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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

ıBlu Biriteşiım -tiç otöurcftn yapan Genel Kurulda; 
Hidayet Uğıiir!, J|e^^kıolliıbı#k%ionİIar, 
jNiuıri Özgök&v %iri',kâia'ijın''1*rffiliiiffi: ha^ıahıît in or

taya çıkan ihtiyaçların karşuilıanımaisı içlin İnceleme Ku
rulunun -teşkili; 

jErtCuğruıl Alat& &$5 'myâb j I^Mfınıâh 22 M ve 
Danışıma Meclisli ̂ çıtÖMğattlüiı 30 ncu 'nk^ıesîmn ih
lal edildiği konularında gündem dışı söz aldılar. 

15 - 28 Aralık 1981 tarihleri arasında Çin Halk 
Cumhuriyeti ve Tayland'a gidecek oton Dışişleri Ba
kanı lüıtfer Türtenen'ıe, Devlet Bıakanı İlhan Öztırak' 
m; 

22 - 27 Kasım 1:981 tarihleri arasımda Palküsıtıan'a 
gldeoek olan Adalet Bakanı Cevdet Menıtıeş'e Millli 
Savunma Bakanı Hâlük Bayülfcen'iın, Dışişleri Baka
nı lillter Türkmen'le Devlet Bakanı İlhan öztrak'ın; 

24 - 28 Kasını 1981 'tarihileri arasında Paris'te ya
pılacak Ulaştıranla Bakamları Avrupa Kıonsıeyi toplan-
Itıisınia katılacak oüan Ulaşılırıma Bakanı Necimi Özgür'© 
Köyiışllerö ve Koöperüifiljer Bakanı Münir Ralif Gü
neylin; 

.10 - 11 Aralık 1981 tarihlerinde BrükA&Tde yapı
lacak Kuzey Atlantik Koniseyi Bakanlar Toplanitısay-
-ffe, 'tiöplıanıtı öncesi ve sıonralsmıda NATO'ya üye ülke

lerin Dışişleri Bakanlarıyla ikili temaslarda bulunmak 
'iizttre 8 - 1-2 Aralık 1981 taırlHleri arasında Bdlçika'ya 
'0ctixek aMta D'jşfişleri Bakana -Üter Türkmen'e, Dev
let Bakanı İHhan Öatrak'un vekillik etmelerinin uygun 
IgöflMmüş olKhıfttaa dair Devlbt Başlkamliğı tezkereleri; 

iftültiçe - PMh Komisyonu Başkanlığınım, Komis
yonun görev bölümlüne dalir tezkeresi Genel Kuıru-
lun belgisine sunuldu. 

(15'er üyeden oluşan Adafet KomJisıyonu ile Mil
li Savunma, tçişlıari ve Dışişleri Kom'isy onlarıma üye 
seçimi yapıldı. 

A. Güngör Çakmakçı ve 5 arkadaşının, Milli Eği
mim KJoımıiısyonu seçimlimin de bu Biırlıeşıilm yapılımiası-
na dalir önergeleri kabul edildi. 

11:5 üyeden oluşan Mıiilîıi Eğitim Komisyonuna üye 
seçimli yapıldı. 

1 Aralık 1981 Salı günü saat HOjO'te toplanmak 
üzîere Birleşiiım'e saalt 19.45'lte son verâ'ldli. 

Fenni flSLİMYELlI 
Başkanıvekili 

Başkan 

İmren AYKUT Evliya PARLAK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

BİRİNCİ ÖfTURUM 

Açılma Saatti : 14.00 

BAŞKAN : Ba^kanvdiilli M. Veflîk KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Kamter GENÇ 

'BAŞKAN 
yorum. 

Sayın üyeler, 13 ncü Birleşimi açı- Çoğunluğumuz vardır. 

H. — BAŞKANLİK (DİVANİNÜN GENEL KURULA SUû>flUİŞLARI 

Buyurun Sayın Nihat Kulbilay. 

NİHAT KÖBİLAY — Sayın Başkan, Danışma 

/. — Nihat Kubilay'ın, Türkiye'nin kaderim tayin 
edecek olan eğitim politikasını çıkmazdan kurtarmak 
için önlemler alınması gerektiğine dair gündem dışı 
demeci* 

(BAŞKAN — Gündem dışı tföz İsteyen sayın üyele 
re $QZ veriyorum. 

— 368 — 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Şu ana kadar komisyonlara seçilen değerli üyele
rimizi candan tebrik eder, sarf edecekleri mesailerinin 
memleketliniz için hayırlı olmasını dilerim. 
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Yeni-Anayasamızın çatısının ha&rlandığı ve yeni 
dönem bütçe plan ve program çalışimaiiarının başladı-
ğt bu sırada, gdeceğimiz için ayrı ayrı önem arz eden 
bu iki komisyonda görev alan değerli üye arkadaşla
rımıza sizlerin de huzurunda yeni Anayasada ve büt
çe plan çalişmalarırada milli eğitimin yeri ve önemi 
hakkında çok kısa; fakat çok önemli bulduğum bazı 
hususlarda önerilerde bulunmayı kutsal bir görev sa
yıyorum. 

