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I. — GEÇEN TUTNAK ÖZETİ 

Bu [Birleşim üç oturum yapan Genel «Kurulda: 
Mustafa Yücel, Danışma Medfeinıin saygınlığı, 

Meclis binasına ğinîşve çıkışlarda müşkülâtla karşı
laşıldığı, 

Zekü Çakmakçı, 24 Kasım 1981 gününün öğret
menler günü olarak kutlanmasının uygun olduğu, 

Mehmet Akdemir, hazırlanacafc yeni Anayasanın 
ül'kernizin içinde bulunduğu sosyal ve siyasal mese
lelere ışılk tutacak, yön verecek şekil ve muhtevada 
olması gerektiği Ikonusunda 'gündem dışı söz aldılar. 

iSayın üyelerden Aydın Tuğ ve Şükrü Başbuğ'un 
raporlu olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

15 üyeden oluşan Anayasa Komisyonuna üye se
çimleri yapıldı. 

125 Kasım 1981 Çarşamba 'günü saat 14.0j0'ıte top
lanmak üzere Birleşime saat 1'8.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fenni ÎSLİMYELİ 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

İmren AYKUT Evliya PARLAK 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Taslan 
1, — Türkiye Cumhuriyeti lite Suriye Arap Cum

huriyeti Arasında Suçluların Gerli Verilmesi ve Ceza 
işlerinde Karşılıklı Adili Yardım Sözleşmesiniin onay-
lanmasınıni Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı, (1/73) 

Üyeleı&ı TdkMi . 
2. — 50|6 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan 

Bir Fıkranın Kaldırılmasınla, iki Madde ve Bir Fık
rada Değişıilklik Yapılmasına ve bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/4) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer Genç - Mehmet PAMAK 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, 1,1 nci Birleşimi açıyorum, çoğunluğumuz vardır,, 

İÜ. — BAŞKANLIK Dİ YANININ, GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Muhsin Zekai Bay er'in, Anayasa Komis
yonunun çatışmalarında Sağlayıcı olmayan bazı pren
sip kararları ile flgili önerilerine dair gündem dışı 
demeci. 

•BAŞKAN — GÜndiem1 dışı söz almalk isteyen ar-
fcadaşllairımız var. Gündem 'dışı sföz talebi fazla. 3 ar-
Ikadaşıımıza söz verelbileceğilm.ı 

Sayın Zekai ©ayer, buyurunuz. 
MUHSİN ZEKAİ BAJYER — Sayın Başkan, sa

yım üyeler; 

IDanışmıa Meclisiimıizin Genel Kurul toplantısın
da Anayasa Komisyonunu geçen devire seçmiiş bulu
nuyoruz. Komisyona seçilen saygı, değer üyelere gö
nülden başarılar d'ferilmı. Seçimden sonra görüşmek: 
imkânını bulamadığım için Komisyon çalışmalarıyla 
lüDgSlı ve flalkat bağlayıcı olmayan Ibazı prensip çalış
maları halkıkında görüşlerimi, çok mühim gördüğüm 
için ,'kısa olarak Genel Kurulla arz etmek için söz al
mış bulunuyoruta. 

— 344 
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Geçtniiş devirlerde ilke ve premsiplterimi sözle be-
lirıtıtiğimıiz hailde, uygulamada zaman zurnan kaybe-
beddr olduğumuz Atatürk'ün' görüşleri yakın geçmiş
te maalesef kanatlar tarafından kendi felsefelerine 
göre değiştirilerek kamuya açıklanmıştı. Bu bakım-
dlan, Atatürk'ün Birinci Türkiye Büyük Millet Mec
lislinde Türkiye'min esas çatısını kurarken uygula
dığı prensipler ve Büyük 'Nutkunda açıkladığı gö
rüşler Anayasa çalışmalarımızda yolumuza dadıma 
ışıik; tutmalıdır. Bu suırejtle son 20 yılın politik sür
tüşmelerine esas teşkil eden doktriner görüşlerden 
mümkün okluğu kadar kaçımalımıası mümkün olacak
tır. 

Sahibi olduğumuz bağımsızlığın, hüviyetlerim ve 
medeni haklanın dünya devletleri içinde kazanılmış 
seyrini, tarihini ve anlamını ıbilerek, ıferitleri olduğu
muz toplumumuza onur verecek, yeri Anayasamızı 
oluşturacak ve pekiştirecek ıbir sistemi geliştirmek 
üzere her seviyede, her meslekten, her kuruluştan 
Ataltürkçü, lâle ve milliyetçi ıgörüşleri tespit edecek 
bir çalışımla düzeni için Komisyona başarılar diliyo
rum!. 

IBu genel görüşlerimin uygulamaya dönük ömeri-
lerii şunlardıir: 

1. Anayasa 'Komisyonu kuruluşunu tamamladık
tan sonra müzakerelere başlamadan evvel Genel Ku
rulumuzda özel Ibir gündemle genel bir görüşme açıl-
mlası Başkanlıkça sağiainımalı, isteyen üyeler 15 daki
kayı (geçmemek üzere Komisyon çalışmalarına ışık 
tutacak ve fakat bağlayıcı Ibir niteliğii olmayan yeni 
Anayasamızın çatısını teşkil edecek prensip ve ilkeler ko
nusunda 'görüşlerim açıklatmasınla imkân verilmesi, 

2i İçtüzüğümüzün 29 ncu maddesinin üçüncü 
fıkrası klapsammı geniş Ibir şekilde mütalaa ederek 
Geneli Kurulda Komıisyonu ibağlayıcı ollraayam, Ana
yasa görüşmeleri yapıldıktan sonra vatandaşların, 
kamunun görüş ve eğH'imllerini tespit etmek üzere 
ülkemizdeki kuruluş ve teşekküllerim yazılı ve sözlü 
görüşlerini 'tespit etmek için Komisyonun özel otu
rumlar yapmlasını ve bu oturumlarda mümkünse Da
nışma Metolisinin Komisyon dışındaki üyelerinin de 
oturmasının temin edilmesi; 

3. Yapacağımız Anayasa kamuoyuna sunula
cağı dihetle Komisyon çahşrnalları lilk günden itiba
ren basınla ilişkiler konusunda özel bir önem göste
rilmesi, basının sağlıklı ve doğru haber alması için 
Komisyonun ırMimkünise özel bir basın sözcüsü gö
revlendirmesini, bu basın sözcüsünün! periyodik ve 
gerektiği zamanlarda Meclis içlinde basınla karşıMc-
îı diyalog kurmasının sağlanması terniin edilmeli. Bu 

suretle doğru haiberlerin kamuoyuna ulaştırılması 
temim edilmiş olacaktır. 

