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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Abdurrahman Ali GİRMEN'in, rahatsızlığı 

nedeniyle 4 Ekim 1983 tarihinden itibaren 22 gün 
müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi 
kabul edildi. 

2. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasa
rısı üzerindeki görüşmelere devam olunarak, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
Gelir Bütçesi, 
Kabul edildi. 
1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının ve 

Katma Bütçeli İdareler 1984 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısının maddeleri onaylandı. 

1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra; 

Bütçe Kanunu Tasarısı ve Katma Bütçeli İdare
ler 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının tümü 
açık oya sunuldu; yapılan açık oylama sonucunda 
Tasarılarının kabul edildiği bildirildi. 

Başkanvekili Vefik KÎTAPÇIG1L, yasama göre
vinin sona ermesi nedeniyle, başarıyla görevlerini ta
mamlayan Danışma Meclisi Üyelerine ve personeli

ne şükranlarını bildiren, bundan sonraki özel yaşan
tılarında sıhhat ve mutluluklar, ebediyete intikal eden 
üyelere de rahmet dileyen bir konuşma yaptı. 

Başkan Sadi IRMAK, Atatürk ilkelerinin bir da
ha tahrip edilip, bozulamayacak şekilde, yeniden te
sisi ve güçlendirilmesi konusunda Millî Güvenlik 
Konseyi ve Danışma Meclisinin birlikte yaptığı ça
lışmalar ile Danışma Meclisinin iki yasama yılındaki 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve bundan sonra ge
lecek Meclis üyelerine başarılı çalışmalar, Danışma 
Meclisi üyelerine özel yaşamlarında sıhhat ve mutlu
luklar dileyen bir konuşma yaptı. 

Milletvekili Seçimi Kanunu uyarınca Türkiye Bü
yük Millet Meclisi seçimleri 6 Kasım 1983 tarihinde 
yapılacağı cihetle, İçtüzüğün 6 ncı Maddesi gereğin
ce, Danışma Meclisinin 17 Ekim 1983 tarihinden iti
baren 45 gün tatile girmesi hakkındaki Başkanlık Di
vanının 95 numaralı kararı onaylandı. 

Birleşime saat 18.00'de son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAY1K 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

II. — BU BİRLEŞİM 

İki oturum yapılan bu Birleşimde : 

Cumhurbaşkanı Kenan EVREN'in Ürdün'e ya
pacağı resmî ziyaret dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığına 
ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına, Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi ve Genelkurmay Başkanı Or
general Nurettin ERSIN'in vekâlet edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Başkan Sadi IRMAK, fiilî görev süresi bu Birle
şimde sona erecek olan Danışma Meclisinin çalışma
larıyla ilgili tarihçe özetli bir konuşma yaptı. 

TUTANAK ÖZETİ 

Saat 17.00'de Genel Kurula gelen Cumhurbaşka
nı Kenan EVREN yaptığı konuşmada; Danışma Mec
lisinin tarihî görevini eksiksiz yaptığını belirterek üye
lere teşekkür ile bundan sonraki çalışmalarında ba
şarılar diledi. 

Birleşime saat 17.15'te son verildi. 

Sadi İRMAK 
Başkan 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye. 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, AK Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Aziz arkadaşlarım; 

Danışma Meclisinin 179 uncu Birleşimini açıyo

rum. 
Saat 17.00'de, Aziz Cumhurbaşkanımız, Yüksek 

Heyetinize hitap edecekleri için ve gündemimizde 

başka bir konu da bulunmadığı için oturumu kapata
cağım; bu arada, Başkanlık Divanımızca hazırlanmış 
olan plaketlerin dağıtımı yapılacaktır. 

