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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kam tlter Türkmen'e, Devlet Bakam İlhan Öztrak'ın; 
Tarım Bakanı Saibalhattlin Özbek'e, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Münir Raif Güneyin vekillik 
etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair Devlet 
Başkanlığı tezkereleri; 

Ölüm cezasına hükümlü Erhan 'Büldanlııoğlu ile 
Cengiz Baktemur 'hakkındaki dava dosyalarının Baş
bakanlığa iade edilmesine dair Başbakanlık tezkere
leri; 

Siyami Ersekiin, Sağlık İşleri Komisyonu Baş
kanlığı görevinden çekiMğine dair önergesi, Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere ge
çilmesi kabul edildi ve 1 noi madde okundu. 

Başkan, 1982 Mali Yılı Bütçesinin hazırlanması 
dolayısıyla Hükümete ve Bütçe - Plan Komisyonuna 
teşekkür ve 'başarı dileklerinde bulundu. 

16 Ocak 1982 Cumartesi günü saat lO.Oıû'da top
lanmak üzere Birleşime saat 13.25te son verildi. 

Fenni İSLÎMYELİ 
Başkan 

Bakanvekilİ 
Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açıînta Saati : 10,00ı 

BAŞKAN : RaskanveMîi Feımi İSLİM YELİ 
KÂTİP ÜYELER : lamton AYKUT, Kamler GENÇ 

.BAŞKAN — Danışma Mıeolıisinin değerli üyeleri, 35 neli Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacakta. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
'başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısının 
yeniden incelenmek üzere iade edilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; Başbakanlığın tezkere
si var, okutuyorum. 

Danışma Meclliisıi (Başkanlığına 
llıgide kayıtlı yazımıızDa Mi'llli Güvenlik Konseyi 

Başkanlığına sunulan, «iBaşjbakanlık Kuruluş Kanu
nu Tasarısı;»'nın yenliden incelenmek üzere geri gön-
derilmesini arz ederim. 

Büliend ULUSU 
Başbakan 

'BAŞKAN — BıUgiarıin'ize sunulur. 
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IV. — GÖRt 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1174) (S. Sayısı: 4) 
(1) 

A — MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 1,982 Mali Yık Miflr 
ii Güvenlik Konseyi Gene*! Sekreterliği Bütçesi üze
rinde göjıüşmelere MaşHıyoruz., 

Sayın Komisyon?., Yerindeler. 
(îcra Dairesi Başkanı Sayın Şamlil ÖzdiMi Paşamız 

da 'buradalar. 
Mıilili Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Büt

çesi üzerinde ısıöz alan?.. 

IBuyurun Sayın Özltürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin mümltaz üyeleri, Mitili Güvenilük Konseyi 
Genel Sekreterliğimin sayın temsilcileri, sevgili arka
daşlarım hepinizi saygılarımla selamlarım; 

,2485 sayılı Kurucu Mecls hakkındaki Kanunun 
1 nci nnaddesiriin ilik fıkrası, «Kurucu Meclis, MiMi 
Güvenlik Konseyi 'ile kuruluş görev ve yetkileri bu 
Kanunda belirtilen Danışma Medıisinden oluşur» 
hiükmü könmuiŞ'tur. Bu dunumda, ayrı ayrı hazırla
nan ve tanzim olunan bütçelerimizin, yani Milli Gü
venlik Konseyi ve Danışma Meclisli Bütçesi olarak 
hazırlanırnaısı Kurucu Meclisin teşkilline tekıaddüm et
mesi nedeniyle bugünkü durumu yansıtmamaktadır. 
Gerçekte ve yasal olarak bütçelerimizin adı Kurucu 
Meclis Bütçesi olması gerekirdi. Bu Bütçenin (bölüm
lerinin ya da alt başlıklarının da MM Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Bütçesi 
biçiminde düzenlenmesi daha isabetli olurdu. Bu es
priden hareketle Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliği Bütçesiyle Danışma Meclisi Bütçesi üzerin
deki ortak düşüncelerimi arz edeceğim. 

Geçmişi kötülemenin bir yarar değil, aksine za
rar vereceğini düşünmekteyim. Ne var ki, genel bir 
değerlendirme yapmak gerekirse; 11 Eylüle gelişimiz
de Yaşamasıyla, yürütmesiyle ve yargısıyla hepimi
zin yetkisi ölçüsünde kusurunun bulunduğunu da be-

(1) 4 S. Sayılı Basmayazı 14 . 1 . 1982 ;• tarihli 
33 ncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

ÜLEN İŞLER 

fatmek lazımdır. Türkiye 11 Eylülle doğru herkesin 
gözü önünde gelirken, Yasama Organları Başkanları, 
bir Parlamentonun en doğal görevi olan, esas fonk
siyonu olan yasa yapma yerine, sanki Yürütme Or
ganının içimde yer alan bir bakanlık gibi, örneğin Ba
yındırlık Bakanlığı gibi bina yapımlanyla uğraşmış, 
1710 sayılı Kanunu hiçe sayarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisini bazı özel düşüncelerle bir şantiye hali
ne getirmiştir, 

iSaym üyeler; 
Yasama organlarımızın bir teşkilat kanunu yok

tur. Her ne kadar 9 Ocak 1950 günlü ve 5509 sa
yılı Türkiye Büyük Milat M'ecisi memurlarına iliş
kin Mir Kanun bulunmakta ve Danışma Meclisi İç
tüzüğü buna yollama yapmakta ise de, bu Kanu
nun 1961 Anayasasından sonraki yasal duruma uy
mamakta ve 657 sayılı Yasanın hükümleriyle bağ
daşmamaktadır. Yasama Organı memurlarının özlük 
hakları Divan üyelerince düzerJenegdırnektedir. Üs-
ıter tek Meclis, (ister çift Meclis olsun, Yasama Orga
nının özelliği ve çalışma düzeni gözönünde tutularak 

, bir an önce bir .teşkilat kanununa kavuşıturulmalııdır. 

Hükümet tarafından hazırlanan ve Milli Güven
lik Konseyi gündeminde bulunan 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin tasarının, Yasama M'edûslerimizin ça
lışma özelliği ve dünya parlamentolarının teşkilat 
kanunları da dikkate allınarak, Yasama Organı per
soneline ilişkin hükümlerinin en iyi şekilde düzenls-
meoeğini beklemıekte ve umut etmekteyiz. Yasama 
Organı personeline 1946 yılında Merhum Kâzım Ka-
rabekir Paşanın Meclis Başkanlığı zamanından beri 
verilegelmekte olıan tayın bedellerinin emsalleri sevi
yesine çıkarılmasının hak ve iadalet ölçülerine uygun 
düşeceğine inanmaktayım^ 

Memur lıojmanllaırının yapılmasının programlan
dığı 1982 Mali Yılı Bütçesinde, lojmanlarla birlikte, 
(bugün bir çok kamu kurulusu tarafından gerçekJieş-
tirilen ve Devletin sosyal öl/ma niteliğini açıkça be-
ıMeyen bir hizmet olarak, Yasama Organında çah-
şanlariin çocukları için Mir çocuk yuvasının açılması 
da son derece yararlı olacaktır. 

1960 sonrası duygusal bir yaklaşımla demeklere 
tahsis edilen ve anarşinin üssü haline gelen, daha son-
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ıra da yıktırılarak yeri parka dönüştürülen Türkiye 
Büyük Millet Meclisli Başkanlık konutunun hazin hi
kâyesi yüksek mallumiarıdır. 

Bugün Danışma Meclisi iSayın Başkanı, temsil gö
reviyle bağdaşmayan ve Tüzük 'hükümlerinim iihımıailli 
pahasına bir misafirhane köşesinde likamet etmek zo
rumda kalmıştır. Bu sorunum en kısa sürede çözül-
mıesıini ve Yasama Organı ^Başkanlarının onurlarına 
yiaraşır, resmi konutta oturmalarını sağlamak üzene 
gerekli inşaata hemen gIMşilmelidir. Ayrıca inşaatları 
devam ©den binaların bir an önce tamamlanarak, sa
yım üyelerimizin çalışmalarına tahsisi, Yasanıa Orga
nının protokol sorunlarının 'bir an önce çözüme ka
vuşturulması, 

Halisane dileğimizdir. 

ıSaym üyeler; 

Meclisimize hayatiyet veren Kurucu Meclis Ka
nunu; Milli Güvenlik Konseyimin Parlamenter de
mokratik düzenin sağlam ıtemeler üzerine oturtul-
tma'sı Programındaki önemli adımlardan birini teşkil 
etmektedir. Buigüne kadar Yasama fonksiyonu Miitljlıi 
Güvenlik Konseyi tarafından üstlenmişken, Danışma 
Meclisiyle birilikte daha geniş bir tabana dayalii ve 
kamuoyunun çeşıiitlıi kesimlerinin görüş ve isteklerini 
Yasama faaliyetlerinde daha iyi bir şekilde dikkate 
alınmasını «ağlayacak bir mekanizma oluşturulmuş 
bulunmaktadır. 

iDemıek işitiyorum ki, Yurt gerçeklerine, MiMleti-
mıizin refialh ve mutluluğuna cevap verecek en mü
kemmel yasaları hazırlamak göreMimizin başında gel-
nııektediır. 

Mükemmel kanun nedir?.. En iyi kanun hangisi
dir?.. Bu sorunun cevabı ilk çağlardan beri aranır. 
Yasa yapmak bir sanattır. Bizatihi kendisi, hazırlan
ması bir ısanaıt olan iyi yasaları hazırlamak için ince
lemek için nasıl bir yol tutmalıyız ki, en iyisini bula
bilelim. Gerçekten ünlü Fransız düşünürü Jean-Jac-
gues Rousseau' benzetmesiyle «Kanun koyucu bir 
mimarı andırır». Bir mıimar 'büyük »bir yapıyı kurma
dan önce, nasıl onun1 oturacağı yerlerin özelliklerini 
lölçüp biçer ve yapının ağırlığını tartıp tartamayaca-
ğını yoklarsa, akıllı ve uzun glörüşjü bir kanun koyu
cu da tıpkı Ibu mimar gilbi, kanunları, sırf iyi olduk
ları içtin koymayarak, (bunların uygulanacağı toplu
mun ve halk yığınlarının ısıöz konusu yasaları kaildi--
rıp kaldıramayacaklarını da yokllayıp araştıracak. 
Artık günümüzde yasa yapmak bir mühendislik sa
natı haline gelmiştir, 

/O halde, Türk MlMllbtinin refah ve mutluluğunu 
(sağlayacak kanunlarımızı en iyi biçimde hatzırfıayar 
bilımek, inceleyebilmek için ne yapmailıyız?.. 

jBundan bir süre önce, Yüce Heyetinize sunduğum 
Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesıine İlişkin Ya
sa Teklifi, Hükümetten gelecek tasarı ile birleştirilip 
bir düzene ısokuluncaya kadar korkarım ki çok geç 
kalacağız. Bu nedenle Kurucu Meclisin bir kanadımı 
oHuşıturan Danışma Meclisi yasaların hazırlanması ve 
incelenmesi konusunda bazı ilke kararlarında birleş
meli, hazı temel prensipleri atonalindir. 

Naçizane önerilerim şunlar olacaktır : Yasaların 
ve tekliflerin hazırlanması, yazılma ve yapılmasında 
beli (başlı genel kurallara uyulması hukuk tekniği 
açısından zorunlu bulunmaktadır. 

1. Kanun tasarı ve teklifleri biçim ve dizi bakı
mından sistem itutarhğı içinde hukuk sistematiğine 
uygun olmalıdır. 

,2. Genel olarak yasalar, yasa başlığı kışını, kı
sım (başlığı, bölüm, holüm 'başlığı ve maddelere ayırrl-
malıdıır. 

3. Konuyu bulma, anlama, führistleme ve endeks-
'leme kolaylığı sağlayan kanun başlıkları kısa ve çar
pıcı biçimde yazılmalıdır. 

4. Herbiri başlıbaşına bir konuda hükümleri 
kapsayan fıkra, cümle ve bentlerden oluşan madde 
metinleri, zorunluluk olmadıkça özlü, kısa ve anlaşı-
ılıır (biçimde düzenlenmelidir, 

5. Maddelerin birden çok fıkralara ayrılıması ha
linde, fıkraların sırası rakamla, bentlerin sırası da 
harfle gösterilimıelıidir. 

6. Birbirleriyle sıkı ilişkisi olmayan bir kanunla 
bir başka kanun değişti rilmıemeli veya kalıdırılimama-
lıdır. Önce mali kanunlarda başlayan, sonra hukuk 
kanunlarına da sıçrayan torba kanunlardan mutlaka 
vazgeçilmelidir. 

7. Kaldırılan hükümler açıkça yazılarak, «Bu 
kamuna aykırı hükümler kaldırılmıştır,» gibi sınırı 
ve alanı belirsiz deyimlere yer verilmemelidir. Kal
dırma hükümleri esasin bir inceleme ve araştırmaya 
dayalı olarak kanunun bölümü, madde, fıkra, bent, 
cümle açıkça belli edilmelidir. 

,8. Eklenecek yeni maddeler kanunun esas yapı
sındaki sisteme ıgore yer alacak kısım veya bölıümllere 
yerleştirilmeli, çok zorunlu değil' İse, yeniden kaleme 
'alınmalıdır. 

9. Esas kanunda var olan veya zamanla eklenen 
«yeni ek madde,» «geçici madde» numaraları tesel
sül ettirilmelidir. ' 
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,10, Mükerrer maddelere yer verilmemelidir. 
ılık Tasarı ve teklliflerdeki istisna dışında, hü

kümlerin anlamı, sınırı ve konusu, neyin, ne tiçlin, ne 
amaçla istisna edildiği kesin ve açıik biçimde belli 
edilmelidir. 

12. Tasarı ve tekliflerde, kamun, maksat, ruih ve 
düzenleme istenen alan, konuya açıklık getiren ge
nel gerekçe ve madde gerekçeleri sistem tutarlılığı 
açimde yazılmalıdır. 

i l i Değişiklik teklif ve tasarıları, madde, fıkra, 
benlt, cümle biçiminde değil, maddenin bütünü alına
rak yapılmalıdır. 