4. Danışma Meclisi İçtüzüğü gereğime*». teşek
kül edecek 'ihtisas komisyoollarmııii çatışma, .güadem-
ler'inijn 1 ujci maddeslinim, «Anayasa prensip ve il
keleri» konulu Ibir madde olmasını ve bu sureti© 
tespit edlecek konuların yine Anayasa Komıisyonuna 
iletilmesilni; 

5. Danışıma Meclisi Başiklasnliğınca isteyen ,ye M-
gilenen' üyelerjin istifade etmeslimi sağlamak üzere, 
Danışma Mec%i '̂ Cüpüphaneşinde özeli .Ibdr Ananasa 
bölümünün geçici olarak te^kü eddlmesini.: Burada... 

a) Basılı Anayasa bilim ve ders .kitapları, 
Ib) Dünya devletleri Anayasaları ve varsa tercü

meleri, 
c) Anayasalar konusundaki diğer yayımlar, 
d) 12 Eylül 1980 tariiıhinden sonra Anayasa ko

nusunda yapılan toplantı ve benzeri çalışmalar ile 
basında çıkan her türlü yayınların derlenmeslini arzu-
laımıaktaiyım'., 

Yukarıda kısaca gerekçelerdi açıkladığım 5 hu
susu Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 

Teşekkür ederim» Sayım Başfcam. <A3lkışJar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bayer. 

2. — Evliya Parlak'ın, 24 IÇasım 1981 tarihinde 
kutlanmaya başlanan Öğretmenler Haftası konusun
da gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Parlak, buyurum. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lislin saygıdeğer üyeleri; 
Ben, Mili Eğitini tarihimde dik kez 24 Kasım 

1981 tarihinde kutlanmaya başlamam, «öğretmenler 
Günü Kutlama Haftası» nedeniyle bir öğretmem ola
rak duyduğum hisleri, taşıdığım düşünceleri, yüksek 
takdirlerimize arz etimek üzere buraya çıkmış bulu-
nuyoruımi;, 

Geçmiş tarihıirniizde 12 OByÖ 11980 tarihıimdem ön
ceki, ülkemin içime sokulduğu durumları binam hatır
layacak olursak, ülkede iç ve dış düşmanlarım oy-
nadilklları oyunları, özedülkle bu tmesHek grubumu he
def aldıklarını ve büyük çapta başarıya da ulaştık
larını burada lifade etmekten kendimi alamayaca-
ğun* Öğretmenlik mesieği bütün mihraklarca birer mi
litan durumuna getirilmek üzere', sadece, ele geçirme 
hevesi (içerisinde yaklaşım gösterilmiş ve bunum so
nucu olarak ö^tmemler biribirine düşmans yetiştir
dikleri yeni nesUer maalesef, ülkeye düşman, Cum
huriyetle düşman, Atatürk'e yabancı ve hatta birbi
rine silah çekecek duruma getirildi. 
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iktidarlar nıe yaptaılar? Öğretmem sorunlarına ge
reken yaklaşımı göstermediler .ı Sadece kemdi militan
lığım]: yapacak sayıca öğretmemi artırmak için çaret-
ler aradılar. Tayinler yaptılar, makiler yaptılar. Jet 
öğretmemden sonra Yay - Kur ile yetişen öğretmen, 
mektupla yetüşem öğretmen, hızlandırılmış eğitim 
ile yetişen öğretmeni ve nihayet bunlar da yeterli gö-
rüflkntedıi, sahte öğretmen dahi tayin etmekteim çekin-
medliler. 

12 Eylülden önce öğretmen üzerinde oynanan bu 
oyumlar sonucu, toplumun ıgözülnıde bu meslek o ka
dar düşltü ki, ıbir ortaokul öğrencisinle, müdürlüğünü 
yaptığım okulda, çok zayıf, geni zekâlı, problem bir 
öğrencinin velisine, çocuğuyla İlgili ıbiligi kendisine 
verildiğimde, «Sizin çocuğunuz okuyamayacak, za
man kaybetmeden bunu Ibir sa'nalta verelim.» diye 
(tavsiye ettiğimizde1, çekimmedem velinin verdiği cevap 
flbu toplumun düşümcesli ve ona tercümanlığıdır) şu 
olmuştur: «Efendimi, Iben, de Ifailiyorum okuyamaya
cak, ama hiç olmazsa öğretmeni olsun.» Biz böyle 
Ibir cevapla karşı karşıya kaldık. 

12 Eylül 1980 itarilhıinden sonra kurulan yeni yö
netim Mili Eğitim Bakanlığımız, Mili Eğitim, Ba
kanlığının her kaidemesindeiki sorunları ciddiyetle ele 
lalimıştır.; özelikle !bu amıaçla, geçmişte köy enstitüle-
rininı kuruluş yıldönümünde, öğretmein okullarımın 
kuruluş yıldönümlerinde 'belirli mihrakların vasıta 
olarak kullandıkları eğlenceleri veya kutlamaları ön
lemek 'içlin ve1 Ibir kez Ibir noktada öğretmeni birleş-
tiröbilmıek liçin, Büyük Önderimiz, Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Mustafa Kemal Ataltürk'ün, «Başöğretmen
lik» umiMamı aldığı 24 Kasım tarihini, Türkiye de 
Ibumdam sonra her yıl kutlanmak üzere «Öğretmen
ler Gülnıü» olarak kabul etmiştir. Bu hafta da, 100 
ncü Yâ nedenliyle ay sonuna kadar Bakanlığımızın 
yaptığı program çerçevesi 'içerisinde, ülkede, «Öğ
retmenler Günü Kutlama Haftası» olarak yaşana
caktır, 

Aımaç, toplumun dikkatini gelecek neslimizin te
minatını ıteşklit edem ibu öğretmenlere sahip çıkmamı
zı sağlamaktır. Dileğimi, Bakanlığımızın ciddiyetle 
de alındığı sorunları dalha seri Ibir şekilde neticelen
dirmesi ve yine 1982 yılında toplayacağı 11 nci Mil
li Eğitim Şûrasına: da tümüyle öğretmenlik mesleği
me hasreitmlesiidir, 

Sfe, saygıdeğer üyelerden de arzımız şudur: Baş
ta, sayım Anayasa Komisyonu üyelerinden ve bütün 
saygıdeğer diğer komisyonlara seçilecek üyelere, kı
sacası, fbütüln Genel Kuruldaki değeri üyelere hi

tap ediyorum: Geçmişte, 'bir Iblitkiyıi, Ibir çiçeği yetiş
tirecek ziraat mülhenıdisli en az 4 yıl eğitim görmesi 
öngörülürken, linsamda (bir tek kemik parçası olan 
Ibir dişin tedavisi' için 'bir hekimlim yetişmesi 4 yıla 
Jbağla!nımış ilken, sahte öğretmen olarak görevlendir
diğimiz kişilere yavrularımızı nasıl Iteslim ederiz? Eğer 
büz, Meclis olarak, yapacağımız bütüm Anayasa dü
zeninde, yasallarda bu mesleğe sahip çıkacak olmaz 
isek, onlara maiddi ve manevi Ibirtakım iımkâmiar ta
nımaz ve gelecekte cazip, toplumda eli öpülen, «Tan
rı Mesleği» diye nitelendirilen ve Büyük Önderimi-
zİim de, «ıMuallimlİjelr, yedi nesil sizim eserinizdir.» 
diye ıhıitap ettiği meslek sahiplerıinıden gelecekte nasıl 
'bir nesil (bekleyeceğimizi ıgeçmiş günleri hatırlayarak 
'düşünelim hir dakika, 

Sizlerden istkıhamıım, bu duygular içerisinde, eğitim 
mensuplarımın sorumlarına olan ilgiyi bu noktada 
toplamak, Iblütün Milli Eğitim mensuplarına bu hafta
nım kutlu olmasını diler, hepimize em içten saygılarımı 
ısumarım. {Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
3. — M. Nedim Bilgiç'in, 24 Kasım 1981 tarihin

de kutlanmaya başlanan Öğretmenler Haftası konu
sunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayım Mahmut Nedim1 Bilgiç. 
M. NEDÎM BİLGİÇ — Sayın Başkam, Danışma 

Medsimlim (değerli üyeleri; 
Dümden beri yurdumuzda yemi biir bayram hava

sı esmektedir. Bu 'bayram öğretmenlerin bayramıdır^ 
Bizden önce gelen kuşakları yetiştiren, ibizim üzeri
mizde etki yapam ve (gelecek kuşakları yetiştirecek 
olanı öğretmeımlerib bayramı,. 