16.40'ta toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 14.05 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; Meclisim'izin 179 uncu Birleşimiinin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

ffl. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanı Kenan EV REN'in Ürdün'e 
yapacağı resmî ziyaret dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı
na ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına, Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi ve Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Nurettin ERSÎN'in vekâlet edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
okutuyorum : 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Haşiirii Ürdün Kralı Hüssein BİN TALLAL'ın 

davetlisi olarak 3-5 Aralık 1983 tarihleri arasında 
Ürdün'e resmî bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşü
me kadar; Cumhurbaşkanlığına ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanlığına en kıdemli Millî Güvenlik 

Konseyi Üyesi olması nedeniyle, Genelkurmay Baş
kanı Orgeneral Nurettin ERSİN vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

ve Millî Güvenlik Konseyi 
Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin ıttılaına arz edil
miştir, 

2. — Başkan Sadi IRMAK'in, fiilî görev süre
sinin sona ermesi dolayısıyla Danışma Meclisinin ça
lışmalarıyla ilgili konuşması. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bugünkü toplantımızla 
Yüce Meclisin fiilî çalışma süresi sona ermiş bulu
nuyor. Gerçi hukukî süremiz yeni Mıillet Meclisi Baş-
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kanlık Divanının teşekkülü anına kadar devam eder
se de, fiilen bugünkü oturumla çalışmalarımız sona 
ermiş olacaktır. Bü vesile ile değerli arkadaşlarımın 
duygularına da tercüman olacağım ümidi ile kısa bir 
tarihçe özeti arz etmek istiyorum. 

Evvela şu muhakkak ki, 12 Eylülden bu yana 
Türk Milleti engin tarihi tecrübelerinin yanına, fev
kalade önemli yeni bir tarihi tecrübe kazanmıştır. 
Gerçi 'bu tecrübe 12 Eylüle takaddüm eden günlerde 
Çök acılı izlenimler bırakarak başlamıştır; fakat bu 
perişan halden sonra da, Kahraman Ordusunun va
zife ve vatan şuuru ile birleşen millî şuurun uya
nıklığı sayesinde bütün bu tehlikeler atlatılmış ve 
Türk Milleti yep yeni bir hüviyetle tarihe yeniden 
doğma şan ve şerefini kazanmış bulunuyor. 

12 Eylüle takaddüm eden feci günleri hatırlata
rak hatıranızı bulandırmak istemem. Tek temenni
miz öyle günlerden Tanrının memleketi esirgemesi-
dir. 

O günlerde özgürlükler bir yana olsun, en tabiî 
hak olan yaşam hakkı dahi yerlere sürülmüştü ve 
vatandaş büyük bir ıstırap içinde idi. 

işte bu koşullar altında Kahraman Ordu, valtan 
müdafaası mükellefiyetinin bir gereği olarak Dev
letin kaderini ele almak lüzumlunu duymuştur. 

Hemen şunu ifade etmeliyim ki, bu müdahale ile 
bazı memleketlerde gördüğümüz askerî darbelerin 
hiçbir benzer yeri, ilişiği yoktur. Bizdeki müdahale 
vatan müdafaasının bir gereği olarak yapılmıştır. Ni
tekim, bunun herhangi bir ısiyasî ihtirasla ilgili olma
dığı sununla da anlaşılmıştır ki, Devlet iktidarına 
el koyan askerî otorite daha ilk gün amacının mem
lekette normal bir demokrasiyi yeniden ve sağlam 
esaslara göre kurmak olduğunu dünya ve Miletümi-
zin huzurunda ifade etmiştir. 

İşte böyle bir başlangıçtan sonra Millî Güvenlik 
Konseyi milletin reyine başvurarak bir Danışıma Mec
lisi kurulmasına imkân sağlamıştır ve bizleri, aziz 
Milletimiz bu çağrı üzerine buraya göndermiş ve va
zifeyle tavzif etmiştir. 

Bu dönemde normal meclislerin yaptığı çalış
maların gerektiğini, yani Aziz MiUetimizin günlük 
işlerini yapacak kanunları çıkarmanın yanında, Dün
yevi yenilikler getirecek büyük kanunlar çıkarmış bu
lunuyorsunuz. 

Bunlardan üç tanesi müstesna bîr önem kazanır, 
bunlar yeni Anayasamız, yeni Seçim Kanunumuz ve 
yeni »Siyasî Partiler Kanunumuzdur. Elbette bu yeni 
çıkarılmış olan kanunların uzunca bir süre Milletimi

zin temel ihtiyaçlarını karşılaması azmiyle çalıştınız, 
buna şüphe yoktur. Bununla beraber biz ebedî eser
ler yarattık vehminde hiçbir zaman olmadık; fakat 
bir şey söylenebilir, bu yeni çıkardığımız üç temel 
kanun Milletimizin geçirdiği engin tecrübelerin ışığın
da ve geçmişte çıkmış olan kanunların daha iyisi ol
duğunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. 