Bendeniz 34 yılım, eğitim internetlerinin çeşitli ka
demelerinde tamamlamış bir eğitimci olarak, mü'şaha-
delerimi ve alınması gerekli olan önlemleri dile getir
mek üzere bu Muhterem 'Mecliste huzurunuza çık
mış bulunuyorum^ 

Son 12 yıl içeririnde Milli Eğitim Bakanlığı baş-
müSfettfşi olarak, Türkiye'mizin en ücra 'köşelerini do
laşarak, her türlü eğitim ve yönetim kuruluşlarımızı 
yerinde görerek bir 'kısmını denetledim, büyük bir kıs
mında inceleme ve 'soruşturmalar yaptım. Üzülerek 
söylemek isterim ki, özelikle sön 10 yıl içerisinde yo
ğunlaşan somş'turmalardan, asü görevlerim arasında 
bulunan rehberlik için yeteri kadar zaman bulaima-
dıim. 

Kahramanüiaraş ve Tunceli olaylarının arifesinde, 
oralardaydı. Fatsa Operasyonunda, Ordu'da, Malata 
ya olaylarında ve diğer illerimizin problemi bitmeyen 
olaylarında, haşbel kadar bizzat görevli bulundum. O 
günlerin çok acı anılarını sizlere aktararak, tekrar ya
şatmak niyetinde 'değilim. Ancak, edindiğim tecrübe
lerden bir kısmını yeni çalişmalara ışık tutar ümidiyle 
Ibu kürsüden çok kısa olarak, sizlere ve ilgili Komis
yonun değerliı üyelerine duyurmakta yarar gördüm. 

Başta, öğretmen olduğunu gururla ve içtenlikle ifa
de eden Sayın Başkanımız ile, muhtelif kaynaklardan 
gelmekle beraber çok muhterem asker eğitimciler, 
üniversite ve yüksekokul eğitimcileri, bilfiil 'öğretmen 
olmamakla beraber, branşlarında yol gösteren,, daima 
kendilerine danışılan, rehberliklerinden yararlanılan, 
mesleklerinde uzmanlaşmış üyelerimizle bir bütün ha
linde, Atatürk İlkeleri doğrultusunda kader ve gönül! 
birliği yapmış bir toplum oluşturduğumuzu Başöğret
men Mustafa 'Kemal Atatürk'ün veciz cümlesiyle ta
nımlamak istediği «Muallimler Meclisine» benzediği
mizi ifade edersem, yanılmadığımı zannediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçtiğimiz dönemlerde eğitim mücmellerimizin, 

çeşitli kademelerinde meydana gafleti tahribat hepi
mizin malumudur. Bu dönemlerde, çağdaş eğitim 
yanlıları çağdışı sayılmış, Atatürk ilkeleri çeşitli yön-

I lere saptırılmış, Devletten yana olmak, başafilı hfe-
I met vermek anlayışı bir tarafa itilerek,' hatta yadır

ganarak, yandaşlık sistemi ölüşturulimuş, takdir, tsâ-
I tif ölçüleri değiştirita^ir. Öğretmen ye/töştiren ikurum-
|! 1ar o kadar yozlaşJtırrIIrmştır ki, buralarda öğretmen 
\ adaylarına ve«Mmesi gereMî olan öğretmenlik, bilgi ve 
I beceri formasyonları yön değiştirmiş, mektupla öğret-
I; men ye%tirm$ yolları 'denenmiş, 3 ayda .ödetmen ypj-
I tiştiçen müesseseler. oluşturuîmuistur. 

|J Öğretmen ve yöneticiler çeşM yönlere Mmek su-
| | rejiyle, dönemlerin politik aracı haline göt^mek, fe-
| | tenmiş, böylece bir zamanlar eli öpülen öğretmenim, say-
lj gınlığına gölge düşürülmüştür. 
I-
Iİ Eğitüm çıkmazının memlekietimizin 'kaderinde ne 
| | denli müessir olduğu düşündüjpücüdiir. Tlürkiye-'mjilz-
| | de epim, camiasıyla ilgili olrnayain bir aile veya şa-
| hiş düşiür^lemez. 1 milyon 400 bini aşkan kaim* gö-
| | reylisinin ortalama 1 /3'ü eğitim rnenşub^d^r. Bunların 
| i hitap ettikleri öğrencileri, velileri ve aile yakınîarıyJia 
I büyük kitleleri kapsadığı bir gerçektir. 
|î Durum böyle olunca, eğitim ve eğitim müessesole-
| | Tindeki rahatsızlık, 'huzursuzluk artık muayyen bir 
I' kesime ait olmayacaktır; Türkliyefain 'kaderini tayin 
I eden önemli bir sorun haline gelmiş olacaktır. 
I 12 Eylül Harekâtı esprisi içeriklinde hikmet alto 
|; yönetimin, geçmişteki acı anıları bir tarafa iterek, is
li lahat çalışmalarına başladıklar memnuniyetle müşa-
| hade edilmektedir. Ancak, tekrar o dönemtere dön-
| mşmek.'üzere, daha 'köklü ve kalıcı tedbirlerin alınma
lı sına ihtiyaç vardır, 
|; Yeni Anayasamız hazırlianijrken, bütçe pîafo ve 
| i programlan çalışmalarına başlanırken, Türk^e!mizin 
| kaderini tayin edecdk olan eğitim politikasını çılkmaz-
|| dan kurtarmakgerekmektedir. Şöyle ki : 
|| 1. Eğittim ve eğitimciler politik çalkantılardan 
I- arındırilmalı ve kurtarılmalıdır. 
r 2, lEğitimin Atatürk tikeleri doğrultusunda çağ-
1 daş eğitim düzeyine getirilmesi ve, devletten yana ol-
I ması sağlanmalıdır. 