14, 'Kanunların herkesçe ve kolayca anlaşılabi
lir olması için, metinlerin ağdalı terkip ve terimler
den veya toplumca benimsenmemiş yeni kellime ve 
deyimlerden uzak, taassuba kaçmadan, yaşayan ve 
toplaımumuzca bilinen, benimsenen ve kullanılan ke
lime, terim ve ıkavramiların yer alacağı güzel Türk-
çemizle kaleme alınmalıdır. 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Ulusların kaderini değiştiren dönüm noktaları 

vardır, tşte 12 Eylül 1980 tatrilhi de böyle bir dönüm 
noktalarından, köşe taşlarından biridir. 

Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik 
Konseyi Başkanı Orgeneral Sayın Kenan Evren'in, 
daha o gün, 12 Eylül günü açıkladığı gibi, aziz Türk 

' Milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu; vaitan ve 
Milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya ça
lışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik ka
zandırmak, kendi kendini kontrol ödemeyen demok
rasiyi sağlam temeller üzerime oturtmak, kaybolan 
devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime 
elkoyma zorunda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri, Tür
kiye Cumhuriyetini koruma ve kollama görevini üst
lendiği gün olan 12 Eylül'de Türk Milletinin kaderi
ni değiştiren dönem noktalarından birisidir. 

Komultan, subay, astsubay ve erler olarak Vatan 
ve Milletin refah ve mutluluğu uğruna herşeylerini, 
bu arada hayatlarını dahi feda etmeye hazır bu va
tansever insanlarla bu çatının altında, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde ilk karşılaştığım 12 Eylül 1980 
sabahından şu ana 'kadar bende uyandırdığı sonsuz 
hayranlık, 30 yılı aşkın memuriyetimi burada, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde geçirmiş bir arkada
şınız olarak, onlarda gördüğüm çalışma aşkı ve di
siplini, hele hele ayrı bir yetenek ve özel bir teknik 
isteyen kanun yapma sanatında gösterdikleri üstün 
başarı karşısında, bende hayranlıktan da öte vecde 
varan bir saygı uyandırmıştır. 

Sayın üyeler; 
Duygusal düşündüğümü, bir şükran ifadesi ola* 

ra'k konuştuğumu zannetmeyiniz lütfen. 12 Eylül'ün 
ilk günlerinde, şu çatı altında gördüğünüz her oda
da, her salonda, asker - sivil karışımı bir ekip Türk 
Milletinin refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bö
lünmezliği için gereken kanunları hazırlamak, pro* 
jeler geliştirmek için geceli gündüzlü çalıştıklarını 
görmek, duygusallıktan öte, aklın, sağduyunun say* 
gııyla hayranlıkla kabul edeceği bir davranıştır. 

Daha 12 Eylül'ün ilk haftalarında yasama görev
lerine ilişkin bir tüzük kabul ederek hukuk kuralla* 
rina ne kadar bağlı olduklarını dost - düşman her* 
kese duyurmuşlardır. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, Milli Güvenlik Kon* 
şeyi ve aynı zamanda Danışma Meclisi Başkanlığı 
Bütçeleri üzerinde, kendisine tahsis edilen zamanı 
müştereken kullanmaktadır. Süreniz dolmak üzeredir, 
lütfen tamamlayınız. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan» 

Gecelerini gündüzlerine katarak, insanüstü bir 
çalışma ve çaba ile askerlik görevlerinden aldıkları 
haklar dışında hiç bir maddi menfaat ve çıkar gö
zetmeksizin çalışan o büyük ikomutanlan yakından 
tanımak mazhariyetine erişen bir naçiz arkadaşınız' 
olarak, o büyük komutanlara karşı hayranlığım, say
gım bir kat daha artmıştır. 

Bugünlerimizi, yani şu görüşülmekte olan Konse* 
yin kendi Bütçesini bizlerin katkı ve tartışmalarına 
fırsat veren Kurucu Meclis Kanunu bile, komutan
larımızın engin demokrasi aşkına, hukuk devletine 
olan inançlarının bir nişanesidir, 

Huzurunuzda bir kez daha komutanlarımıza, Tür* 
fcîye Büyük Millet Meclisinin iç hizmetlerini disip
line eden ve örnek bir kurum haline getiren Müh' 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine minnet, say
gı ve şükran duygularımın ifadesine müsaadelerinizi 
rica ederim. 

Sayın, Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye* 
leri; 

Beni dinlemek nezaket ve sabrını gösterdiğiniz 
için hepinize içten teşekkürlerimi ve en derin saygı
larımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk, 
Bu bütçe üzerinde söz alan başka arkadaşımız?.^ 
A. ASIM İĞNECİLER — Ben istiyorum Sayın 

Başkan, 
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(BAŞKAN — Buyurum Sayın İğneciler. Konsey 
Bütçesiyle ilgili görüş mü, yoksa Danışma Meclisi 
Bütçesi ile /ilgili gör üş mü serdedeceksiniz? 

A. ASIM İĞNECİLER — Zatıâlinizin demin 
buyurduğu gibi, İki konuyu da ihtiva ediyor, ikisi
ni de belirtmek istiyorum müsaade ederseniz, 

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

li arkadaşlarım, Milli Güvenlik Konseyi Sayın Ge
nel Sekreterliğinim değerli mensupları; 

(Benden önce konuşan Sayın Arkadaşımın görüş
lerine aynen katılmaktan bahtiyarlık duyarım. 

(Bütçenin teferruatıyla ilgili detaylara girmeden, 
genel görüşlerimi arz etmek isterim. 

iŞunu her şeyden evvel belirtmek gerekir ki, (Bir 
vatandaş olarak, bugün de, huzurunuzda bir görevli 
olarak) 1*2 Eylül Harekâtı, 27 Mayıs Harekâtına hiç 
bir zaman benzememiştir. Milletin bir kısmını kar
şısına alarak, diğer bir kısmına imtiyaz tanır bir ha
vaya girmemiştir. Buraya seçilen muhterem üyeler 
de, aynı görüşün ışığı altında, dengeli bir biçimde 
hiç bir partiyle ilgisi, ilişiği olmayan çok faziletli ar
kadaşlarımızdan kurulmuştur, 

Hatırlarsınız, bizim yaşımızda ve burada bulunan 
bütün arkadaşlanımıız hatırlayacaklardır; üzülerek ifa
de etmek isteriz ki, bütün samimiyetine rağmen, 27 
Mayıs birkaç ay sonra çeşitli dedikoduların muhata
bı olmuştur. Halen, bugüne kadar çok büyük iftihar
la ifade ediyomz ki; 12 Eylül Harekâtı ve onun muh
terem temsilcileri sokakta, halk arasında, dışarıda, 
içeride en ufak bir dedikodunun muhatabı olmamış
lardır. Bu son derece dikkatli davranışın, asil ve fa
ziletli görev şuurunu şükranla yadetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Benim buradaki konuşmalarımı, hem Sayın Ge

nel Sekreterliği, hem de Sayın Danışma Mecliiisi Di
vanını ilgilendirir. 

Evvelâ şunu arz ederim. Dün muhterem! arkadaş-
Jairım, bütçenin genel değerlendirmesinde bahseMer. 
Bir defa, Hükümetimizle Danışma Meclisinin tam bir 
diyalog sağlanmamış oteaisından, İki tarafım üzüntü 
beyan etmesli ve bunu telâfiye çalışma gayretini gös
termesi, memnuniyetle kaydedilir. 

İSayın Başbakanın burudan evvelki konuşmaları, 
bize Mecliste izahat lütfetmiş olllmallan fevkalade 
memnun etti hepimizi. Ondan sonra, bütçenin tümü 
üzerindeki könuşmaHarda, bu diyalog arzusunun îkSi 
tarafta da haddinden fazla olduğunu gösterdi. An
cak, Sayın Danışma MecM Divanımızdan bu arzu

ları ilk günlerde izhar dttiğlmiiz zaman, tam bir yak
laşımla bu diyaloga vasıta olamadıklarını üzüntü 
ile beyan etmek istertoıı, 

Değerli arkadaşlarımın samimi isteklerini, bir gen-, 
soru gibi, Hükümeti sineye çökmek gibi, bir hava^ 
nın endişesine giirmemek kaydıyla bir elçiye zeval 
yoktur şeklinde, ilgili makamlarla temas ettmişlerd'ir 
ama; arzu ettiğimiz sonuç olmamıştır. Demek ki, bu 
sonucun alınması mümkünmüş, 

Sayın arkadaşlarım, hepimiz çok iyi hizmet ver
menin gayreti içindeyiz; ama evvela maddi olanakla
rımızı veyahut iimkansızlıiklarımızı huzurunuzda arz 
etmek istiyorum, 

Bir defa komisyon odalarımız çok sıkışık durum
da. İki komisyona bir salon. Koskoca bir Büyük 
Millet Meclisi binası içinde salon bulunamaması 
doğrusu şayanı hayrettir. Bunun en kısa zamanda 
düzenlenmesini istirham ediyoruz. 

(Büyük Millet Meclisindeki çalışan memurlar ade
ta yer yarılmış, kaybedilmiş. İki komisyona bir uz
man, iki komisyona yarım sekreter. Bu şekilde ça
lışmak mümkün değildir sayın arkadaşlarım. Komis
yon1 odalarınızda evrakımızı koyacak yeriniz yok. 
Bir tebrikin zarfının üzerini yazacak sıra yok. Bunu 
istirham ediyorum Sayın Genel Sekreterlikten, Sayın 
Danışma Meclisimizin Divanından ve özellikle Sa
yın Başkanımızdan, herhalde buna bir çare bulunur. 

Bazı değerli arkadaşlarımdan duydum : Bakan
lıklardan özeli surette, memur getirmek suretiyle ko
misyon çalışmalarımı tanzim ediyorlarmış. Eğer, bu 
Meclisin memur kadrosu bu işe bazı nedenlerle yet
miyor lise, (Genel Sekreterliğimizin çalışmaları nede
niyle.) başka çareler herhalde bulunabilir. Sayın 
Başbakanla temas etmek suretiyle, devlet kadroların
dan da memur sekreter takviyesi yapılması lazım ge
lir; ama sanıyorum ki, buna ihtiyaç yoktur, 

Değerli arkadaşlarım, ziyaretçilerimiz geliyor, 
bunları çay ocağı ile iç içe olan bir yerde dört san
dalye ile adeta (Af buyurun, benzetmede belki hata 
olabilir,) hapishane ziyaretleri gibi, pek kısır bir şe
kilde ve Meclisimizin haysiyetine yaraşır bir şekilde 
görmüyorum. Başka odalar, mesela Meclis lokanta
sına giden koridorun Solundaki odaların buraya tah
sis edilmesi sanırım ki mümkündür. Bunu da, daha 
düzenli bir şekilde Sayın Başkanlığın ele almasını is
tirham ediyorum. 

(Efendim, belki basit şeylerden bahsediyorum; 
ama bunlar yapılmadığı için üzülerek arz etmek is
tiyorum, Rozetlerimizden memnunuz; ama kullanışlı 

— 154 — 



Danışma Meclisi B : 35 16 . I . 1982 O : 1 

olabilmesi için birer tane de küçük rozet istirham et
miştik, ilk günden beri. Bundan hiç "bir ses çıkma
mıştır, Başkanlık Divanından istirham ediyoruz, daha 
pratik olmasını sağlamalarını rica ediyoruz. 

Sayın arkadaşlar, yemek sorunu fevkalâde önem
lidir. Meclîs lokantası öteden beri Türkiye'de şöh
ret yapmış, 'itibarlı, faziletli ve onurlu bir yemek sa
lonu olarak mütalaa edilir; fakat bundan önceki dö
nemlerde icabında 1 000 kişiyi ağırlayan bu lokanta, 
160 sayın üyeyi ağırlamakta 'bir telaşın, bir keşme
keşin içindedir. Yemekler yarım saat sonra gittiği
niz zaman ya çeşitleri bulunmamakta veyahut so
ğuk olarak servis yapınmaktadır. İlgililere sorduğu
nuz zaman da, «Üye adedi az olduğu için satış ya
pılamıyor, onun için az yemek hazırlıyoruz» denili
yor. Halbuki, en lüks lokantalarda ve evlerimizde bir 
gün sonraki yemekleri yiyebiliyoruz. Herhangi bir 
sakıncası da yoktur. Binaenaleyh, bu konuya itina 
gösterilmesini istirham ediyorum. Sonra porsiyonlar 
da son zamanlarda biraz daha kibarlaştı. Buna da 
dikkat edilmesini istirham ederim. 

Efendim, Sayın Arkadaşım demin arz ettiler, Mec
lisin etrafında sayın üyeler için yapılmakta olan tesis
ler vardır. 'Bunların bir an evvel hiç değilse 160 ve
ya 200 adedinin hizmete girmesi için Sayın Başkan
lığın gayret göstermesini istirham ediyorum. 

'Bunun dışında ve çok önemli olarak tebarüz et
mek istediğini bir husus da, sayın üyelerin Genel 
Kurmay Başkanlığından başlamak üzere önemli hiz
met kollarında brifinglerle teçhiz edilmesini, tenvir 
edilmesini arz ederim. Aslında, Avrupa Konseyinin 
üyelerine verilen brifingler gibi brifing verilmesi her
halde faydalıdır. Hiç değilse komisyonlara, mesela, 
Dışişleri Komisyonuna Dışişleri Bakanlığı pekala bir 
brifing verip kendilerini enförme edebilir. 

İçişleri Bakanlığı asayiş konusunda, Genel Kur
may Başkanlığımız asayiş ve genel konularda bun
dan evvel yapılan brifinglere benzeyen brifingler ve
rirse berhalde bizim için daha faydalı olur., Göre
vimizin ağırlığını ve şuurunu gözlerimizle görmek 
suretiyle yaşadığımız hadiseleri tekrar canlandırmak 
isteriz. 