Nitekim, bu Anayasa, bu Seçim Kanunu ve bu 
Siyasî Partiler Kanununun ışığında memleket yeni
den siyasî teşkilatlanma fırsatını bulmuştur ve ken
di temayüllerine göre seçenek imkânını bulacağı fikir 
gruplaşmaları, yani İntisap edebileceği bir partiyi bül-
nıuştur ve içte ve dışta hiçbir haklı itiraza yol aç
mamış olan bir Seçim Kanunu ile de yeni Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerini göreve yollamıştır. 

Temennimiz odur ki, yeni Meclislimiz (ki, en ya
kın bir tarihte görevi alacaktır) başlamış olan bu kö
kenli çalışmaları, Milleti ileri götürecek çalışmaları 
daha da ileri götürsün, 

Burada bir borcumuzu Yüksek Heyetiniz adına 
ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum; Türk 
Ordusuna ve onu temsil eden Milî Güvenlik Kon
seyine birçok bakımlardan şükran borçluyuz. Evvela 
özgürlükleri ve can güvenliğini kurtaran bir faktör 
olması bakımından minnet borçluyuz; fakat aynı za
manda böyle bir otoritenin şahsî 'bir emel peşine düş-
meyip, derhal demokrasiye geçişi temin edecek yol
lara başvurmasından ötürü de ayrıca şükranlarımızı 
Yüksek Heyetiniz adına bir kere daha ifade etmek
ten büyük mutluluk duymaktayım. 

Elbette demokrasi güzel bir şeydir, fakat demokra
si de vatandaşın yükümlülükleri kazandığı özgürlük
ler ölçüsünde artmaktadır, öyle ümit ederiz ki, mem
leket hemen hemen bir asırdan beri hakiki bir de
mokrasiye ulaşmak, daha normal olarak fikirlerini 
temsil ettirmek ve her şeyden evvel ileri adımlar at
mak için çalışmalar yapmaktadır ve birçok fedakâr
lıklara bu uğurda ve bu yolda katlanmıştır. 

Elbette bugün Türk Milleti bütün bu büyük 
tecrübelerin ışığında daha şanslı, daha mutlu bir du
rumda bulunmaktadır. NitekiSm, bizden sonra vazife
yi devralacak olan değerli arkadaşlarımız da bu 
azmi şimdiden görmek, davranışlarında ve beyanla
rında bizi ayrıca mutlu ediyor, ve kendilerinin ba
şarısı için dualarımızı daha kuvvetlendiriyor. 

Türk tarihi ders almasını bilenler için (ki, Türk 
Milleti elbette böyle bir Millettir), görülmemiş en
ginlikte tecrübelerle doludur. Hele fiilî bir demok
rasiye geçmek için yapmadığı fedakârlık, girişmediği 
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deneme kalmamıştır; fakat birçok defalar maalesef 
bu girişimlerden hayal sükûtu doğmuştur. 

Şimdi, Millî Güvenik Konseyinin ilk günden be
ri emeli bu defa demokrasiyi memlekette nihaî ola
rak yerleştirmek, Milletimizin arzularına yüzde yüz 
uyan, dünyanın takdirini ve hayranlığını kazanacak 
olan bir sistem içerisinde demokrasiyi yüceltmek ve 
kesinlikte yerleştirmek gelmektedir. Çünkü, milletin 
yücelişi, yükselişi ancak buna bağlıdır. 

Türk Milletline demokrasiyi layık görmeyen içte 
ve dışta bazı tecrübesiz gruplar bulunduğunu görme-
mezlikten gelemeyiz; fakat bunlar eğer kasıtlı değil
lerse, Türk Milletini ve Türk Milletin'in geçirdiği 
tecrübeleri iyi bilmeyen insanlardır. Şevki kaderle 
tahsil mertebelerinden geçmese bile her Türk'ün aile 
ocağından ve şahsî büyük müşahede gücünden edin
diği büyük bir tanıma gücü, büyük bir anlam gücü ve 
düşünme gücü vardır. Onun için demokratik bir sis
temi bu Millete layık görmeyenler en azından hata 
ediyorlar; eğer bir kasıtları yoksa. Nitekim, Yüksek 
Heyetinizce çıkarılmış olan yeni Anayasanın, yeni 
»Seçim Kanununun ve yeni Partiler Kanununun ışığın
da cihanın oy birliğiyle tasdikini kazanmış olan bir 
keçimle yeni Meclisimiz gönderilmiştir ve yakında 
görevi devir ve teslim alacaktır. 