| 3. Eğitim müesseselerinin her kademesine«İMiti-
| ka giremez» levhaları büyük puntolarla yazılarak^ asıly-
I malt veya bu espri/getMteelidir. 
| 4. Öğretmen yetiştiren her tfürilü eğitim kurum-
| lan yeniden eîe alınmaliy amacına yönelik bilgi ve-be-
| çeri kazandıran müesseseler haline getklilerek eğitim 
|; teknikleri bilimsel olarak; ö̂ relfcimdSIdiı?, . 
| 5. Öğretmen ve yöneticilerin atanma ve nakil du-
| rumları esaslı bir organizasyona tabi tutulmalı, mes-

369 — 
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lekte liyakat ve 'başarılı çalışma en büyük kıstas ol
malıdır, 

iSon olarak, altını çizerek ilfade etmek isterim ki; 
öğretmenlik mesleği, hangi kademede olursa olsun, 
çeşitli yönleri ile cazip hale getirilmezdir. 

Danışma MecMrnizim değerli üyeleriî 

Sabrınızı taşınmadan sözlerime burada sbn verir
ken, benî dinlemek lütfumda Ibulumduğumuz içim şük
ranlarımı arz eder, saygılarımı sunarım. (Alkışllar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MEHMET AYDAR — Sayım Başkanım, usul 
hakkında söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Buyurum efendim, 

'MEHMET AYDAR — Sayım Başkan, Danışma 
Medisinim değerli üyeleri; 

Tüzüğümüz, gündem dışı konuşmalar için belflli 
kurallar getirmiştir ve bu kurallara uygun olarak da 
sayın arkadaşlarımız, Sayın Başlean'M: Divanıma di
lekçeler vermek suretiyle söz talebinde bulunmaktadır
lar. Ancak, toplantı başlangıcımdan biraz evvel Sayın 
Başkantmızdan edindiğim bilgi çerçevesinde, daha ev
vel 15'in üstünde gündem dışı dilekçeler olduğu hal
de; ancaik bugün Verilmiş o t a dilekçeler sıra dahilime 
alınmak suretiyle arkadaişlarıımııza konuşma imkânı ve
rilmektedir. Bundan önceki dilekçeler için de bir prose
dür düşünüleceği ve onum uygulanacağı ilfade edilmiş
tir. 

Teklifim odur ki; usulsüz olan Ibu hususun Baş-
ıfcarM: Divanınca kendirinim tespit edeceği prosedü
re uygun biçimde, şu andan itibaren gündem dışı söz 
verilmemek lazım geldiğime 'işaret eder, saygılarımı 
arz ederim. 

BAŞKAN — Kbmuyu Divan tezekkür edecek ve 
Genel Kurula arz edecekttür. 

Sayım üyeler; 

Tüzüğün 57 nci maddesi oturum Başkanına gemSş 
yetki 'tanımıştır. Takdir tamamen sîzlere, siz sayım 
üyelere riyaset eden Başkana bırakılmıştır. Üç gö
rüşme için sayın üyelere -söz verilecek, diğerleri da
ha sonraki oturumlara bırakılmalı mıdır, bınakılma-
maîı mıdır; bu konu Divanca tezekkür edilip bilgie-
rinize arz edilecektir. 

'Bu 'itibarla, bu İzahatı arz ettikten sonra ikimci 
önerge sahibime söz veriyorum. 

Sayım Ablbas Gökçe, buyurumuz. 

2. — Abbas Gökçe'nin, «Kars'ın bir köyünde 10 
gündür aç 8 kişilik bir itâle bulundu» başltkh gazete 
haberini okuyarak bölgeler arası eşitsizliklerin gideril
mesine dair gündem dışı demeci.] 

ABBAS GÖKÇE — Sayım Başkam, değerli arka
daşlar; 

'Size bir gazeteden atamış 'bir parçayı, Milliyet Ga
zetesinden alınmış bir haberi aktaracağım. 

'«Kars'ım bir köyümde on gündür aç, sekizküşüık 
fbki aile bulundu. Tedavi altıma alınan aile içim Kars'a 
yardım kampanyası açıldı. 

Kars'a bağlı Selim İlçesinin Yamaçlı Köyümde om 
gündem beri açlıkla savaşan sekiz kişilik bir aile bu
lunmuştur. Köyden bir vatandaşın Selim Sağlık Oca
ğıma başvurusu üzerine köye giden sağlık ekibi, bir 
evde -aç ve perişan vaziyette sekiz kişilik bir aileyi bul-
<muştm\ 

Amme Çiçek Bozkurt, olayla ilgili olarak şumiları an
latmıştır. «Kocam, Bahri Bozkurt, üç ay kadar önce 
akciğer kanserinden öldü. IMaddi durumumuz olduk
ça yetersizdi. Kocamın ölümümden sonra köylü, «Sik
lerde verem var» 'diye bizden uzaklaştı. Hiç kimse ka
pımızı açmaz oldu. ©em ve yedi çocuğum om günden 
Iberİ ağzımıza bir lokma koymadan acılıkla savaşıyo
ruz.» 

Kars Devlet Hastanesine getirilen amme Çiçek (Boz
kurt, Serpil, Özgür, Güven, Taştan, Belgim, Songül, 
Şemgül dahiliye çe çocuk servislerimde tedavi altıma alım-
rnıışlardır. Kars Devlet Hastanesi doktorları şunları 
•söylemiştir; 

«Olaly, gerçekteni bir vahşettir. Tedavi altına alınan 
hastaların hepsimde tüberküloz saptanmıştır. Şanslı ol
maları, erken bulunmailiarındaidır. Derhal tıbbi /tedavi
lerine geçirmiştir, 

löte yandan Kars'ta olayla 'ilgili olarak, bu aileye 
yardım için bir kampanya açılmıştır.» 