Yüksek Heyetiniz arasına öğretmenlik mesleğim
den igelip katılan eğitimci arkadaşlarımın da duy
gularıma tercüman olacağımı sanarak, bu bayramı 
kutlamak içim söz almış bulunuıyorum;. 

«Öğretmenler Günü ve Kutlama Haftası» hepini
ze, yurdumuza ve özellikle öğretaernıltere kutlu olsun, 
mutluluk getirsin. 

Öğretmem kinidir? tnsamoğlumum hayatıyla başla
yan, doğa ile ve çeşitli sosyal, siyasal güçlüklerle 
mücadele eden, inşamı cinden tutam, oma yaşaıma gü
cü verem ıbir kılavuz değil midir? Amme ve (babamın 
inşamın maddi varlığımın yaratıcısı olduğuma kimse
min kuşkusu yoktur; ama imlsamım manevi yaratıcısı 
öğretmenidir dersek, bir gerçeği ifade etmiş olmu
yor muyuz? Biir cümle ile öğretmem, insanım eseri 
olan uygarlığım yaratıcısı, geliştiricisi ve bekçisidir 
demekte omu tammlaımış oiuyoruZi 
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Sayısız güçlükleri, yenmek durumunda kalan öğ
retmen, birçok ırnemleketllerde, olduğundan daha çok 
zorluklar karşısında görev yapmaktadır. Ulusumuz 
ondan her şeyi belklemekteidiır. Yurdumuzun' kailkm-
masi'rm, müreffeh ve mutlu olmasını istemektedir. 
Bu sonuca ulaşmanın yolunu, Başöğretmen Atatürk' 
ün, öğretmenlere hitabında söylemiş olduğu şu söz
lerle aktif bir şekilde görüyoruz: «Yurdumuz siz
den; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar ye
tiştirmenizi ister.» Yüce Atatürk'ün, öğretmenlerimiz
den istediği insan şekli ve insanın tanımı bu veciz 
sözlerinde ifade edilmiştir.; Bu sözlerin eniğin ve 
derin anlamınım özü özgürlük olarak düşünülmekte, 
görülmektedir.. 

Gerçekten de imisıainoğiu, iyi güzel ve doğru ola
rak ne meydana geltirmiş ise, öğretmenin bu özgür
lüğü öğretmesi ve yaşatması sayesinde olmuşıtur. Bun
dan anllaşıl-ııyor ki, özgürlük; gelişigüzel düşümımek, 
insanın dilediğini yapması anlamına gelmez. Başka 
bir deyimle, anarşi demek değildir. Bunun tersine 
ioDarak, aklın kanunlarına uygun Mr biçimde, kişinin, 
toplumun ve bütün insanlığın yararına olarak disip
linli bir düşünce demektir;; Özgürlüğün bu anlamı
na ulaşılması için intsamlık, asırların geçmesini bek
lemiştir. Hükümdarlar bile (bu anlamın, evlâtlarına 
öğretmenleri taraflımdan; verilebileceğime inanmışlardır. 
Bu konuda, Makedonya Kralı Filipin, oğlu İsken
der'in doğumunda, Aristo'ya şu hitapta bulünduğu-
nu hatırlayabiliriz: «Aristo'ya selâm olsun. Bilsin ki, 
benim bir oğlum1 dünyaya geldi. Ben, Tanrı'ya, O'nu 
bana bağladıklarımdan çok, senin zamanında dün
yaya getirdikleri için şükrediyorum.; Umuyorum ki, 
senimi öğrencin "olunca ve yereceğin eğitim sayesin
de lolguniaşınca babasına ve bir gün süreceği hüküm
darlığı esmasında devlete ve milletine lâyık olduğu
nu gös|terecektir,>^ 

Değerli arkadaşlar; 
Görüyoruz ki, anne ve ıbalbadan hükümdara ka

dar, günümüzün ve gdecdğiımizim müşküllerinin çö
zümü hep öğretmemden (beklenmektedlir. Öğretmenin 
bizlerden beklediği iise çok mütevazi ve çok basit 
İsteklerden ibarettir. (Bunlar, lillgi, sevgi ve himayedir. 
Dikkatinizi çekiyorum efendim, ilgi, sevgi ve hima
yedir, 

Yüce Meclisimizin (bundan Iböyîe öğretmenlerin 
sorumlarına daha yakın ilgi (göstereceğini umuyoruz. 
Bunu, yapacağı yasal düzenlemelerle mutlaka sağla
yacaktır. Bu düzenlemeler, (bu kolaylıklar öğretme
nimize sağlandığı takdirde, o, yurduna, milletine ve 
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İnsanlığa hizmetlerinde daha yararlı olacak ve gay
retlerinim esas mükâfatını vicdanında bulacaktır. 

Dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
4. — Mehmet Aydar'ın, İçtüzüğün 127 nci mad

desinin tatbikatına dair usul hakkında beyanı. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkam; usul hak

kımda söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurup 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkam, Danışma 

Meclisimin değerli üyeleri; 
Tüzüğümüz meriyettedir. «Çalışma salonlarına 

girme yasağı ve ziyaretçiler» başlığını taşıyan 127 nci 
madde; «Genel Kurul salonu ile Komisyon odala
rına, Kurucu Meclis üyelerimldeJn, Meclis memur ve 
(hizmetlilerimden, Hükümetin liş için gönderdiği me
murlardan ve çağırılan uzmanlarla Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğinde ve komisyonlarda gö
revli personelden başka kimselerin girmesi yasaktır.!» 
diyor.; 

Şu anda, gazeteci arkadaşlarımızdan foto muha
biri olanların şu salona girmeleri mümkün değil iken, 
TRT kameramanınım salonda vazife yapmış olması 
bu maddeye aykırıdır. 

Arz ederim., 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ISA VARDAL — Efendim, usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ISA VARDAL — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

sayın üyeleri; 
Bütçe - Plan Komisyonu üyeleri aday listesi Baş

kanlık Divanı tarafından tanzim edilerek dağıtılmış 
bulunmaktadır. (Bu listede benim Bütçe - Plan Ko
misyonu için üçüncü tercih olarak adaylığımı koy
duğum yazılıdır. Ben başvurduğum komisyonlar 
için herhangi bir tercih belirtmedim. Komisyonla
rın teşekkül sırasına göre seçimlere iştirak edeceği-
ırii düşündüm. O nedenle, listede Bütçe - Plan Ko
misyonu için adaylığımı üçüncü tercih olarak değil, 
birinci tercih olarak düzeltiyorum. 