Bu dönem içerisinde Yüksek Heyetinizin çalışma 
temposunda da değme meclislere nasip olmamış olan 
bir verimlilik, bir entansivite, bir ciddiyet göze çarp
maktadır. Bugün 179 uncu Birleşimi yapmaktayız. 
Birçok birleşimlerimiz gecelere kadar devam etmiş
tir ve Millertiiıı bize emanet ettiği görevi layıkiyle yap
mak için arkadaşlarımızın arasında yarışmalar oldu
ğunu müşahede etmek beni ve arkadaşlarımı son de
rece bahtiyar etmiştir. 

Bizim, Başkanlık Divanı olarak sizlere borçlu 
olduğumuz bir şükran daha vardır. Bizi bu şerefli 
vazife ile görevlendirmekle kalmadınız, aynı zaman
da bu vazifenin (gereği olan desteklemeyi de bizden 
esirgemediniz. Başkanlık Divanı bunun kıymetini tak
dir etmektedir ve bunun mlinnetinii taşımaktadır ve 
ebediyen bu minneti taşıyacaktır. 

Şimdi, Büyük Meclisimizin çalışmaları süresince 
ve daha evvel de içte ve dışta vaki olan bazı bedbin
likler ve bazı kötü niyetlilerin münhal kalan bir tek 
ümitleri olmuştur ve bunun izlerine son günlerine ka
dar tesadüf etmek mümkün olmuştur. Bunlar ifade 
etmeseler bile, Milletin güven gururunu temsil eden, 
Meclisin iki kolu arasında, yani Yüksek Heyetimizle 

Millî Güvenlik Konseyi arasında ergeç ihtilaflar çı
kacağını, hatta fikir çarpışmalarının uçurumlar hali
ne geleceğini ummuşlardır ve bedbaht emellerini de 
böyle bir faraziyeye dayatmak istemişlerdir; fakat 
tarih ve hadiseler göstermiştir ki, Türk Milleti hayatî 
bir konu bahis konusu olduğu zaman, şahsî düşünce
lerinden fedakârlık eder ve milletin selameti neyi em
rederse onda derhal birleşebilir. Nitekim, çıkarılmış 
olan bunca kanunlarımızda ikli kanat arasında bir 
ihtilaf çıkmamıştır, çıkardığımız hiçbir kanun ge
riye çevrilmemiştir ve tam bir fikir birliği ahengi içe
risinde mesai yürütülmüştür ve kısaca izah ettiğim 
başarılı neticeler alınmıştır. 

Bu bakımdan da Yüce Heyetinize hayranlığımı 
ve şükranlarımı takdim ederken bize bu büyük yar
dımı yapmış olan, büyük desteği sağlamış olan şan
lı Ordumuzun mümessili olan Millî Güvenlik Kon
seyine duyduğumuz şükranları huzurunuzda ve hepi
niz adına bir defa daha söylemekten gurur duymakta
yım. 

Sayın arkadaşlarım, bizim bugünkü asıl mevzu-
muz çok muhterem Devlet Başkanımızın bize yapa
cakları hütaibeyi dinlemek olacaktır. Az bir süre son
ra kendilerinin teşrif edeceğini haber aldığım için 
sözlerimi burada kesmeme izin vermenizi ve bu yö
netimimiz zamanında herhangi birinize karşı işlenmiş 
bir kusurumuz olursa, bunun bir kasta makrun ol
madığından emin olarak affetmenizi rica etmek isti
yorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımız teşriî ediyorlar. (Ayakta 
sürekli alkışlar.) 

(İstiklâl Marşı) 
3. — Cumhurbaşkanı Kenan EVREN'in, görev 

süresinin sona ermesi dolayısıyla Danışma Meclisi 
üyelerine teşekkür eden ve basan dileyen konuşması. 