'Bu haberimiz 24 Kasım tarihlidir. Bendeniz o güm-
'de Sayım Başkanlığa başvunmuştum. Sayım 'Başkan
lık başvuruları, ehemmî mühime tercih ederek söz ve
riyor. Bu yönden, bür hafta gecikme üte de olsa Sayım 
'Başkanlık bana söz verdiği ilcim kendilerime müteşekki
rim, 

!Bu olay, Afrika'da, Uganda'da, Çat'da, Mozam
bik'te, 'Belücistanı'da, Aifgamistam'da, cereyan etmiyor; 
Atatürk Yılı içerisinde, Atatürk'üm çağdaş Tüfkîye*-
simde cereyan ediyor, 

- 370 — 
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Ne için? Nüfusumuzu besleyecek gıda maddesi mü 
üretmiyoruz? Hayır. Dünyada kendine yetecek ölçüde 
gıda maddesi üreten sayılı ülkelerden biriyiz. Kaldı 
ki Türkiye, 'dünya nüfusunun '% 22'sini oluşturan ve 
dünyada refah ferikinde yaşayan ülkelerden birisidir. 

ıBize yetecek kadar doktorumuz mu yok? Hayır. 
Yurt sathına dengeli bir biçimde dağıtılirsa, ihtiyaç
ları geniş ölçüde karşılayacak kadar doktor potansi
yeline sahibiz; fakat doktorlarımız Batıda kümelen
miş, Doğu Anadolu bu hale düşmüş, tıpkı geçm% 'ik
tidarların İgİsli ıgibi. 

(Normal olarak bin kişiye bir doktor gerekirken, 
bugün yurdumuzun 'Batı kesiminde her 300 kişiye bir 
doktor düşmesline rağmen, Doğu ve Güneydoğu 'Ana
dolu'da S bin, 9 bin 'kişiye bir doktor düşüyor. 

<Bu ürpertici olayı bir gazete haberi olarak okuyup 
geçmemeli ve bu gazeteye de kızmıamalı, teşekkür et
meli; çünkü bir gerçeği ülke sathına yayıyor ve bir 
gerçeği ortaya koyuyor. 'Bu olayın üzerinde hassasi
yetle durmalıyız. 

Çağdaş ve büyük Türkiye'de sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirildiği Kars^tan geliyor bu haber. Aile relisi 
akciğer kanserinden vefat ediyor, ailenin geriye kalan 
ttülberkülozlu 'sekiz ferdî yokluklar içerisinde on gün 
açlık ve hastalıkla yaşam savaşı veriyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Doktorlara mecburi hizmet 'getiren Yasa üzerinde 

kıyametler koiparılmak istenmiştir ve buna benzer olay
lar Yasanın ne kadar gerçekçi olduğunu ortaya koydu. 
Kıyamet koparanlar yinle İBatı̂ da 'kümelenmek, Doğuya 
gitmeme özentisi ve istemi içerisinde bulunuyorlar. 

Yüksek huzurunuzda şunu arz etmek isterim ki; 
tıbbiyede i'fci çocuğu bulunan bir baba olarak, ben bu 
Yasanın yararına inanmakla birlikte bu zoruriluk diğer 
meslek gruplarına da, ülkenin her yöresinde icrası müm
kün diğer meslek gruplarınla da teşmil olunmalıdır. 
Bu vatan, bu 'Millet bizimdir. Neresinde olursa olsun, 
hizmet vermeliyiz. 

Üzülerek 'ifade etmek zorundayım ki, Türkiye'de 
bölgeler araisırida belirgin bir farklılık var. Bu eskiden 
de böyle ölmüştür. Eskiden böyle süregelmiştir. Daima 
Doğu ve Güneydoğu yıllar yılı ihmal edilmiştir. Bu 
zavallı aile şimdi geçmiş yıllarım ihmallerinin 'faturasını 
canlarıyla lödemektedirler. 

Milli Güvenlik 'Konseyi1, bölgeler arasındaki bu 
dengesizlikler üzerine azimle yürümekte ve elinden ge
len her şeyi esürgememektedir. Yüksek Mtectösimizin 
de bu bölgeler arasındaki eşteizüklerin düzeltilmesinde 

yararlı çalışmalar vereceğine inanarak hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

(BAŞKAN'— Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Buyurunuz iSayın Siyami Ersek. 

3. — Siyami Ersek'in, Danışma Meclisi Sağlık İs
leri Müdürlüğüne tıbbi cihazlar alınarak daha iyi gö
rev yapar duruma getirilmesine dair gündem dışı ^de
meci-. 

SlYAMİ ERSEK — Sayın 'Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Esas görevimiz olan dış konulara temas etmeden 
evvel kendi bünyemiz içerisindeki bir hastalığımızı 
belirtmek mecburiyetinde olduğum için özür dilerim. 

Bu, buradaki Danışma Meclisi üyelerini ilgilen
dirdiği kadar burada çalışan diğer personelli de kap
samaktadır. Danışma Kurulu üyelerinin yaş ortala
ması 54'ıtür. Bunların nısfı enfarktüs geçirmiştir, nısfı 
da ciddi bir şekilde namzettir. 