Yüce Meclise durumu arz ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Vardal; seçimlere geçildiği 

sırada dikkat nazara alınır bu talebiniz. 
5. — Alman Güneydoğu Avrupa Akademik Der

neğinin Bonn'da Atatürk şerefine tertiplediği sem
pozyuma davetli olan Danışma Meclisi Başkanı 
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Sadi Irmak'm, 4 - 10 Aralık 1981 tarihleri arasında I 
izinli sayılmasına; Başkanlığa Başkanvekili M. Ve-
fik Kitapçıgil'in vekillik edeceğine dair Başkanlık 
tezkeresi. (3)24) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Meclisimize gelen tezkereler var, sırasıyla okutu

yorum. 
Danışma Meclisi Genel Kurulu 

Yüksek Huzuruna 

Alman Güneydoğu Avrupa Akademik Derneğin
den gelen 19 Kasım 1981 tarihli mektubun tercüme
sini sunuyorum. 

Bu davete, memleket yararı bakımından icabeti 
düşünmekteyim. 

Yüce Heyetinizce tensip edildiği takdirde, 6 - 1 0 
Aralık 1981 tarihinde 4 gün izinli sayılmamı ve bu 
sürede Başkanlık görevinin Başkanvekillerinden M. 
Vefik Kitapçıgil tarafından ifasını saygılarımla arz 
ederim. 

Sadi Irmak 
Danışma Meclisi Başkanı 

Güneydoğu Avrupa Derneği Başkanlığı 
Muhterem Profesör Doktor Sadi Irmak 

Danışma Meclisi Başkanı; 

Pek Muhterem Profesör Irmak; 

Güneydoğu AVrupa Derneği 7 ve 8 Aralık 1981 
günleri Bonn'da Kemal Atatürk'ün şerefine bir sem
pozyum tertiplemeyi kararlaştırmıştır. 

Bu sempozyumda diğer konular arasında Türki
ye'nin bugünkü sorunları da incelenecektir. 

Bu sempozyumun amacı, parlamenterlere, si- I 
yasi liderlere ve bakanlıkların ileri gelenlerine Tür
kiye ve O'nun sorunları tizlerinde bilgi sunmaktadır. 

iBerikn şahsen önem verdiğim nokta, Türkiye'nin 1 
bugünkü tutumunda tuttuğu yolun mümkün olan 
tek yol olduğunu ispatlamaktır. Bu konuda özel bir I 
önemi olan husus, Türkiye'nin yeni Anayasasının I 
hazırlanışıdır., j 

Sempozyumumuzda Atatürk ve yeni Anayasayı j 
yapacak Meclisin çalışmaları hakkında bir konuşma j 
yapmanızı rica ediyorum. j 

Bugünkü mevkiinize ve sahip olduğunuz tecrübe- | 
lere göre vereceğiniz izahatın, bu konu üzerinde en I 
yetkili bir zatın fikirleri olacağına eminim. Bu iza- | 
hatınızın, Tüfkiye konulu sempozyumumuzun ba- j 
sarıya ulaşmasında önemli bir katkısı bulunacaktır, j 
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Birçok mükellefiyetleriniz arasında davetimize 
icabet etmeniz bizi sevindirecektir. 

Samimi selamlarımla. 
Peter Fischer 

Güneydoğu Avrupa 
Derneği Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Meclis Başkanımızın tezkerelerini ve ekli 

mektubu bilgilerinize sundum. 
6. — Anayasa Komisyonu Geçici Başkanlığının; 

Komisyonun görev bölümüne dair tezkeresi. (3/25) 
BAŞKAN — Anayasa Komisyonundan gelen bir 

tezkere vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu 24 Kasım 1981 günü saat 

10.00'da yapmış olduğu toplantıda; Komisyon Baş
kanlığına Sayın Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, Komis
yon Başkanvekilliğine Sayın Prof. Dr. Feyyaz Göl
cüklü, Komisyon Sözcülüğüne Sayın Prof. Dr. Şe
ner Akyol, Komisyon Kâtipliğine de Sayın Doç. Dr. 
Turgut Tan seçilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 
Hikmet Altuğ 

Anayasa Komisyonu 
Geçici Başkanı 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun tezkeresi 
bilgilerinize sunulur. 

7. — Sayın üyelerden Şükrü Başbuğ'un 35 gün, 
Aydın Tuğ'un 41 gün raporlu olduğuna dair Baş
kanlık sunuşu. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
iki üyemiz rahatsızdır, onların raporlarını okut

tuktan sonra oyunuza sunacağım. 
Sayın Üyemiz Şükrü Başbuğ'a ait raporu okutu

yorum. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan; rapo

ru okutmaya lüzum yok efendim. 
BAŞKAN — Arkadaşımızın raporunu oyunuza 

sunuyorum efendim... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli a* 

kadaşlarım; 
Tüzüğümüzü daha yeni kabul ettiğimiz için müm

kündür ki, hükümlerini peşinen hafızalarımızda he
men hatırlamayabiliriz. Tüzüğü kabul ettik, izinle
rin ne türlü düzenleneceği orada belirlenmiştir. An
cak, iki ay izin alanların ödeneğinin verilebilmesi 
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Genel Kurulun onayına bağlıdır. Bunun dışında 10 
güne kadar izin verme hakkı Yüce Başkanlığın yet
kileri arasındadır. Ayrıca, üyelerimizin böylesine 
birkaç gün yahut iki ayı doldurmayan izinlerinin 
Genel Kurula arzına gerek yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Şükrü Başbuğ'un 35 günlük raporunu ve 

yine Sayın Aydın Tuğ'un 41 günlük raporunu bilgi
lerinize sunuyorum. 

Bü arada bir de Sayın Genel Kurula şu malumatı 
arz etmek istiyorum : Divanda aldığımız bir karar
la dün her iki hasta Sayın Üyeyi, hem Divan adına, 
hem siz sayın üyeler adına şahsen ziyaret ettim, geç
miş olsun temennilerinizi arz ettim; teşekkür ettiler, 
onların teşekkür ve şükranlarını sizlere arz ederim. 
(Alkışlar) 

8. — Başkanlık Divanının 24.11.1981 tarihli 6 nu
maralı kararı. (3/26) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bugün yapacağımız 
Bütçe - Plan Komisyonu seçimiyle ilgili Divan ola
rak almış bulunduğumuz kararı okutacağım ve oy
larınıza sunacağım. 

Bu kararı okutuyorum : 
Genel Kurula 

Danışma Meclisi Başkanlık Divanının 24 Kasım 
1981 tarihli toplantısında alınan 6 numaralı kararın 
bir sureti ekte sunulmuştur. Yüksek Genel Kurulun 
tasviplerine arz ederim. 