ıSayın arkadaşlarım; 
!Bu arz ettiğim hususlar yapılamayacak konular 

değildir. Sayın Başkanlıktan tekrar istirham ediyo
ruz. Özellikle değeri Başkanımız, Sayın hocamız çı
karmış olduğu kitaplarla ve dışarıdaki diğer görevler
de bizi layıkıyla temsil ediyorlar, iftihar ediyoruz. 
Biraz da gözlerini içeriye çevirmelerini ve saym üye

lerimizin ihtiyaçlarıyla ilgilenmderini; tabii bu ihti** 
yaçkr resmi görevlerini ifa etmek için büyük fayda 
sağlayacağı için kendilerinden istirham ediyorum.» 
(Alkışlar) 

Atatürk'ün 100 ncü Yıl Dönümü münasebetiyle 
zaten velut olan ve fevkalade kültürle mücehhez ediil1-
miş olan Sayın Başkanımızın çıkarmış olduğu kitap
ları zevkle okuyorum, 'Bu vesileyle 'bu yaratıcı ve 
yorulmak bilmeyen çalişmalarından dolayı da ayrıca 
huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı, teşekkürleri-ı 
mi arz ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
(Bu Bütçe üzerinde Komisyon söz almak istiyor 

mu?., İstemiyor, Teşekkür ederim. 
Bu 'Bütçe üzerinde tora Dairesi Başkanlığı söz 

almak istiyor mu?.. 
!MGK GEN. SEK. İCRA DAİRESİ BAŞKANI 

TUĞGENERAL ŞAMİL ÖZDİLLİ — Ben müsaa
de ederseniz M konuya temas etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MGK GEN. SEK. İCRA DAİRESİ BAŞKANI 

TUĞGENERAL ŞAMİL ÖZDİLLİ — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Temas edilmiş bulunan konulardan ikisine ben 
'de dokunmak istiyorum; çünkü bunlar hepinizi ve 
hepimizi yakından ilgilendiriyor. 

Bunlardan birincisi inşaatlar meselesidir. Bu in* 
şaatların yapımında 'büyük bir noksanlığın ve ihtiyar 
cin giderilmekte olduğu hepinizce malumdur., 1!3 Ey* 
tül'de buraya adım altıktan sonra yakından bu durun 
mu görmüş ve hakikaten çok isabetli bir girişim içe
risinde bu inşaatların başlamış olduğunu gördük. İn
şaatlar sistem bakımından da çok iyi bir şekilde yü
rütülüyor. Emek inşaat tarafından maliyet + kâr 
esasına göre yapılıyor ve buna ait olan malzemeler 
de öncedefa alınıp depo ediliyor, geçen1 zaman içeri
sindeki fiyat artışlarından inşaatlar etkilenmiyor. An-> 
cafc işçilik bakımından etkilenme ölüyor. Bu bakmv 
dan, inşaatlar Türkiye'de yapılan en iktisadi bir sis* 
temle yürütülmektedir. 

Diğer taraftan ikinci bir husus da, inşaatın sis
teminde çok iyi bir yol takip edilmektedir ve inşaat 
planlandığı şekilde gayet güzel yürütülmektedir. Bu 
inşaatlar iki bölüm halindedir. Birinci bölüm Millet 
Meclisi için yapılmış, parlamenterler için yapılmış
tır; ikincisi ıise, Senato için planlanmıştır. Bunlar, bi
rinci bölüm 432 oda, 4 tane 40 kişilik salon, 1 tane 
80 kişilik salon ve 300ı kişilik kafeteryadan ibarettir,, 
Ayrıca, sosyal hizmetler verecek tesisler için de yer-ı 
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îer mevcuttur. Örneğin Gama, postane ve benzeri te-
siater< 

İkinci inşaat ike, 368 oda, 1 'tane 100 kişilik salon, 
bir tane 300 'kişilik salondan ibarettir. Birinci inşaatın 
bitimi 1982 yılı sonbaharına doğru tamamlanacak
tır; ikinci 'inşaat ise, 1982 sonu veya 1983 baharında 
tamamlanmak üzeredir. Plan aynen tatbik edilmekte
dir. Buradaki odalar 10'ar metrekareliktir ve aynı 
zamanda prefabrik demontaj sistemi üzerine yapıl
maktadır. Derhal bunların tadilat durumları da müm
kündür. Birinö binada herhangi bir tadilat yapılmı
yor ve aynen devam ediyor. 

Bu bakımdan, 'biraz evvel Sayın öztürk'ün ifade 
etmiş olduğu gibi, bunun Mecliste yapılması veya 
Meclis tarafından bunun yürütülmesi doğru muydu, 
'değil miydi durumunu yakından şahit olduğum için 
ve inşaatlar hakkında birçok şimdiye kadar işlem
lerimiz olduğu için 'bu sistemin gayet iyi olduğunu; 
çünkü bu inşaatı yaptıran malın sahibinin yakından 
bunu takip etme ve zaman içerisinde tahakkuk etme 
'imkanı doğmuştur ve doğacaktır. Bu bakımdan dyi 
bir sistemidir, İkincisi ise, bunun çabuklaştırılması 
için imkan dahilinde olan bütün fırsatlar ve imkanlar 
kullanılıyor, mümkün olan bütün imkanlar kullanı
lıyor; fakat bunun sonbahardan evvel hizmete gire
ceğini tahmin etmiyorum. Zira, plan dahilinde bir 
zaman içerisinde işin yürütülmesi vardır ve bu zaman 
içerisinde iş ancak bu zamanda tahakkuk edecektir. 

İkinci konu ise, teşkilât hususuna temas etti
ler. Zİra, ben buraya geldiğim 13 Eylül gününden 
sonra en kısa 'zamanda 'Kâzım Öztürık ve Sedaıt Tü-
züner'le yakından temaslarımız olmuştur; heraiber 
çalışmışladır. İlik önce teşkilâtı Iben istedim onlardan; 
«Teşkilatımızı da getirin» dedim; fakat karşıma bir 
teşkilât çıkimıadı. Evet, teşkilât yoktur; ibu teşkilâta 
mutlaka ihtiyaç vardır; fakat bu Parlamentonun 
(teşkilâtı ancak anayasa meydana çıktıktan sonra ya
pılabilecektir. Yoksa teşkilatın şimdiye kadar üze
rinde durdum; hatta kanavası, taslağı bile mevcut
tur; fakat ibu kanava ve taslak bulunan teşkilâtı bu 
anda tatbikata koyma imkânı yoktur. Çünkü ana
yasanın tebellür ötmesi, meydana çıkması ve kabul' 
«dilmesi lazım. Ondan ısıonra anayasaya uygun ola
nak teşkilât yapılacaktır. Bu teşkilât burada olduğu 
gibi, Ibirçofc Ülkelerde mevcut değildir. Bizim as
keri sistemde ibu gayet güzelidir ve örnek de oradan 
alıınaibiMr; hatta kanunlar da İbu anda hazırdır. 

Diğer birkaç konu vardı, Sayın İğneciler temas 
ettiler. Bunlardan teklisi rozetler mevzuudur. Rozet-
ller üzerinde çok durduk büz. Banknot 'Matbaasın
dan mütehassıs elemanlar getirdik. Ebatları biraz 
(büyüktür galiba. Hatta bu (bakımdan, bazı müra
caatlar da oldu; fakat içerisinde bulunan o yıldız ve 
diğer kısımların içerisinde minelerin oturtulması, 
daha küçük ebatta olduğu zaman mümkün değil
dir. Yani, fcal'iteli ıbir rozet yapılması icap ediyor
sa Ibundan daha küçültülemiyor. Ancak kalite dü
şürülürse o zaman .başka yerde, darphanenin dışında 
bir yerde yapılabilir. Darphane Ibundan daha küçü
ğünü bu desen üzerine yapamıyor. Bu hususlarda 
bilmem temas edildi ım'i, edilmedi mi; orayı bilmi
yorum. 

Yemek mevzuuna temas edildi. Şimdi, bütün hiz
metler ıM'iUıet Meclisi Genel Sekreterliği elemanları 
tarafından yürütülüyor. Yani, bana bağlı bulunan 
Millet Meclisi Genel Sekreterliği ilgili elemanlar ta
rafından .yürütülüyor. Bu ana kadar yemeklerden 
herhangi bir müracaat ve şikâyet gelmedi. Temas 
etmiş olduğum sayın üyelerden de bir kısmının ye
lmeklerin gayet iyi olduğunu ve memnun oldukları
nı, başka bir isteklerinin bulunmadığını ifade etti
ler. Bu konuda duracağız. Yalnız son zamanda et 
'fiyatlarının 'artması şu İbu falan durumu var, belki 
fiyatlarda Ibir mıüktar artış, 'olacaktır. Bu da tabii bir 
şeydir. 

KJamliısyom odaları mevzuu var. Bu konu üzerin
de yakinen durduk. İmkân dahilinde olan her şey 
tamamıyla tahsis edilmiştir, daha da başka imkân
lar eğer yaratabilirsök, ki onu da yaratacağız, An
cak, sayın üyelerimizin bir çokları yenidir bizim gi
bi, ben de gerçi Meclise 13 'Eylül'den sonra adım 
atmış bir insanım. Ondan evvel Meclisin önünden 
geçtim, (Meclisi bilmezdim. Burayı bir teferruat ola
rak gezmek lâzımdır. Yani şu Türkiye Büyük Millet 
iMeclisi kampusunun ne olduğunu btiilmıek için, gü
zel bir gezip, dolaşıp, ondan sonra karara varmak 
lâzım. Bunun için de bir gezi planı düşündüm; an
cak havaların biraz 'iyiıleşmıesinii bekliyorum. Bir iç 
gezi sizlere teklif edeceğim. Bir iç gezi, bütün şu 
kampın gezilmesi, tanıtılması; yoksa sadece çalışma 
yerlerinden ibaret olmadığını, bunun çok daha bü
yük ve teferruatlı bir kombine tesis olduğunu gör
mek, ayrıca nelerden ibaret olduğunu anlayabilmek 
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(için de bir de dış gezi, bütün bu tesisleri gezip gör
mek lâzımdır; burada hıizımet yapan şahıslar veya 
kişiler olarak. 

Memur durumuna gelince; Parlameritoda bir kad
ro şişkinliği islöz konusu değildir. Hakikaten duyu-
iyoruz yahuıt şahit oluyoruz birtakım yerlerde veya 
fazıla miktarda memur alınmış, bir kadro şişkinliği 
meydana gelmiştir. Burada ise, memur kadrosu as
gari seviyede tutulmuştur. 

Ayrıca geçen seneki Bütçede 169 kişi kadro azalt
ması yapılmıştır. Halen de ayrılmış olan bir miktar 
memur .vardır ve sıon kanuna göre de yine ayrılacak 
olan memurlar mevcuttur. IBunıun yerine memur alı
mım uzun süre yapmadık. Son, ibundan bir ay ev
vel sınavlar yapıldı, 80,90 kadar memur alıyoruz. 
Onlar geldiği zaman biraz evvel bahsedilmiş 'bulu
nan o komisyondaki memur sıkinltısı da giderilmiş 
olacaktır; yine de bu konuyu ele alacağız. 

Hürmetlerimi sunarım. <IAlki!şllaır.) 
İBAŞKAN — Çok teşekkür ederiz. 
Değerli üyeler; 
Milli Güvenlik Konseyi Bütçesi üzerinde gö

rüşmeler itamıamılanmıştıır. 
(Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
ledifaiştk. 

Okutuyorum. 

.MIİLUt GÜVENLİK KONSEYİ GENEL 
SBKRETBRLIÎĞJ BÜTÇESt 

Bölüm Lira 

lölı Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 1 1\13 452 000 

BAŞKAN — IBöliüımü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Iİ1I2 Mili Sarayların İdare ve 
Korunması. 181 534 000 

(BAŞKAN — ıBölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Prtograımlıarıına Da
ğıtılamayan Transferler 17 970 000 

İBAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Böylece Milli Güvenlik Konseyi... 
AHMET SENVAR DOĞU — Genel toplamı 

da oya Ikoyun Sayın Başkan. 
İBAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
Toplamını en sonunda, bütün Bakanlık ve müs-

ıtakâl ıbütçeler Ikalbu! edildikten sonra oylayacağız. 
Toplamı usulen oya konulmaktadır. ilgilerinize 
Ibu hususta da sunmak isterim. 

Milli Güvenlik Konseyi Bütçesi Danışma Mec-. 
liısince Ikalbul edilmiştir. Komisyona ve İcra Komi
tesi Başkanına teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

B — DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Danışma Meclisi Başkanlığı Büt-« 
çesi üzerinde görüşmelere geçiyoruz. ' 

Komisyon?.. Yerindedir. 
Danışma Meclisi Başkanlığı adına Danışma Mec

lisi Başkanvekili Sayın Vefik Kitapçıgil, buyurun 
efendim yerinize. 

Bu Bütçe üzerinde görüşmek isteyen arkadaşları
mıza söz veriyorum. 

Sayın Fuat Azgur, buyurunuz. 
FUAT AZGUR — Sayın (Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 

ıBütçe-'Plan Komisyonunda Danışma Meclisi Büt
çesi ile İlgili olarak söz hakkımı mahfuz tutmuş ve 
bazı yönlerden muhalif kalmıştım. Bütçe-Plan Ko
misyonunun Raporunda yer alan bu konudaki meş
ruhatımla dayanarak söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eleştirilerin en zoru, en güç olanı şüphesiz ki 

özeleştiridir. Danışma Meclisinin bu ilk Bütçesi gö
rüşülürken, bütçelerini görüşeceğimiz diğer bütün 
kuruluşlardan önce kendi kendimizi eleştirme fırsa
tı doğmuş bulunmaktadır. Geride bıraktığımız üç 
aylık zamana bakarak, arkadaşlarımızın kusurlarımı
zı layıkı veçhile ortaya koyacaklarına, böylece, ge-* 
lecekteki kusur oranının daha azalmasına yardımcı 
olacaklarına inanıyorum. Bundan sonraki günlerde 
çeşitli bakanlıklar ve kuruluşlar en gerçekçi ve sami
mi bir şekilde kritik edileceklerdir. îğneyi ıbu kuru-: 
luş ve kurumlara batırmadan evvel çuvaldızı kendi
mize batırarak işe başlamanın çok haklı ve uygun 
bir davranış olacağı inancındayım. 
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'Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuşmamda herhangi bir özel maksat aran

mamasını, Başkanlık Divanına karşı tam bir saygı 
beslediğimi, özellikle Sayın Başkanımıza karşı iyi 
niyet ve samimi İhtiram duyguları dışında, herhangi 
bir hisle meşbu olmadığımı ifade etmek isterim. 