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN — Da
nışma Meclisimizin Değerli Başkan ve üyeleri; 

23 Ekim 1981 tarihinde Yüce Heyetinizin ilk top
lantısının açılışında bu kürsüden yaptığım konuş
mamda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını ve 
bağımsızlığını; ülkenin ve milletin bütünlük ve bö
lünmezliğini; toplumun huzur, refah ve güvenliğini 
sağlamayı amaçlayan demokratik ve laik bir Türk 
Devletinin yeniden kurulması gibi tarihî bir görev yük
lendiğinizi hatırlatmış; bu millî göreve kendi iste
ğinizle talip olmak suretiyle gösterdiğiniz yurda bağ
lılık ve asil Milletimize hizmet coşkunuz dolayısıyla 
sizlere takdir duygularımı iletmiştim. O günden bu 
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yana örnek bir çalışma ve sorumluluk duygusu için
de yürüttüğünüz h'izmıetlerle güç; ama onurlu göre
vinizi eksiksiz bir sekilide yerine getirdiniz. 

Tutum ve davranışlarınız, ortaya koyduğunuz gö
rüş ve düşüncelerle ülkemizin her alanda yetişmiş 
zengin insan potansiyeline sahip olduğunu başarıyla 
kanıtlarken; doğruyu ve güzeli bulmanın hiçbir kişi 
ve kuruluşun inhisarında olamayacağını da açıkça 
gösterdiniz. Bundan dolayı Yüce Heyetinizi en içten 

, duygularla kutlarken, bir defa daha takdirlerimi su
nuyorum. 

İyiden ve haktan yana olan değerbilir Milletimizin 
de sizleri daima şükranla anacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ulu önder Atatürk'ün zorlukları aşmada bize reh-

(ber olan ilke ve prensiplerinden güç alarak üstün bir 
fedakârlık ve feragatla sürdürdüğünüz çalışmaları
nızda yönetimle tam bir uyum içerisinde, toplumu
muzun her alanda yücelmesini amaçlayan hukukî dü
zenlemeleri bir bir gerçekleştirdiniz. Tespit edilen plan 
ve programa uygun olarak zamanında Millî Güven
lik Konseyine sundunuz. Özellikle yeni Anayasanın 
ve 'bu Anayasa doğrultusunda Siyasî Partiler ve Se
çim Kanunlarının hazırlanmasında gösterdiğiniz çaba 
ve heyecan her türlü takdirin üzerindedir. 

(Bildiğiniz gibi, bu Anayasa Millî Güvenlik Kon
seyinde son şeklini aldıktan sonra halk oylamasına 
sunulmuş ve hiçbir ülkede görülmeyen bir çoğunluk
la kalbul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Hazırlanan Siyasî Partiler Kanununa göre de, ye
ni partilerimiz kurulmuş ve yine kabul edilen Seçim 
Kanununa göre, 6 Kasımda bütün dünyanın gözleri 
önünde milletvekili genel seçimi yapılarak Türkiye 
yeniden demokratik parlamenter sisteme geçmiştir. 
Saydığım bu kanunlara gerek hazırlanması sırasında, 
gerekse yürürlüğe girmesinin ardından çeşitli eleştiriler 
yapılmışsa da, sonradan bunların milletin büyük ço
ğunluğu tarafından kaJbul edildiği görülmüştür. Bu 
konularda yöneltilen yıkıcı ve acı eleştiriler sizleri doğ
ru bildiğiniz yoldan asla döndürmemiş ve sonunda da 
bugünkü mutlu sonuca ulaşılmıştır, 

Şunu ifade etmek isterim ki, hiçbir dönemde mec
lislerimiz bu kadar yoğun çalışma içerisinde olmamış
lardır. Sizden sonra görev yapaca'k Türkiye Büyük 
Millet Meclisleri de aynı tempo içerisinde çalışır, 
hizmet verirse birçok kanun boşlukları zamanında 
doldurulmuş olur ve mevcut sıkıntılar da ortadan kal
kar. 