Sadi Irmak 
Danışma Meclisi Başkanı 

I. Danışma Meclisi İçtüzüğünün 19 ncu mad
desinde gösterilen komisyonlardan, Anayasa Komis
yonu dışındaki komisyonların üye sayılarının, komis
yonların iş hacmi ve üyelerin talepleri gözönüne 
alınarak : 

1. Bütçe - Plan Komisyonu : 27 
2. Adalet Komisyonu : 11 
3. Milli Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis

yonu : 13 
4. Milli Eğitim Komisyonu (Milli Eğitim, Kül

tür, Gençlik ve Spor): 13 
5. Mali işler Komisyonu (Maliye, Gümrük ve 

Tekel) : 11 
6. iktisadi işler Komisyonu (Ticaret, Sanayi ve 

Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar) : 15 
7. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu (Sağlık, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik): 15 
8. Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Tu

rizm ve Tanıtma Komisyonu : 13 
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9. Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatif
ler Komisyonu : 13 

10. Danışma Mecİisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu : 9 

Üyeden oluşmasına; 
II - Genel Kurulun 25 Kasım 1981 tarihli Bir

leşiminde sadece Bütçe - Plan Komisyonu üye seçi
minin, diğer komisyonların seçimlerinin de daha son
raki birleşimlerde yapılmasına; 

III - Danışma Meclisi üyelerinden her birinin 
mutlaka bir komisyonda görev almasına; 

IV - 'Bir üyenin iki komisyonda görev almasının 
petk zorlu ve istisnai ahvale Mılisar ©tadsüne; 

V - Zorunlu ahvalde tercihlerine bakılmaksı
zın üyelerin komisyonlara tevzii konusunda Başkan
lık Divanının yetkili kılınmasına; 

VI - I, II, III, IV ve V nci maddelerde yazılı 
hususların Genel Kurulun onayına sunulmasına ka
rar verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanlık Divanının 
bu kararı üzerinde müzakere açıyorum. 

Söz isteyen sayın üye?.. 
TURGUT YEĞENAĞA — Söz istiyorum Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, kıy

metli üye arkadaşlarım; 
içtüzük yaptık efendim; «içtüzük gereğince bir 

Anayasa Komisyonu 15 kişiden müteşekkil olacak 
ve başka komisyonlarda görev alamayacak» kaydı 
koyduk. Bir de Bütçe ve Plan Komisyonu 20 kişi 
dedik veyahut daha fazla da olabilir; «bu Encümene 
iştirak eden arkadaşlar da diğer komisyonlarda gö
rev alamazlar» dedik. Diğer komisyonlarda görev 
almayı serbest bıraktık. 

Bu itibarla, diğer bütün komisyonları 15 kişi ola
rak tespit edersek, iki komisyonda da görev almak 
isteyen arkadaşlara imkân vermiş oluruz. Kendi çı
kardığımız içtüzüğün dışında bir tutum almamız 
doğru olmaz kanısındayım. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Isa Vardal, buyurun efen

dim. 
ISA VARDAL — Sayın Başkan, maruzatım kı

sa olduğu için müsaade ederseniz yerimden arz ede
yim : Adalet Komisyonu 11 kişiden teşkil edilmiştir. 
Halbuki biliyorsunuz, Adalet Komisyonunun gö
revleri çok yoğundur. Bu yönden yazılı bir talepte 
bulunacağım, 13 kişiye çıkarılması konusunu Baş
kanlık Divanının takdirlerine sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Orhan Civelek, buyurun efendim. 
ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan, ben birin

ci tercih olarak İktisadi tşler Komisyonunu, ikinci 
tercih olarak ise Bütçe - Plan Komisyonunu yazmış 
idim. Şimdi görüyorum ki Bütçe - Plan Komisyo
nunun seçimi öne alınmış durumda. Yani benim bi
rinci tercih ettiğim Komisyonun seçimi daha sonra 
yapılacak. O bakımdan ben Bütçe - Plan Komisyo
nundaki adaylığımdan çekiliyorum. 

BAŞKAN — Efendim, aday listesi üzerinde, mü
saade buyurursanız evvela Başkanlık Divanı kara
rını oylarınıza sunayım; ondan sonra aday listesi 
üzerinde, demin İsa Vardal üye arkadaşımız da, siz 
de, belki diğer arkadaşlarımız da bazı taleplerde bu
lunacaklardır; onları dikkate alacağız. 

Sayın Bilgiç, buyurun efendim. 

M. NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkan, Milli 
Eğitim Komisyonunun da 15 kişi olmasında yarar 
var zannediyorum, işleri oldukça yoğun olacak ve 
bu Komisyonu arzu eden arkadaşlarımız da çok. 
Onların da engin tecrübelerinden faydalanma imkâ
nını bulacağız. Bunları da görüşmeye alırsanız iyi 
olur. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın üyeler; o halde bu birinci maddeyi; ko

misyonlardaki üyelerin adediyle ilgili olan maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Velid Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Yeğenağa'nın fikirlerine aynen iştirak edi

yorum. Komisyonlara tensip buyurulan üye adedi, 
işlerin vüsati bir ölçüde ğözönüne alınmadan ya
pıldığı kanaatındayım. Eğer asgari 15'e çıkarılırsa; 
aynı zamanda Tüzüğün amir hükümlerinden birinin 
de yerine getirilmiş olmasına imkân vermiş olaca
ğız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 

Paşa Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim benim arzım 

şudur; Sayın Aydın Tuğ arkadaşımız, raporlu olan 
arkadaşımız bendeniz tarafından Bütçe - Plan Ko
misyonuna aday olduğunu dilekçeyle ulaştırıldı. Bu
rada listede de isim yok. Onu arz etmek istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim listenin sunulmasına sıra 
geldiği zaman dikkate alalım. 

Buyurun Sayın Necip Bilge. 
NECİP BİLGE — Arkadaşlarımızdan birisi Ada

let Komisyonunun üye sayısını 13'e çıkarılmasını 
önermişti. Ben de bu teklife, bu öneriye katılıyo
rum; çünkü Adalet Komisyonu doğrudan doğruya 
adalet işlerini ilgilendiren meselelerle meşgul ol
maz, aynı zamanda diğer komisyonlara gelen bazı 
kanun teklif veya tasarılarında adaletle ilgili hüküm
ler bulunabilir, ezcümle ceza hükümleri, disiplin 
cezası vesaire gibi birtakım hükümler bulunabilir. 
Doğrudan doğruya kendisini ilgilendirmese bile bir 
kanun teklif veya tasarısının içinde Adalet Komis
yonunu ilgilendiren hükümler çok zaman bulunabi
lir. Bu itibarla, o teklif ve tasarıların, o Komisyona, 
yani Adalet Komisyonuna gönderilmesi, havale edil
mesi gerekebilir. Bu itibarla Adalet Komisyonu üye 
sayısının da 13'e çıkarılmasını bendeniz de arz ve 
teklif ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Kemal Dal. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Aykırı teklif varken, oylamada; aykırı teklifin 

önce oya sunulması gerekir. Başkanlık teklifine ay
kırı teklif getirilmiştir. Dolayısıyla, Başkanlığın ön
ce aykırı teklifi oylamaya sunması gerekir. Onlar ret 
edildiği takdirde, Başkanlık teklifini oylaması gere
kir. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın üyeler; ben, Başkanlık Divanının kararını 

oyunuza sunmak istediğim zaman önerge gelmemiş
ti. Ancak, ondan sonra önergeler geldi. Şüphesiz bu 
önergeleri; komisyonlara konulan üye adetleri hak
kında gelen önergeleri oyunuza sunacağım. Kabul 
ettiğiniz takdirde bu değişiklikleri şüphesiz yapaca
ğız. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Başkanlık Divanında komisyonların üye adetle

ri saptanırken, imkânlarla üye adetleri yanyana kon
du, komisyonların yasama faaliyetlerindeki iş hacmi 
de kapsamlı bir biçimde düşünülerek üyeler tevzi 
edildi. Eğer sayın üyelerimizden gelen bu önergeler 
oylanıp, üye adetleri artırıldığı takdirde, bir üyenin 
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iki komisyonda görev alması gibi bir sonuç doğacak
tır. Hepinizin yüce malumları olduğu gibi, Meclisi
miz devamlı suretle kanun yapımında çalışacaktır 
ve hep açılıştan bu yana müşahede ettiğimiz gibi,, 
hasta üyelerimizin dışında tüm üyeler devamlı görev
leri başındadır. Üye adetlerini geçmiş misallere uy
gun bir biçimde artırdığımız takdirde, bir üyeyi iki 
komisyonda üye yapma ve böylece bir anda iki ko
misyonun çalışacağı bir ahvalde, bir üyenin ancak 
bir komisyona gidip, diğer komisyonu ihmal etme
si gibi bir sonuç doğacaktır. 