ıBurada arz edeceğim eleştiriler, işlerimizin daha 
iyiye gitmesini, itibarımıza herhangi bir şekilde gölge 
düşümlmernesini, yanlış olduğunu zannettiğim davra
nışların düzeltilmesini ve tekrar edilmemesini amaç
lamaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
İçtüzüğümüzün 15'nci maddesine göre, Danışma 

Meclisini temsil etmek görev ve yetkisi Sayın Baş
kana verilmiştir. Hemen hemen her konuda Başka
nın en yakın yardımcısı Başkanlık Divanıdır. Bu 
itibarla Yüksek Meclisin itibarına ıgölge düşürecek 
her hareketi vukuundan önce karşılaması gereken ilk 
tkişi Sayın Başkanımız ve Başkanlık Divanı ohnalk 
lazım gelir. 

Birkaç gün evvel Sayın Arar'ın Hükümetle Da
nışma Meclisi arasındaki ilişkilerin durumuna deği
nen konuşması hatırlardadır^, Bu konuşmanın haklı 
bir takdir kazandığı ve genel Ibir tasvip gördüğü ma
lum 'bulunmaktadır. Bu konuşmayı cevaplandıran Ma
liye Bakanı, tasarı ve tekliflerin görüşülmesi sırasın
da illgili Ibakanların Mecliste bulunmayışlarının, özel
likle II01 Kasım'da Atatürk'e ayrılan 'Birleşime gele
meyişlerinin sebebini koordinasyon noksanlığı ile 
izah etmiş ve tabiri caizse topu Başkanlık Divanına 
atmıştır. Hükümetle koordinasyonu, elbette Başkan
lık Divanı sağlamakla yükümlüdür. Bu konuda mev
cudiyeti ileri sürülen noksanlığın mutlaka ve süratle 
giderilmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Basınla ilişkilerimiz yürekler acısıdır. Atatürk'ün 

deyimi ile «Milletin sesi» olan basım İayıkı veçhile 
duyamıyor ve ona sesimizi duyuramıyoruz. Basın 
kırgındır ve Danışma Meclisindeki görüşmelere arka 
sayfalarında verdiği birkaç küçük satırla bu kırgın
lığını açikça ifade etmektedir. Bunun sebebi araştı
rılmalı ve kısa süre içinde mutlaka giderilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dışarıdan bizleri arayacak olanlara verebileceği

miz bir telefon numarası hala mevcut değildir. Bu 
kadar medeni, önemli ve o kadar da basit bir ihti
yacı Başkanlık divanımızın hala (karşılayamamış ol
masının sebebini anlamakta 'ben güçlük çekiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Komisyonlara ayrılan odaların ciddiyetle çalış

mayı mümkün kılacak bir durumda olmadığı açık
tır. Bütçe Plan (Komisyonunun halen çalışacak bir 
odası yoktur. Mutlaka bu husus bir tedbirle 'önlen
melidir. 

Bütçe Plan Komisyonunda gece yarıları biten gö
rüşmelerden sonra, evlerimize gidebilmek için Baş
kanlığın bir minibüs temin etmesi son güne kadar 
mümkün olamamıştır. Meclisin emrinde 23 vasıta var
dır. Bunların arasında otobüsler ve minibüsler mev
cuttur. Başkanlıktan, özellikle şu sıralarda istirham 
ediyorum. Yüksek Meclisinizde Bütçe görüşmeleri ge
ce yarılarına kadar devam edecektir. Görüşmelerin 
sonunda arkadaşlarımız bu soğuk günlerde yollarda 
vasıta aramasınlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiç kimseyi şivesinden ötürü kınamayı aklımın 

kenarından geçirmem. Şive, bir mahalli alışkanlıktır. 
Kendi şivemin de pek düzgün olduğunu iddia etmi
yorum. Ancak, Kâtip üyelerin 'bu konuda çok dik
katli olmaları gerektiği görüşündeyim. Kanun yerine 
«Kanun», Adalet yerine «Adalet» Sadalbat yerine 

«Sadalbat» denmez. Basüı kağıtları dahi yanlış oku
yan kâtip üyelere rastlıyoruz. Bu, hem kamuoyunda 
it&ar kırıcı oluyor, hem de zabıtların yanlış yazıl
masına yol açıyor. Bu gibi arkadaşlara okuma göre-. 
vinin verilmemesinin uygun olacağı görüşündeyim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Yüksek Meçisiniz, özgürlükçü demokrasiyi ve 

onun özünü teşkil eden fikir hürriyetini ülkeye İayıkı 
ile getirme misyonunu yüklenmiş tarihi bir meclistir. 
Kendisinden evvelki meclislerin tahammülsüzlüğünü 
göstermeyecek, kendisinden sonra gelen meclislere de 
örnek olacaktır. Bu noktada, müsaade ederseniz Batı 
demokrasilerinin 'beşiğinden yükselen bir sesi, bir 
büyük düşünürün görüşünü hatırlatmak istiyorum: 
Voltaire, tartıştığı muhatabına şöyle seslenmiştir : «Fi
kirlerinize başından sonuna kadar muarızım. Ancak, 
muarızı olduğum bu görüşlerinizi serbestçe söyleme 
hakkınızı 'ben, hayatım pahasına müdafaa edeceğim.» 
İnönü, konuşması sırasında kapakları vurarak bağır
mak ve sesini boğmak isteyenlere bu kürsüden şöyle 
seslenmiştir : «Tarih kürsünüzden acıklı halinizi sey
rediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz.» Gerçekten, 
'bu kürsü, tarihin ve milletin malı olan 'fikir özgürlü-ı 
günün mihrakı bir kürsüdür. Bu kürsünün masuniye
tini Başkanlık Divanının İayıkı ile koruyacağına inan^ 
mak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Danışma Meclisinin Bütçesiyle ilgili görüşlerime 

gelince. Meclisimizin Bütçesinin imtiyazlı bir özelliği 
vardır, incelemelerinize arz edilmiş olan bütün ku
ruluşların Bütçeleri Maliye Bakanlığı tarafından ha
zırlandığı, Bakanlar Kurulunun onayından geçtiği 
halde, Danışma Meclisinin Bütçesi Başkanlık Divanın
ca hazırlanmakta ve 'sonra Bütçe Plan Komisyonuna 
sunulmaktadır. 

Bütçe Kanunu Tasarısının 78 nci maddesinden de 
anlaşılacağı üzere, Bütçe Kanunun yürütülmesi Mali
ye Bakanlığına ait olduğu halde, Meclisimizin Bütçesi 
Başkanlığımızca yürütülmekte ve harcamalar Sayış-
tayın denetimine tabi tutulmamaktadır. Bu kadar 

' layusel bir usule tabi olan Bütçemizin (hazırlanma
sında bütün dikkatlerin üzerimizde olduğunu düşüne
rek fevkalade duyarlı olmamız gerekeceğimiz tabiidir. 

1982 yılının da 1981 yılı gibi, ekonomik bakım
dan enflasyonla mücadele yılı olacağı ve millete yeni 
fedakarlıklar talhmi edeceği malum bulunmaktadır. 
Milletten fedakarlık isteyenlerin herkesten evvel ken
di harcamalarında bunun örneğini vermesi ve önder
liğini yapması gerekeceği tabiidir, 

Özellikle-, dar gelirli vatandaşların, memurun, 
emeklinin, işçinin ıstıraplarını dindirecek beklentiler 
içinde olduğu malumdur.; Bütçe Plan Komisyonu kat
sayıyı 2 artırmak, 30'dan 3'2'ye çıkarmak olanağını 
bulamamıştır. Bu durumda Danışma Meclisinin de 
giderlerini asgaride tutmak, özelikle Bütçe Plan Ko
misyonunun Danışma Meclisi Bütçesinin her hangi 
bir kalemine yeni harcama ödenekleri ilave etme
mek mevkiinde ve mecburiyetinde olduğunu söyle
mek isterim. Ancak, durum maalesef böyle olmamış
tır. (Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin Baş
kanlığında toplanarak hazırlanan Danışma Meclisinin 
Bütçesinde Bütçe Plan Komisyonundaki görüşmeler 
sırasında verilen önergelerle artırmalar olmuştur. Gö
rüşmelere katılan Sayın Başkan Vekilinin !bu öner
gelere katılması sonucu Danışma Meclisi Bütçesine 
30 milyon lira civarında bir ekleme yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kuşkusuz miktar önemli değildir. Önemli olan 

prensiptir, millete veremediğimizi kendimizin alma
nı a'sıdır. 

'Eklenen kalemlere kısaca göz atacak olursak, iş
lemin yanlışlığı daha açıkça ortaya çıkacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Azıgur, lütfen toparlayınız 
efendim. 

FUAT AZGUR — Peki Efendim. 

Taşıt alımları için 3 milyon lira ilave edilmiştir. 
Sayın Başkanivekillerinin arabalarının eski model 
oluşu dolayısıyla yenilerini almak lüzumu hissedil-1 

miştür. Bu, doğru, inandırıcı ve haklı bir davranış ol
mamıştır. Başkanlığın emrinde 15'e yakın araba var
dır. Bunların çoğu tenezzüh araibasıdır. Sayın Baş--
kanvekileri elbetteki bu mevcut arabalarla eski mo
del arabaları değiştirmek olanağına sahiptir. 

Temsil ödeneği >% 200 artırılarak 3 milyondan 
8 milyona çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
DeVlet Başkanımızın temsil ödeneği 3 milyon 100 

bin lira, Milli Güvenlik Konseyinin 1 milyon lira, 
Başbakanlığın 5 milyon 'lira, İçişleri Bakanlığının 2 
milyon lira, Ticaret Bakanlığının 650 bin liradır, 
Yargıtay'ın 700 bin, Adalet Bakanlığının 1 milyon 
175 Itain liradır. Kendi Bütçemize bütün bu kuruluş
lardan daha fazla temsil ödeneği koymanın haklı ve 
makul bir sebebini bulmak son derece güçtür. 

Tedavi yardımıyla ilgili kalem 3 milyon 400 bin 
liradan 13 milyon 400 bin liraya çıkarılmış, eklenti 
% 300 civarındadır. Aynı kalemle ilgili olarak, bin
lerce personeli olan Adalet Bakanlığına ve Yargıtay'a, 
İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarına ayrılan ödenek bu 
miktarın yarısı kadarıdır. 

Yurt dışı geçidi görev yolukları 5 milyon liradami 
15 milyon liraya çıkarılmıştır. Yurt dışındaki tüm 
kadrosu nazara alınarak Ticaret Bakanlığında bu 
kalemde ayrılan ödenek sadece 7 milyon liradır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi burada bitirirken, Bütçe - Plan Komis

yonundaki bütün eklentilerin düzeltilerek Bütçemi
zin Başkanlık Divanınca ilk tanzim edildiği hale ic
rası için bir önergem olduğunu arz ile Yüksek Mec
lisinizin hürriyetçi demokrasiye giden yolda tarihi 
bir köprü olduğunu, kendisine verilen milli görevi 
Devlet Başkanımızın belirttiği gibi, en uygun bir şe
kilde ve en uygun zamanda bitirerek tarihteki onur
lu yerini alacağını; bu tarihi misyonunu göllgesiz vd 
lekesiz tamamlayacağına hepimizin mutlak surette 
inandığını, görevimizin her anında mlleitim'izin ta
sası ile tasalı, sevinciyle sevinçli olduğumuzu ifade 
etmeme müsaade buyurmanızı istirham eder, Yüksek 
Meclisinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Söz sırası Sayın Mustafa Yücel'in, 
Sayın Mustafa Yücel, buyurunuz efendim. 

MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

©ir süre önce kabul edilen İçtüzüğümüzün 128 
nci maddesi, basın mensuplarının Danışma MecMsin-
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deki mesleki çalışmalarıyla ilgili (bir yönetmelik hazır
lamasını Başkanlık Divanına bırakmış, Divanca dü
zenlenen Danışma Meclisi Basın - Yayın ve Haber
leşme Yönetmeliği 3 Ocak 1982 tarihi Resmî Gaze
tede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bendeniz, içtüzük müzakereleri sırasındaki ma
ruzatımda basın mensuplarının çalışmalarını kolay
laştıracak önlemlerin alınmasını ve bunların eskiden 
beri uygulanan 'önlemlerden az olmamasını 'bu kür
süden ifade ve rica etmiştim. 

Üzülerek belirteyim ki, yeni Yönetmelik gazete
cilerin çalışmalarını kolaylaştırıcı değil, aksine zor
laştırıcı hükümleri kapsamaktadır. Bu tip bir uygu
lama bizim parlamento tarihlimizde hemen hemen 
ilk defa 'görülmektedir. Gerçi, 1959'da da buna ben
zer birtakım kısıtlayıcı tedbirler alınmıştır; ancak 
omdan sonra gelen Temsilciler Meclisi dahil bütün 
parlamentolarda basına gerekli kolaylık gösterilmiş 
bulunmaktaydı. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Danışma Medisin'in kuruluş ve varlığının baş 

nedeni, özgürlükçü bir anayasa ve demokrasinin te
mel kanunlarını hazırlamaktır. Bu temel yasaların 
hazırlanması sırasında halkla ve kuruluşlarla ilişkiyi 
ve tartışma ortamını takdir buyurursunuz ki, hazır
layacak öten tek müessese basın müessesesidir. Yı
ğınların 'gelecekteki politik yaşamın düzenlenmesinde 
katkıları olmasını bizzat Sayın Devlet Başkanı ısrar
la istemekte ve her vesileyle bu hususu tekrarllamak
tadır. 