Dün geldik, üç arkadaş bu mevzuu konuşuyorduk, 
ikjmiz enfarktüs geçirmiştik. 'Birimiz de fena halde 
teşni idi hastalığa. 

Şimdi, aşağıda bugüne kadar kurulmuş güzel bir 
dispanser var. Güzel bir kadro ve başında oldukça 
ehil, yetkili bir kardiyolog arkadaş getirilmiş. Ancak, 
bütün tutarı 1 milyon lira civarında bile olmayacak 
bir cihazlandırma noksanı yüzünden maalesef bu gü
zel disipanser bilhassa bu bakımdan yeterince çalı
şamaz hale gelmiştir. Maalesef aşağıda bir elektro-
kardoyagram, cihazı dahi yoktur, bir defhibratör 
yoktur, bir recorder yoktur, bir ambu yoktur vel
hâsıl kelâm pirimitiv şartların dışında hiç bir şey 
yoktur. 

'Binaenaleyh, bunun 'önemle düzeltilmesinde büyük 
yarar vardır. Ben bunu şahsen Sayın Hocamız Sadi 
Beyefendiye, keza diğer Danışma Meclisinin Başkan
lık Divanına intikal ettirebilirdim. Ancak, konunun 
ehemmiyetini tüm arkadaşlarımızın bilmesini ve bu 
meseleye bu bakımdan parmak basılmasını dilediğim 
için huzurunuza getirdim. 

Hakikaten bir insanın hayatı milyonlarca, milyar
larca lira iken dahi 1 milyon civarında yapılabilecek 
bir masrafla bunların hayatının emniyet altına alın
maması esef vericidir. 'Bir gün bir kaza, kötü netice
lenmezse dahi inşallah; burada bir kazanın vukuu he
pimizi ziyadesiyle üzer. 

(Hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersek. 
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4. — Komisyonlara üye seçimi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemiımiz gereğince 
komisyon seçimine başlıyoruz, 

Mali İşler 'Komisyonunun üyderini seçeceğiz. 
Aday listeleri dağıitılmtştır.ı 

SALİH İNAL — Efendim 'bir şey söylemek isti
yorum. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
SALİH İNAL — Bendeniz 1 nci derecede Tarım 

ve Orman Komisyonunda çalışmak üzere müracaa
tımı Başkanlık Divanına yapmıştım. Buradaki du
rumda 2 nci derecede mütalaa edilmiş. Şimdi, bu 
Komisyonda çalışmaktan isıtimkâf etmek istiyorum. 

BAŞKAN — evet efendim. 
'Sayın, üyeler; ikinci sıradaki Sayın tnal't lütfen çi

zelim, ayrılıyorlar*. 
MAHMUT AKKILIÇ — Saym Başkan, usul 

'hakkında; söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akkilıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Tam, usul hakkında slöz almışken arkadaşımız 
Salih Ina'Fın Mali İşler Komisyonu üyeliğinden çekil-
mesi benim burada yapacağım ikonuşmayı 'bir halkıma 
kuvvetlendirdi. Çünkü, hepimizin önünde bir liste 
var, görüyoruz ki, Maili İşler Komisyonuna ancak 
9 ikisi talip ve Sayın Salih İnal'in ayrılmasıyla da bu 
8 kişiye indi. 

Dün, öğrendiğimize göre Başkanlık Divanı bir 
u£ül uyiguluyormuş. Bu usule göre önceki komis
yonlarda seçilenleri sonraiki (komisyonlardan siliyor-
muş. 

Hal'buki, İçtüzüğümüzde Anayasa ve Bütçe - Plan 
Komisyonu hariç, diğer iki komisyonda görev alma 
olanağımıiz var. Fakat, 'Başkanlık Divanının davranışı, 
bizim iki komisyonda görev almamızı bir bakıma ön
lüyor. Haklı olarak Salilh İnal Bey t>u komisyondan; 
Tarım Komisyonundan görev alamayacağı gerekçe
siyle çekilmiştir ve böylece aday sayısı 8'e düşmüş
tür. Bundan sonra da Ibunu 1'5'e çıkarmamız da çok 
zordur. O bakımdan istirhamım, Sayın Salih İnal 
g|bi birçok üye vardır, iki komisyonda görev almak 
ister. İki komisyonda görev almak bir üye için mu
hakkak ki, yorucu bir iştir; ama bunu göğüşlüyoruz; 
fakat 'Başkanlık Divanı buna sınır getiriyor. O ba
kımdan müsaade ederseniz bir üyenin iki komisyonda 

görev almasını sağlayalım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
»Başkanlık Divanı, iki komisyonda bir sayın üye

nin görev almasını engellemiyor. Bu, yine imkân da
hiline girecektir. Neticede sayın üyelerin ikinci ko
misyonda görev alma imkânı istekler tespit edilmek 
suretiyle sağlanacaktır. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım... 
BAŞKAIN — Buyurun. 

MAHMUT AKKILIÇ — iBu konda bilgi arz 
edeyim': Şimdi Salilh İnal veya bir Ibaşka arkadaşımız 
Mali İşler Komisyonunda veya bir başka komisyonda 
görev aldığı takdirde esas birinci tercihi olan komis
yonda görev alabilecek midir? Çünkü, dün yaptığı
mız görüşmelerde Ibunun olanak dışı olduğunu söyle
diler arkadaşlar. Bu konuda açıklamalariınızı rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Tabii ikinci (komisyonda tekrar gö
rev ala!bilecek'lerdir; ama Sayın Salilh İnal be'llkii, «Mali 
İşler Komisyonunda değil de ıbaşlka bir komisyonda 
görev almayı arzu eunak'te» bunu, Divan dikka'te, 
alarak sağlayacaktır. 