Gönül arzu eder ki, bu komisyon adetlerinin 
hepsini 30 yapalım. Görev alabilecek üyelerimizin 
adedi 140'dır. 140 üyeyi komisyonların çalışma alan
larına oranladığımız zaman, Divanın teklif ettiği 
komisyon üye adedi yeterli gözükmektedir; pek ta
bii ki, üye adedimizle sınırlı olmak kaydıyla. Bu 
ahvalde; gelen önergelerle filan komisyon 15 olsun, 
öteki 17 olsun deyince, bunların nasıl doldurulaca
ğı da peşinen Genel Kurulca kararlaştırılmalı ve 
ondan sonra bir sonuca varılmalıdır. Komisyonlar 
devamlı çalışacaktır. Çalışmalarımızın yüzde 65 ila 
70'i komisyonlarda toplanmaktadır. Genel Kurul 
çalışmaları Parlamento çalışmasının ancak yüzde 
30 ila 35'ini kapsamaktadır. Bütün bunlar dikkate 
alınarak, önergelerin değerlendirilmesi gerekmekte
dir. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler; şimdi tek tek komisyonlara tespit 

edilen üyeleri, Divanca tespit edilen üyeleri oyları
nıza sunacağım ve bu arada da önergeleri dikkate 
alacağız. 

Bütçe - Plan Komisyonu için önerge yoktur. Büt
çe - Plan Komisyonu için 27 tespit edilmiştir. Bu 
miktarı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu için Başkanlık Divanı 11 üye 
tespit etmiştir. Adalet Komisyonuyla ilgili iki öner
ge vardır. Bu iki önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Komisyonunun işlerinin çokluğu gözönün-
de tutularak komisyonlardaki üye adedinin 13 ola
rak tespitini saygı ile arz ederiz. 

Isa Vardal Bekir Sami Daçe 
Atalay Peköz Abdullah Pulat Gözübüyük 

Fikri Devrimsel 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Adalet Komisyonu üye sayısının 15'e çıkarılması 

arz olunur. 
S. Feridun Güray Özer Gürbüz 

A. Pulat Gözübüyük Turhan Güven 
iDoğan Gürbüz 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz işitiyorum. 

•BAŞKAN — IBuyurun Sayın Turgut Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem üye arka'daşlarıın; 
tik sözü ben allmıştım ve en ayifctrı tiekıMi ben yap

tım; kaılan komisyonların 15'er kaiden teşekkülü için
di. Bunun evvela reye 'konulmasını bilhassa rica ede-
ceğimj 

Sayın öztürfc Arkadaşımız, iki komisyonda gö
rev almanın sakıncalı olabileceğini, oradan oraya ye-
tışilemeyeceğini söyledi. O olabilir; fakat bunu düşü
nüp, Tüzük Komisyonun hazırladığı Tüzüğe de koya
bilirdik, Tüzüğü kalbui ederken, İçtüzüğe de geçirebi
lirdik. Bu olmadığına göre, iki' komisyonda görev ala
bilir de arkadaşımız. Komisyon toplantıları birbiriyle 
çatışırsa; -tercih ettiğine iştirak etmekte serbesttir. Onura 
İçin, 15 kişi olursa komisyonlar, 11 tane 'komisyon var, 
Anayasa Komisyonu seçildi, diğer 10'u, on beşerden 
150 eder. 27 deniyor 'Bütçe Komisyonu için. Diğer 
komisyonlara Çok gidilirse, 15 olacaktır, az gidilirse 
daha noksan olacaktır. Kendiliğlinden 'dengelenir. 

iBu teklifimin reye arzını bilhassa rica ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Adalet Komisyonu için verilen bir önergede 13, 

bir önergede 1'5. (Evvela 13 isteğini oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbui edilme
miştir. 

(BEKİR SAMİ DAÇE — Anlaşılmadı Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu için, bu komıisyo-
nun 11 değil, 1'3 üye olmasını isteyen bir önerge var
dı, oyunuza sundum, 'kalbui edilmedi. 

İkinci önerge 15 üye içindir. Adalet Komisyonunun 
15 üyeden teşekkül etmesini 'teklif ediyorlar. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edıirrfişitir. 

TURGUT YEĞENAĞA — iBörün komisyonları 
böyle reye arz edin «fendim. 

BAŞKAN — Onu da arz edeceğim efendim. 
Sayın üyeler, bundan sonraki komisyonlar için 13, 

11, 15 ve 9 üye olarak tespit var Divanca. Yalnız, da
ha önce verilen bütün komisyonların 15'er üyeden te
şekkül etmesine dajir önergeyi oylarınıza sunacağım. 
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Sayıştay hariç, düğerlerini oyunuza sunuyorum : Kalbul 
«deriler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

ISayın üyeler, şimdi, yalnız Meclis Hesaplarını İnce-, 
ileme ve Sayıştay Komisyonu kaldı. Onun için 9 üye 
tespit edilmişi Divanca, bunu oyunuza sunuyorum : 
Kalbul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci madde. Tekrar okuyorum : Genel Kurulun 
25 Kasım 1981 tarihli birieş'iminde sadece Bütçe - Plan 
Komisyonu üye seçiminin, diğer 'komisyonların seçim
lerinin de daha s>omraM 'birleşimlerde yapılmasına Di
van karar vermiştir. Bu maddeyi de oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

Divan 'Başkanlığı 'kararının üçüncü maddesi; Da
nışma Meclisi üyelerinden her birinin mutlaka bir 
komisyonda görev almasıdır. Oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü karar; bir üyenin iki komisyonda görev 
almasının pek zorunlu ve istisnai ahvalle inhisar et
mesidir. Oyunuza sunuyorum : Kalbul edenler... {«Ge
rek yok»' sesleri.) 

'Bir daha okuyorum : Bir üyenin iki 'komisyonda 
'görev almasının, pek zorunlu ve istisnai ahvale inhi
sar etmesine... 