/Muhterem arkadaşlar; 
Özgürlükler içerisinde en etkilisi ve yaygın olanı 

hiç şüphesiz basın ve yayın özgürlüğüdür. Basın öz
gürlüğünden ancak baskı yoluyla (iktidarda kalmak 
isteyenler korkar. Basın, bir toplumun aynasıdır. Bü 
aynadan korkanlar İse, yalnız çirkin kimseler olabi
lir. Meclisimiz pırıl pırıldır, Bü bakımdan, ben böy
le bir yönetmelikle basına yaklaşmanın manasını 
doğrusu pek kavramış değilim. 

İBir taraftan Türkiye, Yurt ve dünya kamuoyunu 
aydınlatmanın yollarını arayacak, bu hususta büyük 
çabalar harcayacak, bir taraftan biz 'burada basını 
sadece dinleyici 'durumunda tutacağız. 

sııtır. Bırakalım basın arkadaşlarımız mesleki çalış
malarını ralhaltukk sürdürsünler, gerçeği bulsunlar; 
sonra bizim gerçeklerin yansımasından herhangi 
bir endişemiz imi var arkadaşlar?. Ki, ıbu yönetme
likte bunu önleyici önllemler getirilmiş oluyor. 

Bu yönetmelik aynı zamanda basında Danışma 
Meclisi üyeleri arasında bir barikat kurmuş oluyor. 
Müsaade ©derseniz 16 rtcı maddemin buna ait /hüküm
lerini arz edeyim. 

«Danışma İMeclisi Başkanı, Başkanvekilleri, Ko
misyon 'Başkanları ve üyelerle yapılmak istenen gö
rüşmeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür. 

A) Görüşmenin konusu ve sorulacak sorular 
önceden IBasın Müşavirliğine bildirilir. 

B) IBasın Müşavirliği, basın sözdülüğüyle görev
di 'Başkanlık Divanı üyesi aracilılıyla bu istekleri 
ilgili kişiye duyurur ve görüşmeyi isallar. 

C) IBu (konuşmanın özeti gerektiğinde Basın 
Mü'şavirüiğince basına açıklanır. 

D) Danışma M'eclisi üyelerinin herhangi biri
siyle görüşme isteği basın bürosunda yerine getiri
lir.» İşte barikatın tam kendisi. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, insafla düşünelim. Basın Mesleği gibi za

manla yarışan, sırasında bir dakikanın bile büyük 
önemi ıdlan bir dallıda, bu maddeyle basın mesleğinin 
kurallarını yerine getirmek mümkün müdür?.. Bası
nın 'hizmetini yapması mümkün müdür?.. İnsafınıza 
terk ediyorum. 

Esasen. pratikte de böyle bir uygulama söz ko
nusu olamaz. Bu konuda birkaç somut örnek arz 
etmek istiyorum: 

'Bildiğimiz gibi, Bütçe - Plan Kondisyonunda yeni 
uygulamaya 'göre, geçen senekilerin aksine olarak 
görüşmeler kapalı yapılmıştır. Ancak, sözcüler bası
na Zaman zaman açıklamalarda bulunmuşlardır; 
fakat yazılı olarak basına verilen bu konuşmalardan 
Ihemen hemen birçok üye arkadaşımız şikâyetçidir; 
çünkü yazılı metinleri verenlerin değer ölçüsü, hiç 
bir zaman konuşan üyelerin değer ölçüleriyle bağ-
daşamamaktadır. Bu değer ölçüsünü yapacak olan, 
bunda tecrübeli olan basın arkadaşlarımızdır. 

Dün bazı arkadaşlar kuliste Danışma Meclisi 
görüşmelerinin yeterince basında yer almadığını ileri 
sürüyorlardı. Nitekim, benden evvel söz alan Çok 
mulhıterem bir arkadaşımız da, aynı konuya değindi
ler. Son günlerde Cezaların İnfazıyla İlgili Kanuni 
Tasarısındaki değişiklikler, teknik terim ve madde
lerin anlaşılamaması yüzlünden zamanında geniş 

Muhterem arkadaşlar ; 
IBasın yalnız dinlemez. Dinleyici localarındaki 

arkadaşlardan farkı vardır basının. Sorar, soruşturur, 
arar ve gerçeği bulmaya çalışır. Gazeteci, bazı kim
selerin sandığı gibi, olay çıkaran kimse değildir, 
olayları yansıtan kimsedir. Biz ne yaparsak onu yan-
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tolaralk basına yansıyamıamıştır ve yine aynı şekilde 
Bankerlerle îlgili (Kanun görüşmeleri de gereği gibi 
yer almamıştır. 

Gazeteciler içinde ibiç şüphesiz hukukçular var
dır; falkat Ihar (gazetecidin de mutlaka hukukçu ol
ması ziorunllu değildir. Bu itibarla arkadaşlarımız 
'bu Kanun Tasarılarındaki ıtekniık (terimler üzerinde 
kornıisy ondaki arkadaşlarla ve diğer ilgililerle görüş
me imkânı nı tez elden bulmalıdırlar. 

iMulhıterem arkadaşlar, 
ıBir taraftan basının çalışmalarını kısıtlayıcı ön

lemlere yer «vereceğiz, bir taraftan da «Çalışmaları
mız layıkıyla yansıtılmadı» diye yakınacağız. Yö
netmelik, parlamento muhabirlerinin Mecl'Lse giriş
lerini, görevlerini yapmalarını birtakım esaslara; 
hatta silki kurallara bağlamıştır, buna kimsenin diye
ceği bir şey yoktur. Ancak, bu ikadar önlemden, bu 
kadar esastan soma, tyintaikıım itecriü'beli arkadaşların 
ıburaya getirilmesinin sağlanmasından sonra, onları 
yalnız dinleyici ılocaiarındalki dinleyicilerden farlkilı 
bir durumda .tutmak lâzımdır. 

(Bütün bunların dışında gazetecilerin Meclisteki 
haber çalışmaları yanında, günlük yaşamını etMe-
yen bükümler de bu yönetmelikte yer almıştır. Bir 
gazeteci, PTT'den, kütüphaneden yararlanamamak
tadır. Yemeğftni bile 500 metre uzaktaki soğuk bü
feden, dışarıdan dolaşarak Itemin edelbilımektedir. 

Yönetmelikte yine bir fıkrayı arz edeyim: Madde 
18, fıkra IB. 

ı«fBasın Bürosu çay ocağından ve soğuk büfeden 
yaranlanıalbilirler, ilgililerce çay ocağında sandviç 
ıbulundurulafbilir.»1 

IMulhterem arkadaşlar; 
Yıllarca önce, gençliğimfede iBalb-ı Ali'nin mes

lek azığı simitle çaydan ibaretti Burada gönüyoruz 
İki, bir aşama var, simit sandviçe terfi etmiştir. Ne 
de olsa 'bir aşama sayılıyor. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Evvelki gün bu kürsüde konuşan Sayın Arar, 

Hükümet file basın arasındaki kopukluktan söz et
mişlerdi. Aynı durum M'etilisıimiizle ıbasın arasın
da da söz konusudur. iBu yeni Yönetmelik bu du
rumu da devam ettirecek niteliktedir. 

Yeni Yönetmeliğin hazırlanmasında Başkanlık 
Divanı sayın üyelerinin en iyi niyet içinde bulun
duklarından asla şüphe etmiyorum; çünkü Sayın 
IBaşkan yıllarca basının içinde bulunmuştur. Di
ğer bir isayrn İdareci Üyemiz iBasın Şeref Kartı ha
milidir. Diğer Başkanlık divanı sayın üyeleri basın

la daima yalkın ilişikli içindedirler. MecMsimıiz de aynı 
tutum içindedir. 

IBu itibarla Iben, yalnız aceleyle hazırlandığını s 

sanmak ifadesini kullanmak istiyorum. Aceleyle ya
pıldığını sandiğım Ibu Yönetmeliği lütfetsin Sayın 
Başkanlık Divanı bir kere daha ele alsın, incelesin, 
lüzum görüyorsa Parlamento Muhabirleri Derneği
nin tecrübeli elemanları vardır, onları da eğer lü
zum görürse dinlıemıek lütfunda bulunsun, ihtiyaçla
rını tespit etsin; ama bu arkadaşlarımızın çalışma
larını kolaylaştıracak ve dolayısıyla Meclisimizin 
çalışmalarını yeteri 'kadar yansıtacak bir yönetme-
liıkle gelsinler. 

ıBen, kendilerine bu hususu özellikle arz edi
yorum.. 

Teşekkür ederdim, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yücel. 
Sayın Haızer, buyurunuz efendim. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Basın üzerinde bazı 'konuşmalar ol
masaydı ben de konuşmayacaktım, zaten bir hazırlı
ğım da yok. 

Demokrasilerde basının önemi, yeri cümlece 
malumdur; fakat basının da bir sorumluluğu oldu
ğu ikaibul olunmalıdır. 

İçinde (bulunduğumuz şaftlarda basın yönetime 
yardımcı olmalıdır; birçok noktada da olmuştur. 

Vaktiyle sansasyonla beslenen basın vardı. Hava
disi kendi maksadına göre büyütür, tahrif eder ya
yardı. 'Bu, basın değildir. Gerçek basın, olayları ol
duğu gibi kamuoyuna yansıtan basındır. Basınla yö
nelimin, (basınla Meclislin ilişkilerinin kopuk olması 
hiç bir zaman arzu edilmez ve yararlı da değildir. 

Esefle 'Söyleyeyim ki, basının Meclise açılan pen
ceresinde oturan arkadaşlarımız, yani Parlamento 
muhabirleri (genellikle küskündürler. Bazılarıyla te
masta bulundum, bazılarını tanıyorum. Bir ölçüde 
basınla yakınlığım da vardır, bazı gazetelerde za
man zaman yazı yazdığım için idgilenmişimdir. 

Dertleri şu: Hiç olmazsa lokantadan, kütüpha
neden yararlanmak. Bunu kabul etmek lâzımıdır. 
Yani (kütüphanenin kapısını, lokantanın kapısını ba
sın mensuplarınla kapamanın anlamı olmamak gere
kir; ama kuliste basın mensuplarının arkadaşlar
la bir analda bulunma arzuları belki zaman ister. 

Komisyonların kapalı cereyan eden oturum
ları belki onlar için (istenmeyen bir tatbikattır; ama 
Genel Kurulda cerayan eden olaylar da esefle söy
leyeyim ki, basın tarafından iyi değerlendirilmemek-
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itedir, kısa, küçük ve maksadı ilfade etmeyen bir taflanı 
cümlelerle basın Meclisi kamuoyuna tanıtmaktadır. 

Şunu arz ©deyim: Eski Meclislerde ide bulundum. 
(Bugünkü Meclisin çalışması çok ciddi, tarafsız, po-
litikasız, yarui parti politikasını yansıtmayan bir hü
viyettedir. Oiddi çakışmalarla arkadaşlarımız vazi
felerini yaipmaktadırlar; fakat ne yazık ki bunlar 
basında yer bulamamakta, kamuoyuna duyurulama-
maktadır. 

Basının bir kısım mensupları kendi maksatlarına 
göre bir Meclis istiyorlar. Bu mümkün değil. -Elbette 
İner basın kolunun kendine göre bir basın politi
kası vardır. 

Bir şeyi daha gerçek olarak bilelim. Türkiye'de 
Ibüyük basın birkaç aile şirketinin elindedir. Kamu
oyuna yön veren Anadolu basını etkisiz, belirsiz 
teldedir. Öıyle Ibir basın teşekkül edip vücuda gel
dikten sanıra bu şikâyetlerin büyük bir kısmı azala
caktır. Yani, özetleyerek arz edeyim; basının şikâ
yetlerinde Ihalklı olduğu taraflar vardır; fakat batsın 
hakkındaki şikâyetlerin de 'haklı olan yanları -vardır. 
İki ıtaraf da kendisine düşen düzeltmeyi yaparak 
bu rejimi sağlığa kavuışturabilir. Buna iilhltiyaç var-
dn% 

t&iz, bazı sıkıntıları, bu olalanlüstü hallerde bazı 
darlıkları isteyerek IkalbUl etmek mecburiyetindeyiz. 
Her yerde de öyle olmuştur, her devirde de öyle ol
muştur. 

(Basın, milletin derdini, [memleketin sorunlarını 
olduğu gibi yansıtmalıdır. Bir ihtilâl olmuş, bir 
müdahale ölmüş; (müdahalenin ertesii günü basın her 
şeyi yazar mı? Olur mu? Dünyanın neresinde var? 
Olmıaz. Bu, basın hürriyetini tahdit demek değildir. 

Kaldı ki, 'bugünkü yönetim ve Meclisimiz hiç 
bir zaman basına kapalı bir rejim, bir baskı re
jimi öngörmemektedir. Ne diyor Kuruluş Kanunu-
ımuz?.. «İnsan haklarına dayalı, hukukun üstünlüğü
nü temel alan demokratik, sosyal adalete bağlı bir 
rejim kurulacaktır.;» Böyle bir rejimde lelbeüte ba
sın vardır, elbette basın özgürlüğü vardır. Basın öz
gürlüğünü kısıtlayan hiç bir tedbirin yanında ola
mayız, yanında da değiliz; ama (içinde bulunduğu-
ımuz şartların da iyi değerlendirilmesi lâzımıdır. 

Sözlerimi bitirirken şunu ifade etmek istiyorum-
Sayın ıBaşkanlık Divanı, benim daha okumadığım, 
Sayın Yücel'İn ifade ettikleri Yönetmeliğin değişe
cek hükümlerini yeniden ele almalıdır. Bu kapılar 
(basına açılmalıdır. 

ıBasm da bizim dertlerimizi, memleketin içinde 
bulunduğu şartları unutmadan bu yönetilme yardım

cı olmalıdır. Bir (hedefe doğru gidiyoruz. Bu hedefe 
beraber gitmeliyiz. Türk basınının temel görevi de 
Türkiye'nin sorunlarına ortak olmak, yardımcı ol
maktır. Biz onlara yardımcı olacağız, onlar da reji
min dertlerini kamuoyuna olduğu gibi yansıtarak 
yardımcı olacaklardır. 