Sizlerin çalışmalarınızı beğenmeyenler, küçümse
yenler ve hatta acı istihzalarda bulunanlar çıkmış
tır ve bundan sonra da çıkabilecektir; ama önemli 
olan, millet çoğunluğunun hiç şaşmayan değerlendir
mesidir. Zira hepiniz, milletimizin 12 Eylülden önceki 
durumlarla karşılaşmaması için ne yapılması gereki
yorsa onları gerçekleştirdiniz. Bazı kişi ve kuruluş
ların veya belirli bir kesimin çıkarını değil, milletin 
çıkarını gözetiniz. Bunlar yüce milletimizin vicdanın
da elbette değerlendirilmiştir, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Aranızdan bazı arkadaşlarınız yeni kurulan siyasî 

partilere girdiler. Bu partilerin bazıları; içinde yaşa
nılan ortamın özelliği nedeniyle seçime katılamadı-
lar. Seçimlere iştirak eden partilere giren ya da aday 
gösterilen arkadaşlarınızdan bazıları da seçimleri ka
zanarak milletvekili oldular. Bir kısmınız da seçile
medikleri için bu hakkı elde edemediler. Seçimi kaza
nan arkadaşlarınızı tebrik ediyor ve feu görevin ken
dilerine ve millete hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 
Kazanamayan arkadaşlarımızın da, milletvekili seçim
lerini 'bir ehliyet sıralaması olarak kabul etmemeleri
ni, seçimlerde çeşitli faktörlerin rol oynadığını, bina
enaleyh, bundan dolayı üzüntüye kapılmamalarını 
tavsiye ediyorum. 

Millete hizmet esastır. Bu hizmet, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden yapılabileceği gibi, başka sahalar
da da yapılabilir. önemli olan devletin ve milletin 
hizmetinde bulunmaktır. 

Danışma Meclisimizin Sayın Başkan ve üyeleri; 
Danışma Meclisinin çalışmaya başladığı ilk günden 
şu ana kadar en güzel şeylere layık olan milletimize 
faydalı olmak için 'büyük bir inanç ve azimle çaba 
gösterdiniz. Bugün 'bu ulvî çatı altında son toplantınızı 
yapıyorsunuz. Ne mutlu sizlere ki, sorumluluklarını 
yerine getiren insanların haklı gururunu taşıyarak, gö
revlerinizi yeni teşekkül eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisine devrediyorsunuz. Yine ne mutlu sizlere ki, 
gönül rahatlığı ile ayrılıyorsunuz. Bundan sonraki 
Meclîslerin de sizler gibi, sorumluluklarının gereğini 
eksiksiz yapmanın huzuru içinde, kendilerinden son
ra gelecek Meclislere görevlerini devretmelerini dili
yorum; 

Bütün arzumuz, milletimizin birlik ve beraberlik 
içinde olması, 12 Eylül öncesinin o korkunç, kâbus-
lu ortamını yaşamaması, mutlu ve müreffeh günlere 
kavuşması, artık borç alan, bu nedenle de 'borç aldığı 
ülkelerin sürekli olarak içişlerine varıncaya kadar mü-
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dahalelerine maruz kalan bir ülke değil, borç verebi
len ve her alanda bağımsız ülke haline gelmesidir. 

Biz göremezsek bile, inşallah bizden sonra gele
cek nesiller (bugünleri görecektir, yaşayacaktır. Yeter 
ki, birbirimizi karalamaktan, birbirimize çelme at
maktan vazgeçelim. Bir ailenin fertleri gibi, birlik ve 
'beraberlik içerisinde bulunalım, aynı idealler etrafın
da kenetlenerek, bıkmadan, usanmadan çalışalım, 
çok çalışalım. Şahsî ve paı'ti çıkarlarını değil, milletin 
çıkarlarını ve Devletin bekasını ön planda tutalım. 

İşte t>u duygularla hepinize çok değerli hizmetle
rinizden dolayı tekrar teşekkür ediyor, bundan son
raki yaşantınızda da sağlık, mutluluk ve başarılar di
leyerek, içten sevgiler ve saygılar sunuyorum. (Ayak
ta sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanımıza 'bu ta
rihî hitabelerinden ötürü Yüksek Heyetiniz adına de
rin ve kalbî şükranlarımı takdim ediyorum. 

Bu düşüncelerle ve en iyi dileklerle Birleşimi ka
patıyorum. (Alkışlar) 

Kaplanma Saati : 17.15 

««•» 
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Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL, KURULA SUNUŞ
LARI. 

(1) Başkanlık Divanının sunuşları. 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
İLE KOMİSYONLARDAN GELEN tŞLER 
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