Buyurun. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, bi

raz evvel kaibul ettiğimiz, her komisyonun 15 olması 
nedeniyle, muıtla'k surette arkadaşlarımız iki komisyon
da üye olacaktır. Onun için bu fıkranın kaldırılması 
lazım, oylanmaması lazım. Zorunlu hal değildir efen
dim. Mecburi olarak ikişer 'komisyonda görev alına
caktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu da 'bir zaruri haldir. O 
itibarla, biz Divan olarak bunu kararlaştırmışız. Oyla
manız 'suretiyle hiç yanlış hareket etmiş olmayız. O 
halde oyunuza sunuyorum. Zaten daha evvel kabul 
ettiğiniz husus Kabul1 edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şöyle 'bir kararı daha vardı Divanın; Zorunlu ah
valde, (tercihlerine 'bakılmaksızın üyelerin komisyonla
ra tevzii konusunda Başkanlık Divanının yetkili kılın
masına.., 

İBu, yine herhangi hir 'komisyonda belki zuhur ede-
ibilir böyle İbir hal; eğer üye adedi, mesela tespit etmi
şiz, Hesapları İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna 9 
üye tespit etmişiz, bu 9 olmaz, 7 olursa, binaenaleyh, 
iki üyeyi İlave etme yetkisini Divan Başkanlığına ver
meniz gerekiyor. O itibarla hu 'maddeyi de oyunuza 
sunuyorum : Kahül edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

9. — İdare Amiri Bekir Tünay'in, Mehrrîet Ay-
dar'm İçtüzüğün 127 nvi maddesinin tatbikatına dair 
beyanı ile ilgili açıklaması. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Bir sayın üyenin tek

lifi üzerine, TRT 'görevlisi görevini yapmaz duruma 
geldi. Bu konudaki Başkanlık Divanı veyahut Genel 
Kurul kararı 'belirlenmedi. Bu hususun sonuçlandırıl
masını arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, bu konuda Sayın Bekir Tünay 
açıklama yapmak istiyorlar ve verdikleri bir önerge 
var, 

Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Uzun konuşmamak içlin gerekçeleri arz etmeyece

ğim; fakat şu ana kadar burada çekim yapmak üzere 
(basından hiç 'bir müracaat vaki olmadığını arz edenim. 

'tiki; burada 'bir tek müracaat vaki olmuştur; İsveç 
'basını adına fotoğraf çekmek isteyen bir arkadaşımız; 
<ona da izin verilmiş ve biraz evvel çekilmiştir. 

Üç; 12 ikameraman veya hasın fotoğrafçısı için dış 
'kapıya giriş vesikası bırakılmış, şu ana 'kadar alınma
mıştır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, benim arz 

etmek istediğim... 
'BAŞKAN — Konu açıklanmıştır, açıklığa kavuş

muştur. 
MEHMET AYDAR — Benim arz etmek istedi

ğim husus, basın mensuplarının buraya girip girmeme
si değildir. Arz ötmek istediğim husus, Tüzükte var 
olan 'bir yasak hükmünün dikkate alınmamış oldu
ğudur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
10. — Bütçe - Plan Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Şimdi Bütçe Plan Ko

misyonunun seçimine geçiyoruz. 
Adaylarla ilgili; Bütçe - 'Plan Komisyonuna se

çilmeyi isteyen adaylarla ilgili liste üzerinde bir iki 
sayın üyenin yanlışlıkları düzeltmek üzere söz istem
leri vardı. Onlar lütfen tekrar ederler mi; bu listeleri 
hep birlik'te tashih edelim, ondan sonra seçime ge
çelim. 

Buyurun efendim. 
I'SA VARDAL — Üçüncü tercih olarak listede ya

zılmış, birinci tercihim efendim. 
BAŞKAN — Birinci tercih diyorsunuz. O halde sa

yın üyeler lütfen Sayın İsa Vardal'm bu isteğini dik
kate almanızı rica ediyorum. 
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BEKİR SAMİ iDAÇE — Söz istiyorum Sayın Baş-
kan^ 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Bütçe - Plan Komüsyo-

nıu adaylığından çdkliiyofum, arz ederim!. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, tilkine! tercihte, ikinci 

sayfada 1 ve 2 sıra numaralarındaki Sayın Civelek'1'e, 
Sayın Daçe üyelikten çekiliyorlar, lütfen çizelim efen
dim. 

<M. FEVZİ UYGUNER — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — İkinci tercihten çekili

yorum. 
BAŞKAN — Fevzi Uyguner, ikinci tercihte, 8 nu

marada, adaylıktan çekiliyorlar, lütfen çizelim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂEDDİN AKSOY — İsa Vardal lehine Büt

çe - Plan Komisyonu adaylığından çekiliyorum. 
BAŞKAN — Efendim İsa Vardal arkadaşımız za

ten listeye, birinci 'tercihe geçirilişlerdir. Zatıâlini çe
kiliyorsunuz. Efendim, dikkate alınmasını, çizilmesini 
rica ediyorum. Birinci tercihin birinci sırası. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Söz İstiyorum Sayın Baş
kan. 

•BAŞKAN — Sayın Devrimsel, buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Birinci tercih, 10 ncu sıra

daki adaylığımdan çekiliyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Fikri Devrimsel aday

lıktan çekiliyorlar. Birinci tercih 10 ncu sırada, lütfen' 
çizelim. 

AKİF ERGİNAY — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Efendim bir yanlışlık eseri 

benim ismlim ikinci tercih listesinde oldu; sonradan 
müracaatımız üzerine, arkadaşımız Kamer Genç de 
biliyorlar, 2 liste halinde ve tercih sırasına göre ola
cağı 'bildirildiği içlin, tashih ediyorum, birinci listede 
yer almak istiyorum. 

BAŞKAN — Hay bay. 
Sayın üyeler, ikindi tercih dördündü sırada Akif 

Erginay'ı oradan lütfen çizerek, birinci tercih listesine 
eklemenizi rica ediyorum. 

Başka efendim?... 
EVLİYA PARLAK — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın iki üyemiz, dün 

Dîvanda yapılan tercih sıralamasına göre ikinci ter
cih işteşine alınmış idi. Bu durumda açıklamalar yap
tılar ve birinci tercih listesine alındılar. Eğer bu müm
kün ise, ben de birinci tercih olarak gösterilmemi arz 
ediyorum. 

'BAŞKAN — İkinci tercih, yedinci sıradaki Evliya 
Parlak'ın oradan çizilerek birinci tercihe yazılmasını 
rica ediyorum. 

Başka efendim?... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
ISELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim herke

sin 2 komisyonda çalışmaları uygun görülmüştü ve 'lis
teler de ona göre yapılmıştı. Şimdi böyle bir şeyden 
vaz geçildiğine göre, ben de ikinci tercihten vaz geçi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim ikinci tercih, beşinci sı
rada Sayın Kantarcıoğlu'nu lütfen çizelm. 

Sayın üyeler, oy puşulalarıyla zarfları dağıtıyoruz. 
Yalnız, bu arada Şöyle bir istirhamımız olacak : Oy 
pusulalarına aday arkadaşlarımızın isimlerini yazar
ken lütfen soyadı ve ad sırasına göre, batta numarası 
verilerek yazılırsa, tasnif yaipacak olan heyet, tasnifte 
büyük kolaylık bulacaktır. Bunu Ibilbassa rica ediyo
rum. 