Böyle bir diyalog kurulduğu, böyle bir yardım
laşma olduğu -takdirde şikâyetler azalacaktır. 

Meclisimize teveccüh eden şikâyetleri kaldırmak 
mümkündür, elimsizdedir, zaman geçirilmeden bu 
yapılmalıdır. Bu yapıldıktan sonra da sayın basın 
mensupları Ibir adım daha ileri giderek çalışmala
rı dikkatle, ciddiyetle yansıtırsa vazifelerini yapmış 
olur; kamuoyunu da memnun etmiş olur. Bu suret
le 'inşallah bu küskünlük, bu dargınlık kaldırılacak
tır, kalkacaktır; basın da, Meclis de dertlerini ka
muoyunda olduğu gibi aksettirme imkânı bulacak
tır. 

Bu inançla ve ıbu temenni itle saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Aydar (buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Danışma Meclisimizin Bütçesi görüşülürken Mec

lisle basın ilişkileri konusunida benden önce konuşan 
değerli arkaidaşlarımın ortaya koydukları görüşlere ve 
özellikle Sayın Yücel'in ifade ettiklerine ve Sayın Ha-
zer'in de belli bazı görüşlerine yürekten katıldığımı 
arz etmek istiyorum. 

Kuşkusuz Türkiye olağanüstü haller içerisindedir. 
Bugün Türkiye'nin 67 ilinde sıkıyönetim vardır. Mil
li Güvenlik Konseyinin aldığı 52 sayılı karar da var
dır. Türkiye'de basının normal dönemlerdeki gibi, iş
levini yerine getirmesi bugünkü yönetim döneminde 
beklenemez. Bu yönüyle basını itham etmek haksız
lık olur. 

Basın, kurtuluş mücadelesinden günlümüze kadar 
geçirdiğimiz milli hayat içerisinde bir destek, bir kuv
vet ve zafere ulaşmanın etkili bir gücü halinde işlevini 
yerine getirmiştir. 

'Basının temerküz noktalarını, başka bir ifadeyle 
artık günümüzde bir sanayi haline gelmiş olan bası
nın sermaye yönünden şu veya bu İkisinin, şu veya bu 
ailenin elinde toplanmış olması, Türkiye'de basının 
kendi 'işlevini yapmıyor şeklinde değerlendirilmesli 
mümkün değildir. Bütün dünyada basın kimi insan
ların elinde imparatorluk haline gelmiştir. Bunun ör
nekleri vardır ve günümüzde Avustralya'dan Kana-
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da'ya, Kanada'dan Avrupa'ya ve Uzak Doğu'ya ka
dar uzanan gazete imparatorlukları teşekkül 'etmiştir. 

Türkiye'de gazeteciliğin ve basın sanayiinin fikir
lerin oluşması, ya da fikirlerin saptırılması konusun
da bazı kişilerin eline geçmiş olmasını sakıncalı say
mamak lazımdır. İftiharla ifade etmek lazım gelir 
ki, Türkiye'de günü gününe eğer gazeteler okunabili
yor, izlenebiliyorsa bir dağıtım Sisteminin organizas
yonu itibariyle böyle bir neticeye varılmıştır. 

Güçlü basın, güçlü sermaye gerektirir. Bir en
düstridir. Fikir işçisi, kendisini eğer orada daha öz
gürce, kendi gazetecilik mesleğini icra edebiliyorsa 
bu kendisine tanınmış olan sosyal güvenceden kay
naklanır; ama asıl üzerinde durulması lazım gelen 
konu sudur; Danışma Meclisi ile basın ilişkileri, Hü
kümetle basın ilişkileri, basının kamuoyunu oluştur
ma işlevini yapabilmesi, konu budur. 

Birtakım tıkanıklıklar mevcuttur. Elbetiteki günün 
şartları içerisinde meseleye bakmak lazımdır. Birta
kım kısıtlayıcı tedbirler elbetiteki mevcuttur, buna ba
sınımız mutlaka riayet etmliştir, etmektedir ve bunla
rı da günün nazik şartları içerisinde tasviple karşıla
maktadır. En basit haber almak imkânlarının dahi kı
sıtlanmış olduğu bir ortamda, basının işlevini yerine 
getirmemesi halinde şikâyetçi olmamak lazım gelir. 

Burada, Türkiye'de bir de şu gerçeği vurgulamak 
suretiyle konuşmama son vermek istiyorum. 

Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de sözlü ba
sınla, sözlü basın yayın organlarıyla yazılı basın yay-
yın organları arasında sürekli bir rekabet söz konu
sudur. Haber, taze olduğu zaman haberdir. Olay zu
hur 'ettikten sonra kamuoyuna intikal ettirilmek du
rumundadır. Bugün çok hızlı bir yarış vardır sözlü 
basınla yazılı basın arasında. Bir Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumunun işlevi ile Türkiye çapında gerek 
Anadolu basını, gerek bölgövi, gerek milli basın açı
sından meseleye baktığımız zaman çalışma koşulları
nın her iki kanat içerisinde eşit olarak görülmediğini 
rahatlıkla anlayabilmekteyiz. Burada yapılan bir müza
kereyi akşam Türkiye Radyoları saat 10.00 bültenin
de bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya yaymaktadır
lar ve geniş çapta vermektedir; ama basın Türkiye 
'Radyo Televizyon Kurumunun koyduğu standartlar 
içerisinde olan bir haberi kendi sütunlarına geçirmek 
istediği zaman, o kadar genişlikte bunu değerlendirip 
vermiyorsa, bunun da iki ayrı organ arasındaki de
ğişen işlevlerine bırakmak ve bunun bir teknik mesle
ki konu olduğunu takdir etmek lazımdır. 

Konuya bu açıdan baktım, saygılarımı sunarım. 
Teşjakkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Muhsin Zekâi Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKAÎ BAYlER — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Danışma Meclisti Bütçesi müzakere edilirken, Da

nışma Mec&i İçtüzüğü Ikonıusunda kısa ıblir görüş arz 
etmek iiçta söz almış bulünıuyorulrn: 

MıecÜÜsilmliziin İçltüzüğü bazı noksanları havidlir, 
alksalklılklar ortaya çıkmıştır, bunlardan .bazıları şun
lardır; komisyonların çalışmalarında bazı maddeler
de 'acı'klılk olmadığı için, Ikldmüsyon çalışmalarında 
tıkanılklük olmaktadır. Meselâ, aylamla meselesinde. 

ilkindi konu, !kc>lm!isyon çalışmalarında üyeler ge-
reğÜ gibi !bligi 'alamamaktadır, birçok 'konulara Ge
nel Kurula geldiği zaman mıüttai odmalktayız. Bu ba-
(kıımıd'an, komisyon bültenleri İte ilgili 46 ncı madde 
yönlüden gözden geçirilmelidir. 

Kanunların Anayasaya aykırılık (konusuyla ilgil 
77 nci madde Ibirçolk tılkanılklılklar getirmektedir. Bu 
konunun da içtüzük olarak yenliden gözden geçiril
mesi lâzımıdır, 

IBültçe - 'Plan Komisyonu çalışmalarında 'bütçe mü
zakereleri (basına laçıik olknaldığı dolayısıyla bazı üye
lerimiz ve basın ve halkımız Ibu konuda gereği gibi 
bilgi alamamlştır^ IBu balkımdan, yasal değişiklik ya
pılmalıdır. 

Anayasa Komisyonunun alylılk raporları üzerinde 
Genel Kurulda ımlüzalkere yapılmamasına ait 47 nci 
madde vardır, bu tmıadtde değiştiriılımelidttr. Anayasa 
Komlisyonunun raporları Genel Kurulda görüşüilımeli 
ve müzakere! açılmalıdır. 

Netice olarak, İçtüzük değişikliği ile ilgili görü-
işiümü şöyle özeitleydbilrim; 'bütün komisyonlar İç
tüzük konusunda bir çalışma yaparak iigü'li değişik-
lı!k maddelerini IBaşkanlığa (bir rapor ile vermeli, bu 
alaipor İçtüzük değişikliği konusunda Genel Kurulda 
müzakere edinmelidir, 

'BAŞKAN — Sayın Bayer, zaltıâliniz Komisyon 
üyeslisinfiz.! 

MUHSİN 2HKAİ IBAYER — Ben Danışma Mec
lisinim üyesi olarak tçitiüzülkle' ilgil konuşuyorum. 

ıBAŞKAlN — Müsaade ederseniz, söz hakikim 
mahfuzdur hükmlüinü koymamışsınız, bunu dikkate 
alarak (konuşmanızı sürdürmeniizii rica ddiyorüm. 

MUHSİN ZEKÂİ BAVER — Bütçeyle 'ilgili ko
nuşmuyorum efendim, İçtüzükle ilgili olarak konu
şuyorum1, 
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(BAŞKAN — Bumu dMdalte alarak Kiitfen efendim. 
Teşekkür ederim. 

MUHStN ZOKAÎ BAYOR — Korunmalarımı bu
rada kesiyorum, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edefini Sayın Ba<yer. 
Değerli arkadaşlarım; 
Danışma Meclisi Bütçesi üzerinde konuşmalar ve 

^görüşmeler iMtmiştir. Bütçe' Komıisyonu söz allmak 
Üstiyor raıu?.^ 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA NEC
METTİN NARLIOĞLU — Söz istiyoruz Sayın Baş
kam., 

BAŞKAN — Buyurun 'efendim Bütçe - Plan Kö- ' 
misyonu laldm'a. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA NEC
METTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Danışma Meclisi Bütçesini incelerken, şu duru
mu gözden kaçırmamak lazım. 1981 Yıllı Bütçesi, Ya
sama Organı Bütçesi olarak hazırlandı, Talbliıi 1982 
yiı Bütçesine gelince, Milli Güivenfk Konseyi Büt
çesi ile Danışma Meclisi Bütçesi ayrıldı. Ayrılınca 
(bazı ralkamtor meydana geldi ve 160' sayın üyenin 
güderleri dle (bunlara ilâve edildi. 

Simidi, bunu şöyle tesplilt edebiliyoruz. Tabii bu 
(bütçe" 'aynüırken elbette yeni bir bütçe yapımı ol
duğu için, ufak tefek tekısMklerin olmıası doğal. 
Harcama kalemlerine yapılan ve bu yüksek ıgibi gö
rülen oranlar aslında pek o toaidar fazla değil. 160 sa
yın üyenin iştkakü ile ralkamtor îbir mlilk'tar yüksel-
miiş; alma dikkat edilecek olursa 1% 331ü geçmemiş
tir.) Buna Komisyonda İlâve edilen aşağı yukarı 
|% 81i ide koyarsak geçten seneye 'oranla |% 41'lik îbîr 
artış olur. Geçen sene Danışıma Meclisine ait olan 
Ikıısıtm şöyle id/i; Sen'aıto olarak çalışan kısmın bütün 
giderleri 'buna dahil ve gene Senato aîaralk çalışan 
ıkılsma eklenen bu 160 sayın üyenin giderleri 'ille Ko-
mlisyonlda lilâive edilen glîderterin toplamı da geçen 
sene Bütçeye konulan paraya nazaran \% 40 veya 
41 civarında bir şey oluyor ki, bu bütçe yapımında 
oldukça tasarruflu ıbir bütçe yapıldığını göstermek
tedir. 

Şunu beirtmek 'lazım. Bu birkaç kaleme yapılan 
ödenek, 'Danışma Meclisinin Wbarı ile 'ilgili olan öde
nekler. O bakımdan, Ibunliarm' çok asgari tutulduğunu 
Ikalbul etbıekte yarar görüyoruto. 

Danışma Meclisi Başkanı için bütçeye hiçbir pa
ra konulmamış (ildik Sonradanı Ibir önerge i e 400 bin 
Sim teklif edüdli. Kira durumları malum olduğu için, 

400 bin liriahlk nülktarın hakikaten1 çok mütevazi 
olabileceği düşüncesi i e çünlkü bunun içerisinde bü-
töün gidenler olduğu için, bunun biraz artırılması; 
ama ibunun tabii orada tespiti mülmlklüın olmadığı için 
ıbir milyon İra ile bağlamdı. Elbettelki daha aşağı 
olursa onunla ilkltfifa edilecek ve kaDan kısmı bütçede 
kalacaktır,; 

Danışma MeclM Bütçesine ilâve edilen 'dış yol
luklar Var. Dış yoillulktor beş milyon konulmuştu, 
sonradan NATO, AET glbli kuruluşlara gidebileceği 
düşünülen sayın üyeler için dÜşünülhTüştür ki, bu 
10 milyon 'artırılmıştır.; Gidilirse harcanır, gidilmezse 
bu da bütçede kalır. 

İki araba (mesellesli K'ohTÜsyonda açıklandı. Eslki-
miş arabalar, onun yerine" yenileri (alınacak. Talbii 
üç milyon lira konulmuştur o da Komisyonumuzca 
normal karşdantaıişltır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Temsil giderlerine 'gelince; Bütçe Komisyonunda 

gördük, yüzlerce insan geliyor, Ibu insanlara ikram1 

etimielk gibi 'bir durum hâsıl oluyor. Zannederim di
ğer komisyonlarda da durum aynı, Sayın Başkanlığın 
durumu da gene faiynij Onun için bu ilâve edilen öde1-
n'ök ıtiüim Dam'şlma Mealsı içerisinde cereyan edecek 
olan ağırlamalar üçün konulmuştur. Talbii Komisyo
numuz 'da bunu makul1 karşılamıştır. 

Sayın Azgur'un bu konulara biraz fazla hassasi
yet gösterdiği kanaatinde olduğumu da belirtmek 
isterim, 

Yapılan elemeler demin de arz ettiğibı gibi, bir 
milyon lira konuta iekHendİ, 10 milyon lira dış yol-
lulklaria, 3 milyon lira arabla alımına, temsil giderle
rine de 5 milyon lira, yanli kaba rakamlar bunlar
dan ibarettir,: 

Komisyon odalarına değinildi. Gerçekten bende
niz 'de Ibu (konuda burada blir noktayı vurgulamak is-
itiyoruttİH Öbür İkomlisyon'lair 'da ıbeDk! aynı olabilir; 
ama 'Bütçe Komisyonunun durumu şu; Bütçe Ko
misyonu bütçeyi görüşür 40 gün içinde ve zannedi
lir ki 'onldan sonra işi ibiter. Maliye için de böyledir 
bu. Böyle değildir. Bütçe Komisyonu bir bütçe üze
rindeki (görüşmeleri IbMrdlilklten sonra, hemen yeni 
bütçeye başlaması gerektir; bilhassa bu yıl devamlı 
olacak. 