Buyurunuz Sayın Haızıer, söz istemiştim. 
MEHMET HAZER — Söz istemiyorum, müra

caatım vardı Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — 'Efendim, müracaatınızı arz ede

yim. 

Sayın üyeler; Sayın Mefhimet Hazer bu Komis
yonda görev almak üzere 'bir önerge verdiler. Biz, 
Sayın Mehmet Hazer'in Mali İşler Komisyonunda 
görev alması hususunu Divan olarak sağlayacağız. 

i Yalnız biliyorsunuz sizlerin almış olduğunuz karara 
göre, 23 Ekim saat '24,00'e kadar adayların müracaatı 
'kararlaştırılmıştı. 'Bu itibarla, bu istekleri bilâ'hara 
dikkate alınacaktır. 

Arz ederim. 
Tasnif Heyetini tespit ediyoruz. 
ıSaym Erdoğan Bayık?.. Burada. 
Sayın Remzi Banaz?.. Burada. 
Sayın Ahmet Samsunlu?.. Burada. 
Tasnif Heyetine, Sayın Erdoğan Bayık, Sayın 

Remzi Banaz, Sayın Ahmet Samsunlu seçilmişlerdir. 
Sayın üyeleri oy vermeye davet ediyorum efendim. 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 

Yoktur. 
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Oylama bitmiştir. 
Tasnif Heyetini rica ediyorum. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Mali İşler Komisyonunun Tasnif Heyeti tasnifi 

neticelendirmiştir. Seçilen arkadaşları bilgilerinize 
arz ediyorum. 

Danışma Meclisi (Başkanlığına 
Mali İşler Komisyonu 'için yapılan seçime 152 

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

'Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye" Üye 

Erdoğan Bayık Remzi Banaz 
Üye 

Ahmet Samsunlu 

Hilmi Sabuncu 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Hamdi Özer 
Mehmet Kanat 
İsmail Şengün 
Mehmet Pamak 
Ragıp Tartan 
Kamer Genç 

144 
141 
140 
138 
138 
136 
135 
115 

.BAŞKAN — Sayın üyeler; görev alan arkadaşları 
tebrik ediyor ve kendilerine başarılar diliyoruz. (Al-

' kışlar) 
Saıyın üyeler; 
Şim'di İktisadi İşler Komisyonuna üye seçimine 

geçiyoruz. Kâğıtlar ve aday listeleri dağıtılsın efen
dim. 

Bu arada İktisadi İşler 'Komisyonu seçimine ait 
oyların tasnifi ile ilgili tasnif komisyonuna üye ar-ı 
kadaşlarımızın isimlerini çekiyorum : Nihat Kubi-
lay, Ragıp Tarttan, İsmail Şerigün. 

AUİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan 
dağıtılan '.listelerde 8 nci sırada ismim var. Ben bu 
komisyonu ikinci tercih ollarak bdirtaiştim. Başka 
komisyonda görev almak istediğimden istifa ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 8 nci sırada Ali Maz-
har Haznedar istifa etmişlerdir. 

HİDAYET UĞUR — Efendim, benim de /bura
da 15 nci sırada ismim var. Benim de ikinci terci-
himdi. Ben Ulaştırma Komisyonunu istemiştim. Kâfi 
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miktarda da arkadaşımız vardır. Müsaade ederseniz 
adaylıktan çekiliyorum eferidim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
'Buyurun efendim. 
I. DOĞAN GÜRBÜZ — 6 nci sırada ismim var 

efendim. Benim de ikinci tercihimdi. Müsaade eder
seniz adaylıktan çekilmek is'tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gübrüz Doğan, peki efendim. 
Buyurun efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — 17 nci sırada 

Abdurrahman Yılmaz; ikinci tercihim olduğu için ve 
mesleğimin de hekimlik olmasından dolayı Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonunda görev almak istiyorum. 
Bu sebeple affımı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, listeleri alan sayın üyeler lütfen 6 nci 

sıradaki Sayın Doğan Gürlbüz'ün, 8 nci sıradaki Sa
yın Mazhar Haznedar'ı, 15 nci sıradaki Sayın Hida
yet Uğur'u ve 17 nci sıradaki Satyın Abdurrahman 
Yılmaz'ı silsiraler, adaylıktan çekilmişlerdir. 

Sayın Hayrullah Seçkin, buyurun efendim. 

HAYRULUAH SEÇKİN — Sayın Başkan, 4 ar-
arkadaşımızın isimlerini sildlirmiş bulunmaktasınız. 15 
kişilik komisyona 13 talipli bulunmaktadır. Eğer bir 
sakınca yoksa Başkanlık ollarak listeyi oya sunma
nızla vakit kazanılrnış olur sanıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu İçtüzüğümüzün hük
müne uymak suretiyle yine seçim sandığına oylarınızı 
atıp neticeyi öyle almak mecburiyetindeyiz, özür di
lerim. 

Sayın üyeler; oylama işlemine geçiyoruz. 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kulilanmayan sayın üye?.. 