Sayın üyeler şöyle yapalım : Numaraları da yaz
manızı rica etmiştim. Şimdi ikindi tercihten birinci ter
cihe geçen arkadaşlarımız var. Tabii onların numaraları 
yoktur. O itibarla, bu numaralara değil de, ad ve soy
adları sırasına riayet edelim ve bir de 27 üye, 10 üye 
diğer kömisyorilar liçin, bugün için tabii 27 üye; baştan 
itibaren 1, 2, 3, 4. 5 ve 27 diye birer sıra numarası koy
mak suretiyle yazalım, bunu rica ediyorum. 

FAHRİ ÖZTÜRK — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özıtürk. 
FAHRİ ÖZTÜRK — İkinci listeden birinci Me

ye yazılmamı rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, ikinci tercihin altıncı 

sırasında Fahri Öztürk çizilerek, birinci tercih listesine 
alınacak, bunu rica ediyorum. 

Sayın Rafet İbrahimoğlu söz istiyorlar. 
RAFET İBRAHİMÖĞLU — Vazgeçtim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz, peki efendim. 
Oy pusulaları dağıtılırken, tasnif heyetini tespit 

etmek için ad çekiyorum. 
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Sayın Rı'fait iBayazıt?... Burada. 
Sayın Abdül'bak'i Cebeci?... Burada. 
Sayın Muammer Yazar?... Burada. 
Sayın Rifat Bayazıt, Sayın Abdülbaki Cebeci, Sa

yın Muammer Yazar tasnif heyetine seçilmişlerdir. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Yazım işi tamamlanmışltır tahmin ediyorum. Oy 

kullanmak üzere soyadı ve ad sırasına göre kürsüye 
davet ediyorum sayın üyeleri. 

iSayın üyelerin isimlerini okutuyorum. 
i(Oylar toplandı.) 
'BAŞKAN — Tasnif Heyetini rica ediyorum. 
Oyunu kullanmayan sayın üye Var mı? Yok. Oy

lama işlemi bitmiştir. 
Sayın Tasnif Heyeti yerlerini aldılar. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Oylama sonucu ahnmıiştır; Tasnif Komisyonu ra

porunu okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bütçe - Plan Komisyonu için yapılan seçime 150 

üye katılmış ve neticede, ilişik üstede adları yazılı 
üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bingilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye 

Rifait »Bayafcatö 
ıtjye 

Üye 
Albdülbaki Ceib 

(Muammer Yazar 
Mustafa A. Aysan 
Muhsin Zekai Bay er 
Orhan Baysal 
Cemil Çakmaklı 
Ahmet Senvar Doğu 
Özer Gürbüz 
Turhan Güven 
Turgut Kunter 
Necmettin Narlıoğlu 
Tülay Öney 
Muzaiff er Sağişman 
Ahmet Samsunlu 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 
İbrahim Şenocak 
Tandoğan Tokgöz 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bahtiyar Uzunoğlu 
Osman Yavuz 
Akif Erginay 

119 
90 

105 
100 
94 

106 
89 

122 
1116 
114 
98 

ıl'14 
105 
88 
98 
95 
99 

106 
87 
m 
96 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
îlik oylamada Bütçe - Plan Komisyonuna seçilen 

arkadaşlarımızı tebrik eder, kendilerine başarılar töi-
•lerim. (Alkışlar) 

Bütçe - Plan Komisyonu için 27 üye seçmemiz 
gerekiyor. Seçilen üye adedi 21\Iir. Bu itibarla, 6 
üye için ikinci oylamaya geçiyoruz. Oy pusulalarını 
dağıtıyorum. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Şimdi, efendim, diğer 
üyeleri de okumanızı rica ediyoruz; ona göre oy ve
receğiz. 

BAŞKAN 
Tamam. 

Teşekkür ederim. Başka efendim?... 

Okutuyorum efendim. 
Yavuz Altop 76 
Nurettin Âyanoğlu 43 
Fuat Azgur 72 
A. Güngör Çakmakçı 55 
Azmi Eryılmaz 60 
Ayhan Fırat 69 
Kamer Genç 47 
Abdurrahman Ali Girmen 76 
İbrahim Gökltepe 76 
Halil Erdoğan Gürel 48 
Beşir Hamitoğulları 75 
Kemal Karhan İ68 
S. Sırrı Kırcalı 61 
R. Adli Onmuş 71 
Nazmi Önder 79 
Hamdi Özer 43 
Mehmet Pamak 65 
Hayrullah Seçkin 176 
'İsmail Şengün '73 
Fuat Yılmaz 51 
Evliya Parlak 67 
İsa Vardal 57 
Fahri Özturk 51 
İsmail Hakkı Demirel 1'8 

BAŞKAN — Efendim, yine ad ve soyadı üzerin-
iden lütfeder yazarsanız, 'tasnifte 'büyük kolaylık ola
caktır. Rica ediyorum. 

6 üye için ikinci oylamaya geçiyoruz sayın üyeler. 
Soyadı üzerinden oy kullanmaya devam ediyo

ruz lütfen. 
l(Hamdi Açan'dan haşlanmak üzere oylar toplandı). 

BAŞKAN — 'Oyunu kullanmayan sayın üye?... 
Yoktur. 
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Aynı Tasnif Heyetinden rica ediyorum; yoruldu-
larsa yeni bir Tasnif Heyeti teşkil edelim?... Bir 'ön
ceki Tasnif Heyeti bu çalışmayı 'lütfedecekler mi?... 

MUAMMER YAZAR — Devam edebiliriz 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Tasnif Heyetini rica ediyorum efendim. 
'(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Bütçe - Plan Komisyo
nu için ikinci oylama sonuçlanmıştır. Oylama neti
celerini okutuyorum. 

Danışma Meclisi ıBaşkanlığına 
Bütçe - Plan Komisyonu için yapılan seçime 144 

üye katılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı üye
ler hizalarında gösterilen oyları ataışjlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 

Üye Üye 
Rifa't Bayazıt Abdülbaki Cebeci 

Üye 
Muammer Yaza* 

Altbp Yavuz 47 oy, 
Azlgur Fuat 58 oy, 
Girmen Ali 50 oyy 

Göktepe ibrahim 54 oy, 
Hamitoğülları Beşir 54 oy, 
Önder Nazmi 57 oy. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu suretle Bütçe - Plan 

Komisyonumuzun seçiimi tamamlanmıştır. Yeni seçilen 
arkadaşlarımızı tebrik eder, kendilerine basanlar di
lleriz. '(Alkışlar) 

Muhterem üyeler; Tüzüğümüzün 23 ncü maddesi
ne göre, yeni 'teşekkül eden komisyonların ilk toplan
tı günü ve saati, Sayın Meclis Başkanınca belirtilir ve 
ikendilerine tebliğ edilir; bu hükme istinaden Sayın 
Başkanımız, Bütçe - Plan Komisyonumuzun yarın 
saat 10.00'da 392 numaralı salonda toplanmasını teb
liğ ediyorlar; bendeniz de arz ediyorum. 

Sayın üyeler; Meclisimizin 30 Kasım Pazartesi gü
nü toplanmasını oylannıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir (konumuz, 
maddemiz yoktur. 30 Kasım 1981 Pazartesi günü saat 
14.00'de toplanmak üzere Birleşimi Ikapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.35 
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GÜNDEMİ 

11 <NÖİ B İ R L E Ş İ M 

25 Kasını 1981 Çarşamba >• 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN OENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2.— SEÇİM 
Komisyonlara üye seçıimi 
3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

> 