Düşünün 66 bütçe var ive bunun içindekileri de 
hesalp edecek olursak yekünü bir hayli kabarık. Bu
nun Ibütçesi, raporu ve diğer Ibasılı kâğıtları ortaya 
konulduğu zamanı aşağı yukarı 50 kiloyu aşkın bir 
doküman ortaya cılklar̂  Bunu nereye koyacak, bir 
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tdk dolabı dahi yoktur, -odası dahi yoktur. Onun 
içün eğer Ikomlisyonların iyi çalışması (isteniyorsa, iıkli 
ık'işiye, Ibir Ödişiye bir oda ayrılacağına dört kişi bir 
ddaya \glrer ve komisyonlara da bazı yerler verilir 
ve Ibu şekilde çalışıma teşvik edilmiş olur. Aksi hal
de, kbndisini fazla ımeebur ihisısdtmıdzse sayfalarca 
dkulmak islteyen bir 'kü'm'se evinde geceleri çalışır, 
ondan sonra geltir (burada konuşacialksa hazıriilk çalış
ması yapması lâzımıdır. Bu hazırlık çalışması için de 
ıbir odaya, Ih'iç (değilse ıbir ıdolaba ve şöyle kenarına 
llilşebleceğİ Ibir yere ihtiyacı vardır. Bunu, şu konu 
iile hemen belirtmek istiyorum. Bültçeye ilki oda vd-
ıri'llmiiştfi, odanın Ibir tanesi altnidı, Ikülçük odayı da şim
di atalık istiyorlar ki, bu 'bence tasvip edilmeyecek 
Ibir toonıu. Bu konu üzeninde fazla durimak is'fcemiyo-
rulmı. 

Şimdi, bu Ibalkıimldan, Danışma Meclisi Bütçesİ-
niin yeni yapıldığı gözönüne alınacak ve ayrılan ra
kamlarda herhangi bir hata tahlili olabilir, İki olmuş
tur birkaç kalemde', o kalemiler de düzdtilmişitir. 
Onun için fazlaca bir artırıma olmadığı fcanaat'inıde-
•yim. 

'Bütün bütçeye, 160 İkisinin ıgeldiği (biir bütçeye 
|% 40 ıglilbi Ibir oranla Ibir ilave yapılmışsa, bu bütçe 
çdk iyimser, haltta kısıltlı bir bütçe olduğu kanaatin-
ıdbyim. 

TeşdkkÜr ederim1. ((Aikıştor) 

IBAŞKAN — Teişdkkür edebim Sayın Narlıoğlü. 
Danışma Meclisi 'Başkanlık Divanı adına Sayın 

Veflilk Klijtapçıigil., buyurun efendim. 

DANIŞMA MBOÜÎSÎ BAŞKANVEKİUt M. VE-
FttK KJİTAPÇIGÎL — Sayın (Başkan, Danışma Mec
lisinin saygıdeğer Üyeleri; 

iSayın üyelerin bütçemiz üzerindeki eleştirilerine 
cevap vermeden önce, bir şükran görevini îfa etmek 
istiyorulmi: 

112 Eylülden evvel memleketimizin liçine düştüğü 
felaket ve Türk ıMiletinin uçurumun kenarından 
döridüıtfülmıesiiyle ilgili IbüyÜlk gayret, Türk Ordusunun 
Cumhuriyeti koruma ve kollama gayreti İçinde, ger-
çdk demokrasiinin (kurulmasıyla ilgili, yine Ordunun 
kumlanda zinciri içerisinde, !bu memleket idaresine 
el koymasından dolayı Türk ıSiMılı Kuvvetlerine ve 
o Ibüyük ıgücün adına memleket idaresini düne alan 
Milli Güvenlik Konseyine şükranlarımı arz ederim. 

yine, (gerçek demokrasinin kurulması, yani hür
riyetçi, demokratik parlamenter rejimin Türkiye'de 
(testisi için atılan ilk adım, şüphesiz siz sayın üyelerin 
ve bizlerin teşkil ettiğiımliz Danışma Meclisinin kurul

masıdır.; Bu Meclisin tamamen 'bağımsız olarak, hiç
bir 'tesir, hiiçibir müdahale altında olmayarak, hür 
iradesiyle çalışmasına imkân verilmesi dolayısıyla da 
yüne Türlk Si'Dalhlı Kuvvetlerine ve bu ıbüyülk kuvve-
tin iadına, Ibu memlldketlin idaresini ele alan Milli Gü
venlik Konseyine tekrar minnetlerimi ve şükranları
mı arz ededilm. 

Sayın üyeler; 
Üyelerimizin çdk yerinde eleştirilerine teşekkür 

ederelk ısöze haşlatmak istiyorum. 
Sayın Öztlüırk, Yaisama Meclisindeki ellemanlaria 

ilgili ıbir teşlkilat kanununun bulunmadığına temıas 
ettiler. Sayın özdiffi Paşıamız, açıklamalarında 'bu (ko
numun Anayasanın çıkmasıyla ilgili olduğuna temıas 
dderdk cevap vermişlerdi. Bu İtibarla konu üzerin
de durmuyorum. Şüphesiz, böyle ıbir teşlkilat kanunu
nun çılkarılması Ibüyülk ıbir zarurettir. Anayasanın 
kabulünden sonra Ibu Ikonu ilk eğileceğiniz .konular
dan biri ölacalkitır. 

İSayın Öztöirk, memur löjmanlarıyla lillgili bir te
mennide bulundular. Memur lojmanlarından bahse
dilirken, siz sayın üydlerilmlzin Danışma Meclisi em
rimde ive hizmetimde çalışan ne kadar elemanımız ol
duğu hJalklkınlda bilgi edinmeniz bakımından müsaa
denizle çok kısa bir malumat arz edeceğimi. 318 kadro
muz var memur ve hizmetli olarak. Elimizde nııetv-
cult ıolan ve bugün halen çalışan 283 elemanımız var. 
Bunların almakta olduğu maaş ve ücretlerle ilgili 
olarlafc da, yine çok kısa Ibir bilgi arz edeceğim1: 

(Bir, en son derece ve kademeden maaş alan ele
manımızın aldığı maaş miktarını, bir de en üst de
receden maaş alan görevlimizin maaş durumunu şöy-
şoyle arz ediyorum : 

10'un 1 inden maaş, yakacak ve dk gösterge dahil 
W 737 lira; tayın bedeli altında yiyecek ücreti olarak 
2 988 lina, yan /ödeme 3 340 lira; net olarak bu mik
tarlardan (görevlinin eline 17 0165 lira geçmektedir. Bi
lindiği ıgiilbi, 6 maaş tutarında Meclis görevlilerine 
'ödemede ibuîımuilrnaktadır senede. Bumun da bir aya 
isabet eden milktarı, 10'un 1 ndi ıdereoddelkli memuru
na 2 830 Iradır, Yekûn, 19 895 lira atoalkJtadır bu 
elemanımız. 

l'in 4'ü için de maaş, yalkacalk, dk gösıterge 26 906 
lira, tayın bedeli 2 988 lira, yan ödeme 7 735 lira; 
bir aylık net eline geçen parla, 37 629 lira. Bir yılda 
6 maaş olarak yapılan ödemeden de bir aya isabet 
eden miktarı 10 027 lira, toplam, 49 656 liradır. 

Bu demıanlarımıizın, bilhassa bugünkü hayat pa
halılığımda dışarıda ikamet edecek yer bulmaları arz 
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«Mtiğîm roiıkıtariar üzeriihıden aldığı ücretler dle hesap 
edilirse cidden jgüç otfmatadır. O itilbariia, liojman 
konusu mo'tlaika dÜşünütoeldir; fakat 1982 bütçe
mizde böyle ıblir IböHüha açimamış Ve Ibuna imlkân 
Ihâzırİanimamıiştır. İlerideki yılarda bu konuya el atıl
ması ımuıtlaka faydalı olacaktır. 

Sayın Öztürk'tin diğer Ibir ıtelmıenhisi, çocuk yuva
sı mevzuudur. Bu 283 elemanımızın 51 tanesi hanımı
dır. iEkıseıM evli'dir ive çoculk salhilbidir. Erken gelip, 
geç saatlere kadar çalhışan ve hatta geceleri de vazife 
gören bu hanımılanın çocuklarınım bakımı yönünden 
nasıl Ibir sıkıntıda oldukları tarafımızdan Başkanlık 
Divanı olarak .görtütorelklte ve ıbilünlmdktledir. 

Bu yul yine konuya 'el atma imkânı yoktur; fakat 
önümüzdeki yılda mutlaka üzerinde duru'lıması ge
reken bir meivzudur. 

iBaşkanlık konutuma Sayın lÖzüürk temas ettiler. 
Cidden bu Meclisi temsil edan zat, öehemahal mev
kiine, şerefime layık, bir binada oturmalıdur. Bugün 
Sayın IBiaışıkanım kaldığı yer bliır misafirhanenin 8 
metreka'relik biir odasıdır. 

Şunu bilhassa samimiyetle i'fade edeyim ki, as
lında Sayın 'Başkan bu konuda hiç bir arzu izhar et-
ımteimüşferdir, hatta 400 bin Sıralık lojman teklifi de 
Sayın Başkanın (Çok özür dilenim) bilgileri dışında 
bütçeye konmuştur. (Buhara Sayın Bütçe Komisyonu 
bu miktarı yükseltnıişıtir. Yine ilerideki yıllarda bu 
konu mutlaka ele alınmalıdur. 

Sayın Öztürk, protokol mevzuuna temas ettiler; 

Sayın üyeler; 
'Bu Meclislin 'ilk kurulduğu günlerde sayımı üye

lerin bu konuda ne kadar üzüldiükıleriinin şahidiyiz. 
Cidden aradan geçen 1,5 senelik parlamentonun ol
madığı dönemde, parlamento üyelerine tanınan bazı 
haklar ve dışarıda parlamento üyelerine gösterilen 
kolaylıkıiar, protokolda onlara verilen yerler maale
sef Danışmia Meclisinin ilk kurulduğu günEerıde muh
telif vesıJle'Jeırle üye'lerimiziin aleyhine cereyan eden 
bir hava içinde idi; fakat yine samimiyetle arz ede
yim ki, (Başkanlık Divanı bu konuda gerekli bütün 
••teşebbüsler!» yaptı, mümkün olanı temin etmeye ça
lıştı; ama buna ırağmem, yine bazı aksamalar vardır, 
bunu kabul ediyoruz. Bunların düzeltilmesi için ge
rekli teşebbüsler de builunaıcağımıızdan hiç ışüpheniz 
olmasın, 

Sayın Özıtürkün, üyelerin daha rahat çailuştmıala-
rıyla İlgili Meclis bünyesi içinde, bahçesıi içkide ya
pılmakta olan inşaatla ilgili yine bir temennileri ol

du. Bugün nasıl bir dar çerçeve içinde bulunduğu
muzu, çalışmalarımızı ku'llisîerds yapmak zorunda 
kaldığınızı biliyor ve bumdan büyük üzüntü duyuyo
ruz. Elbette bir Danışma Mıeclisi Üyeni, bu memleke
tin bir temsilcisi, bir parlamenteri mutlaka, hiç ol
mazsa ûkıi üyeye bir oda verilmek suretiyle sekreter-
vasıyla 'birlikte, kütüphanesiyle birlikte rahat 'b'i-r ça
lışmaya kavuşmalıdır. Bu konuda sayın Özdi'Ili Pa
şamız [inşaatım yürütüılmektıe olduğumu belirttiler. İn
şallah Önümüzdeki yaz döneminde inşaat bitirildiği 
takdirde üyeler.'mıizıJn raihat çalışma imkânlar una ka
vuşturulacağımı ümit 'ediyoruz. 

'Yine sayın Öztürk'ün, kanun yapma, yasa yap
ma konusundaki temennilerime katılmamak müm
kün değil. iBugünıe kadar Mediiısimizden birçok kü
çük kanun geçti. O kanunların müzakeresi sırasında 
siz sayın üyelerin ne kadar bıüyük hassasiyet 'göste
rerek hem 'kanun tekniği bakımından, hem kanun li
sanı bakımımdan 'üzerimde durduğunuzun yine şahi
diyiz, kıt bundan sonraki dönemde de bu konu mut
laka hassasiyetle lizılemmıeli ve kanonların ©şasen Ada
let Komisyonuna iade 'edilmiş olan tasarıyla birlik
te Hükümet tasarısının da ele alınarak kanunHaınn 
hem lisan bakımından, hem bugün uygulanan, uygu
lanmayan kanunlar alarak ayıklanması baikıımıımdan 
«İdeni 'geçirilip gelecek parlamentolara ve gelecek ne
sillere rahatlıkla bu memleketteki «ilzamları göste
ren, bir araya getirilmiş kodlardan faydalanmaları 
sağlaınmalıdır. 

Sayın üyeler, Sayın 'İğnecilerin temas ettikleri ko
nulara geçiyorum. Hükümetle Danışma Meclisimin 
diyalog kurmada bazı aksaklıkların buiunıduğuna 
temas ettiler ve «iBaşkamlık Divanı bunu İlk günler
de sağlayamadılar» dediler. Başkanlık Divanı bütün 
diğer konularda olduğu ıgibi, bu konuda da emin 
olunuz büyük bir titizlikle, gayretle bu arzu edilen 
hizımelıieri düzenleımeye çalışmıştır; ama tam netice 
alamam ışsa bu ilk günlerin, Meclisin kurulduğu ilk 
günilemin ve bilhassa görev alan, bizler gibi, bu konu
lara yabancı olan İdarecilerin ihmallerine değil de, 
tut'ümüaırına bağışlamanızı; ama yine bilmemizi rica 
ediyorum ki, inanınız (Hükümıstim her kademesiyle 
hem sayın (Başkanımız, Ihem de Başkanvekiıli olarak 
bizler devamlı irtibatta olmuşuzdur; fakat bazı ko
nularda ınıetice alaımarnışsak bunu ilk günlerin yeni
liğine veyahut gerçek tabiriyle acemiliğinle lütfen ba
ğışlayın. 