Yok. 
Oylama işlemi 'bitmiştir. 
Tasnif Heyetini rica ediyorum. 
Tasnif Heyeti : Sayın Nihat Kutbilay, Sayın Ra

gıp Tartan, Sayın İsmail Şengün. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, İktisadi İşler Komis

yonu aylama sonucu alınmıştır. Talsnlilf Heyetinin Ra
porunu okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İktisadi İşler Komisyonu için yapıdan seçime 143 

üye Ikai'ılmış ve neticede ilişik lüsttede adları yazılı 
üyeler hizalarında gösterilen oyları lainışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

final Kuhilay Ragıp Tartan 

Üye 
İsmail Şengün 

Paşa SarıoğUu 
Turgut Yeğenağa 
Turigut Oral 
Aydemir Aşkın 
A.t Avrii Şahin 
Sadi Erdem 
Nuri özgöker 
Cevdet Karşılı 
Orhan Civelek 
Halil Erdoğan Gürel 
Nurettin Ayanoğlü 
A.' Nedim Bray 
<M. Yılmaz Özman 

132 
O l 
129 
122 
122 
120 
120 
117 
il 15 
114 
113 
113 
106 

BAŞKAN •— Sayın üyeler, İktisadi İster Komis
yonuna seçilen sayın üyeleri tebrik ediyor ve çalış
malarında başarılar diliyoruz. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, şimdi Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonunun seçimine geçiyoruz. 

Başkanlık Divanının aldığı karar üzerine, daha1 

evvelki yapılan uygulamaya göre; İktisadi İşler Ko-ı 
misyonuna seçilen Sayın Nedim Eray'ı Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu aday 'listesinden; ki, 9 ncu sıra
dadır, o listeden siliyoruz. Lütfen işaret buyurun. 

Adaly listeleri dağıtılmışltır. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, biraz ön
ce usul hakkında söz aldığım zaman bunu açıklamış
tım. Şimdi görüyoruz ki, Sayın Eray'ı silyoruz; ama 
Sayın Eray'ın Sağlık Komisyonunda ıbudunmasında 
mutlak zaruret Vardır. Sonra nasıl bir uygulama ya
pacaksınız hiiemiyorum; daha önce aldığımız hir ka
rarı pekâlâ Genel Kurula sunmuş olsaydınız, belki 
yeni bir karar alma 'olanağı doğacaktı; yeni ihtiyaç
lar karşısında. Şimdi ben de birinci tercihim Tarım 
Komisyonu olduğu için ve ikinci görevi yüklenmeyi1 

kabullenmeme rağmen, Başkanlığın uyguladığı bu 
prensip çerçevesinde Sağlık Komisyonunda görev 
alamayacağım. Sağlık Komisyonundan silinmemi rica 
ediyorum. Listede 3 ncü sıradayım elendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Efendim Sayın 
Mahmut Akkılıç'ı, istekleri üzerine, lütfen aday lis
tesinin 3 ncü sırasından silelim. 

Bu Komisyon için yeniden bir tasnif heyeti teşkili 
gerekiyor. Tasnif hayatinde görev yapacak arkadaşla
rımızın isimlerini çekiyorum : 

Zeki Çakmakçı?.. Komisyonda aday. 
İ. Doğan Güribüz?.. Burada. 
Mehmet Velid Koran?.. Burada. 
Orhan Civelek?.. Burada. 

Sayın üyeleri oylarını kullanmaya davet ediyorum. 
Buyurun efendim. 
(Oyları toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Yok. Oylama bitmiştir. Tasnif Heyetini rica 
ediyorum, 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 
ISağlık ve Sosyal İşJıer Komisyonu seçimli sonuç-

lanmtştıır, Tasnif Heyalinlin raporunu okıutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığıma' 
Sağlık ve Sosyal tşjlıeır Komisyonu içtin yapılan se-

çikne 134 üye katılmış ve neticede ilişik listede adları 
yazılı üyeler hizalarında gösislterıilian oylaırı almışlar
dır, 

iBiligilierinize arrz otowwv 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

'İ, Doğan Gürbüz , M. Velid Koran 

;Üye 
Orhan Civelek 

Hamdi Açan 
Mıehmet Afcdemıiı? 
İmren Aykut 
Caviidan Tercan 
Rahmi Karahasamoğlu 
Siyamli Brsiefc 
Ahdurralhimian Yıîlmaz 
Ali Nejat AJlpait 
Muistafa Aliptdündar 
Zeki Çakmakçı 
Fikri Devrimsel 
Azmi Eryılımaz 
Vahap Güvenç 

1£5 
1125 
114 
İİİ3 
1,1.1 
1126 
H12, 
:ıım 
105 
l ! l , l 
9S 
94 

104 
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İBAŞKAN — Bu komisyona seçilen sayın iiyelıeıi 

(tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. (Al
kışlar) 

(Sayın üyeler; 

1 , 12 . 1981 O : 2 

'Bayındırlık, Ulaştırana, İmar ve iskân, Turizm 
ve Tanıtma Kloımıiısyoaıu seçimine geçebitoıemdz için 
basılmakta olan aday listtelerıLm beklememiz gereki
yor. Bu itibarla BMeşime yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.05 

İKİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 17301 

BAŞKAN : ftaşk)aravekfli M. Vefik KİTAPÇIGlL 

KÂTİP ÜYELER : Hehmet PAMAK, Kamer GENÇ 

iBAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI {Devtam) 

4, — Komisyonlara Üye Seçimi 
.BAŞKAN — Sayım üyeler; 
(Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm 

ve Tanıtma Komisyonu üye aday 'Üüstetera dağutalmyor. 
iBir takrir var, okutuyorum. 

/Danışma Meclisi (Başkanlığına 
Komisyon seçimlerinin tamamlanması için yalnız 

'Tarım ve Orman Komisyonu ille Sayıştay ile ilgili Ko-
miiısyom seçimi kalmıştır. Vakit müsait olduğundan ve 
taliplilerin de az ollduğu dikkate alınarak, her 'ikıi Ko
misyonun da bu oturumda seçimline geçilmesini say
gı İte arz ederiz. 

M. Vellid Koran 
Rafiet İbraihiimoğlıu 

:M. Uitkıan Kıocaıtfürik 
ıR. AıdBli Onmuş 

JMulhlslin Zekai ıBayer 
ıTurguıt Kuınter 
/Erdoğan ©ayık! 

M. Fevzi Uygunesı 
A. Fehmi KuzıuoğUu 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu takrir ile biz yalınız Tarım ve Orman, Köy 

işleri ve Kooperatifler Komisyonunu seçmiş olaca
ğız; Sayıştay için aday yoktur. O itlilbarîa bir tek ko
misyonu yarına bırakmayalım, yarın noksan kbmlis-
yonlann tamamlanması çalışmasını yapalım. Bu iki 
(Komilsyonu seçmiş olacağız; bir Bayındırlık, bir Ta

rım. O itilbaria 19.0D'a kadar tamamlayamayız. Bu 
takrir, 19.00'dan soma seçimler tamamlanıncaya ka
dar çalışmaya devamımız konusu ile ^galidir. Bu 
takriri oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Aiday listesinin 11 nci sırasında Sayın HaynıMahl 

Seçkinim görevi yanlış yazılmıştır, şu tarzda düzel
tilmesi isteniyor, arz ederim : «Türkiye Emlak Kre
di Bankası Eski Genel Müdüründür. Bu tarzda işa
ret buıyuıTulmaısını rica ederim. 

Sayın üyeler; 
Tasnif Komisyonunu belirlemek üzere üye arka

daşlarını İslimlerini çekiyorum. 
Sayın Necip Bilge?.. Yok. 
Sayın Hafot Zarbun?.. Yok, 
Sayın Abdülkadir Erener?.. Burada. 
ıSayın Halil ibrahim Kanal?.- Burada. 
Sayın Mustafa Alpdündar?.. Burada, 
Sayın üyeleri oylarım kullanmaya davet ediyo

rum. Buyurun efendim. 
(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kulanmayan sayın üye?. 
Yok. 
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Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Taısîif Heyetimi riica ediyorum. 
((oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Bayındırililk, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 

ve Tanıtma Komisyonu üyelerinin ıseçimleri sonuç
lanmıştır. Tasnif Heyetinin ıraporunu olcütuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bayın'dırhk, Ulaştırma, îmar ve İslcân, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonu için yapılan seçime; 141 üye ka
tılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

T A S N F F HEYETİ 

Üye Üye 
Halil İbrahim Karal Mustafa Alpdündar 

Üye 
Abdülkadir Erener 

Mehmet Ay dar 
Şükrü Başbuğ 
A- Güngör Çakmakçı 
iHalıil Evliya 
Ayhan Fırat 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 
A. Fehmi Kuzuoğlu 
Atalay Peköz 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçicin 
Lüt'fullah Tosyalı 
Hidayet Uğur 
Zekî Yıldırım 
Mustafa Yücel 

101 
111 
118 
123 
126 
112 
126 
118 
103 
130 
115 
120 
114 
120 
110 

BAŞKAN — Komisyona seçilen atlkadaşları teb
rik ediyor, başarılı çalışmalar ıtemenni edûyoruz. (Al
kışlar) 

Sayın üyeler; 

Tarım, Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Ko
misyonu üyelerine ait aday listeleri, zarflar ve oy 
pusulaları dağıtılmıştır. 

Aday listesi olmayan sayın üyelere listeler dağı
tılsın. 

Tasnif Heyetti için ad çekiyorum: 
Sayın Feridun Güray?... Yoklar. 

ediyo-

Sayın Rıfat (Bayazıt?.. Buradalar. 
Sayın A. Mümin Kavalalı?., Buradalar. 
Sayın Bekir Sami Daçe?.. Buradalar. 
Sayın üyeleri oylarını 'kullanmaya davet 

raim. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Lütfen Tasnif Heye
ti yerlerini alsınlar. 

(Oyların layrımı yapıklı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Tarım ve Orman, Köy 

İşleri ve Kooperatifler Komisyonu seçimiyle ilgili 
tasnif sonuçlanmıştır; Tasnif Heyeti Raporunu oku
tuyorum. 

'Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 

Komisyonu için yapılan ıseçime 137 üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adları yazılı üyeter hizalarında 
gösterilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Bekir Sami Daçe Rıfat iBayazıt 

Üye 
AJ Mümin1 Kavalaîn 

Mahmut Akkılıç 
Erdoğan Bayık 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Recai Dinçer 
1. Doğan Gürbüz 
'Hayati Gürtan 
Salih İnal 
Mehmet Velid Koran 
R; Adli Onmuş 
Salih Necdet Özdoğan 
Zeki Öz'kaya 
M, Talât Saraçoğlu 
M. Ali Dztüfk Tekeli 

112 
127 
101 
114 
118 
1109 
106 
122 
104 
106 
109 
105 
113 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu Komisyona seçilen 
arkadaşlarımızı da tebriık ediyor, haşarılar diliyoruz. 
(Alkışlar) 

Gündemimizde görüşülecek başka bir Ikonumuz 
bulunmadığı için, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

I Aralık 1981 Salı 

Saali : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM. 
Komisyonlara üye seçimi. 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 