Komisyonlara salon mevzuuna temas ©tıtiîeır, Sa
yın iğneciler. 
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Saygı değer oiyele, bu ikonanda ne kadar çok uğ
raştığımızın şahidi olan arkadaşlarımız var. Ayrıca 
şunu ıda arz ©deyim ki, ısrarlarımız o kadar ileriye 
gitmiştir iki, Milli Güvenlik IKonseyi İcra Dairesi ve 
Genel Sökrebarliği, sonra itana Dairesi, Milli Güven
lik IKonseyi .sayın üyelerinin iki odasını bile bize ver
mek zorunda kaim ıslardır. ıMıeclıiste yalnız, bu bina
larda yalnız bizler değiiz, Miii Güvenlik Konseyi 
ve onların geriş teşkilatı da yerleşmiş bulunmaktadır. 
O itibarla, yine devamlı bu mevzu üzerinde bize yer 
sağlanması 'için teşebbüs Ihalikıdeyliz. Herhalde biır 
kısım yarleri daha Verme (imkânını bize bahşedecek
lerini tahmin ediyoruz. 

Ziyaretçilere yer konusu, bizi de memnun »etme
yen bir hava içinde cidden oradaki görüşmel'ar o dar 
sahada geçmektedir. IBU konuda daha ferahlatıcı 
•tedbirler alacağımızı arz etmek isterim. 

Rozet konusuna el atılmıştır ve iki idareci sayın 
üyem'iz bu konuyu Devlet Maıtbaasıyla da görüşmek 
suretiyle hem madeni, Ihem de altından yapılması ko
nuları incelenmektedir ve küçük olacaktır. Yapıla
cak tetiklik ve hesaplardan sorana siz sayın üyelere 
durumu arz edeceğiz. İAltın şüphesiz pahalı olacağı 
için kabul ettiğiniz takdirde altın, ©tırıediğiniz tak
dirde bunu diğer madenilerden yaptıracağız. Eıle alın
mış ve netıicelenmelk üzere olan bir hizmettir. 

fYemıetk 've lokanta konusu, üzerinde elbette has
sasiyetle durmamız lazım. Bilhassa yemeklerin soğuk 
olması ve hakikaten bazı günlerde çabuk bitmiş ol
ması, bir kısım üyelerin gidip yemek bulamamaları 
üzücü bir konudur. Omu daha iyi bir hale getirmeye 
çalışacağız. Uyarmalarından ıdolayı sayın 'iğnecilere 
teşekkür ederim1. 

'İnşaat konusuna temas etmiştim, tekrar etmeye
yim, 

Sayın üyelerin brifinglerle teçhiz edilmeısd ko
nusunu ilk defa dile getirdikleri için ve bu konu bu
güne kadar cidden hatırımıza gelmeyen bir konu ol
duğu için, sayın İğnteciler© yine teşekkür ©diyorum. 
Şüphesıiz hem komisyonlar için, hem üyeler içııi yet
kili makamların brifing vermeleri konusunu Başkan
lık Divanı bir görev olarak takip edecektir. 

Sayın Azgur'un temas 'buyurdukları konular şun
lar : MıecMsin temsili konusu, Hükümetle ilişkiler 
'konusu. 'Bu 'konuda sayın 'Başkanımız gerekli hassa
siyeti gösteriyorlar. Cidden sayın Başkanımızın hem 
Türkiye, Ihem dünya çapındaki şahsiyeti, bilgisiyle 
neşriyatıyla 'geçmiş görevleriyle politik görevleriyle 
Ihaiz oliduğu şahsi ve manevi varlığı bizi her yerde, 
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nem yurt içinde hem yurt dışında temsil etmeye ye
tiyor ve artıyor. Bu konuyu bu kadarla arz etmekle 
yetiniyorum. 

Basınla ilişkiler mevzuuna, konuşmamın sonunda 
temas edeceğim; müsaade ederseniz geçiyorum. 

Dışarıya telefon irtibatı, evet bugüne kadar rahat
lıkla sağlanamadı. Hatta bu konuda 'bir de sayın üye
lerimizin 'Meclis postanesinden yaptıkları görüşmeler
de tam tarifeye tabi olduklarını ıbiliyoruz. Bunun de
ğiştirilmesiyle ilgili teşebbüsümüz, PTT Genel Mü
dürlüğü nezdinde yapılmıştır. Evlere verilen telefon
lar 'bir tenzilata tabi; fakat üye Meclis postanesinden 
görüşürse, «bu tam ücret oluyor. Bunun üzerinde de 
duruyoruz; ama 'dışarıyla olan telefon irtibatının bu
güne kadar geciktirilmiş olmasında Sayın Azgur hak
lıdırlar. Onu da en kısa zamanda halle çalışacağız. 

Komisyon odaları mevzuuna temas etmişlerdi. Ona 
ait açıklamayı yaptım. 

Gece vasıtası mevzuu: Belki değil, muhakkak 
aksamıştır. Yalnız, bizim elimizde '20i-30 vasıta değil, 
anca'k, 10 vasıta var. Bunlarla hizmetlere maalesef 
yetişemiyoruz. Esasen çoğu eski. Birazdan yine bu 
konuya döneceğim; 2GJ25 senelik vasıtalar ve otobüs, 
minibüs olarak elimizde vasıta yoktur. Biz, bu mi
nibüs ve otobüs ktonusunda İcra Dairesinden zaman, 
zaman ricada 'bulunuyoruz ve her ricamızda da bize 
yar'dımcı oluyorlar; ama konu ıbir tarafa bırakılacak 
'bir konu değildir. Şüphesiz, bu konu ile de önemle 
ilgilenmemiz gerektiğini arz ederim. 

Divan üyesi arkadaşlarımın şiveleri konusuna te
mas edildi. Efendim, dört değerli Divan Üyemiz, bü
tün gayretleriyle bu zor hizmeti yürütmektedirler. Biz, 
'bilhassa en büyük zorluğu 'biraz da elyazısı ile ya
zılan Bütçe Plan Komisyonunda da arz ettiğim gibi, 
çözülmesi 'biraz zor olan, 'doktor reçetesi gibi yazıl
mış olan önergelerin okunmasında çekildiğini görü
yoruz. Birkaç kelime üzerinde yapılmış olan hatayı, 
sayın üyelerimizin 'büyütmemelerini rica ederim. Çün
kü, bu hataları en yetişkinlerimiz, en fazla okuryazar 
bilinen kişilerimiz dahi zaman zaman yapıyoruz; ama 
diyeceksiniz ki, bu Meclisin Başkanlık Divanı kür
süsüdür, orada yapılmamalıdır diyeceksiniz. Yapılma
ması için gerekli gayreti göstermeyi vaat ediyoruz. 

IKürsüden yapılan görüşmelerde kürsünün haysi
yeti konusu dile getirildi. 

'Sayın Üyeler; 
•Bu değerli Meclise, şüphesiz, riyaset etmek çok 

büyük ve şerefli Ibir görevdir. Bunda kusurlu olma
dığımızı söylersem, hakikati ifa'de etmemiş olurum. 
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Ben, şahsım itibarıyla söyliyayim, 'her defasında da . 
tekrar, her görüştüğüm üyeye de arz ediyorum, iki I 
aydan beri 'bu 'Meclis çatısı altında çalışan bir ida- I 
reciyim. Geçmiş 40 küsur yılın idarecilik hayatında I 
belki pek çok toplantıların idaresine başkanlık ettim; I 
ama 'hiçbir zaman i'bu değerli Meclise başkanlık etmek 
kadar, o 'başkanlık görevlerinin ağırlığı olduğunu söy- j 
leyemem. Bilhassa Danışma Meslisimizin teker teker I 
bütün üyelerinin, şu memleketin en 'bilgili, en tec- I 
rübeli, en mümtaz insanları olduğunu da belirttikten 
sonra arz edeyim ki, 'sizlerin huzurunuzda bu kür- I 
süye çıkmak ve sizlerin görüşmelerinizi idare etmek, 
hatta burada konuşma yapan arkadaşların konuşma
larını işaret 'buyurduğunuz tarzda, yani Meclisin Iha-, I 
vasini, dışarıya karşı da Meclisin havasını ihlal ede- I 
cdk 'bir seyre girmesine müdahale etme 'bile çok zor I 
'bir iş, O itibarla, bundan sonra bu konuda biraz da- j 
ha dikkatli olmaya gayret edeceğiz. Yalnız, şu da I 
bilinmelidir ki, bu kürsüden söylenen sözler hiçbir za
man Meclisti bağlamayan sözlerdir. Her üyenin kendi 
şahsi görüşü, şahsi fikridir. Esasen, 'bugüne kadar bu 
konuda 'bu kürsünün haysiyetini ihlal eden bir görüş
me de olmadığım zannediyorum; ama daha büyük I 
bir hassasiyet göstereceğimizi de arz etmek isterim. I 

'Meclis bütçesi konusunda, giderlerin artırılması I 
ile ilgili, Sayın Azgur'un görüşüne burada cevap ver
mek suretiyle bilalhara, esasen Sayın Komisyonumu- I 
zun Sözcüsü de değindiler, konuyu .açıklığa kavuştu
rayım. 

'Efendim, 'bu yükseltme Divanın kararıyla değil, 
çolk Sayın Bütçe Komisyonu arkadaşlarımızın teklifi 
ile önergeleriyle olmuştur. Yalnız, artırmada isabet I 
kaydedilmiştir; fakat daha fazla artırılma temayülü J 
hissedildiği zamanda, Bütçe Komisyonunda Divan I 
adına bulunan bendeniz, daha yukarılara çıkılmama- I 
sı hususunda da rica ve istirhamda bulunmuşumdur. 

Artırılan maddeler, bir, dış seyahatlar içindi. Bu 
mutlaka gerekliydi. Biliyorsunuz, iki seneden beri se
çilmiş parlamenter, ve bir Meclis bulunmadığı için, j 
biz Avrupa Konseyine, Kuzey Atlantik Assamblesi'ne 
ve diğer kuruluşlara iştirak edemiyoruz. Bugün hem 
Hükümetimizin, hem bizlerin yaptığımız çalışmalar 
Danışma 'Meclisimizce seçilecek üyelerin, bu meclis
lerde memleketmizi ve milletimizi temsil etme çalış
malarıdır. Bu yapılıyor. Eğer bu gerçekleşirse, nitekim, 
hepinizin bilgisi dahilinde olan bir Dış İlişkiler Se'k-
reteryası kurulmuştur Meclisimizde ve yukarıda bir 
odası vardır. Dört sayın üyemiz de bu kuruluşun ha
zırlığı içindedirler. Bu konuda bir netice aldığımız | 
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takdirde, Meclisimizden ıbu kuruluşlara gidecek sa
yın üyelerin elbette masraflarını düşünmek zorunda
yız. inşallah bu sağlanır da koyduğumuz ödenek de 
saılfedilıir; fakat sağlanamadığı takdirde bundan el
bette üzüntü duyacağız ve bu konulan ödenek de 
olduğu gibi kalacaktır, bir yere sarfedilecek değildir. 

Tedavi ödeneğine gelince; daha evvelki yıllardan 
ve bütçelerden edindiğimiz bilgiye göre, bir Meclis 
üyesnin yurt dışındaki tedavisi, tabii hiçbir zaman 
düşünmeyiz, ne Meclis üyesinin hastalanmasını, ne 
de yurt dışında tedavi görmesini; hastalanırsa da 
mutlaka lyurt içinde kendi hastanelerimizde ve kendi 
'doktorlarımıza emanet ©dilmesi yegane arzumuzdur; 
fakat büyük bir zaruret olur da gönderilirse 'bir tek 
Meclis üyesinin yurt dışındaki tedavisi 3,5 milyon li
raya mal olmuştur, geçmiş yıllarda, yakın yılarda, 
daha evvelki yıllarda değil. 'Bu düşünceyle Sayın Büt
çe Komisyonumuz konuyu takdir etmiş ve bu madde
ye önerge üzerine bir ilave yapmıştır; ama ben bütün 
sayın üyelere sağlık; dilerim, hiç birinin hastalanma-
sini tabii temenni etmem ve sağlık içinde süren 'bu 
iki senelik hizmetimiz zarfında bunun bir senesi için 
konulan bu paranın inşallah bir 'kuruşuna dahi do
kunulmayacak ve sarf edilmeyecektir.. 

Yine artırma araba mevzuunda olmuştur. 
iSayın üyeler; 
Elimizde mevcut 10 arabanın 4 tanesi 20'şer yaş

lıdır. 'Sayın üyemizin de ifade ettikleri gibi, sakın 
BaşkanivekiUeri kendilerine araba temin etmek için bu 
yola gittiler şeklinde bir şeyi lütfen düşünmeyiniz. 
'Biz halen kullanmakta olduğumuz arabaların lüksün
den şikâyetçiyiz ve sarfiyatından, tamirat masrafla
rından şikâyetçiyiz. Şahsen bendenizin bindiğim araba 
bir kilometrede 40 liralık benzin yakıyor, buna devam 
mı edelim?.. Yani, iki senelik benzin masrafıyla biz 
yeni bir yerli araba alma durumunda kalacağız, tak
dir sizlerindir. Bu arabalar alındıktan sonra da Devlet 
Malzeme Ofisine devredilecek ve değerlendirilecektir. 
Takdir sizlerindir, araba alınmasını arzu etmezseniz 
alınmaz. Ayrıca, Başkanvekillerinin araba kullanma
masını karar buyurursanız, biz sizin verdiğiniz bu 
şerefli görevi yürüyerek de gider gelir, yine ifa et
meye devam ederiz. 

Temsil ödeneği konusu: O da şu bakımdan yine 
arttırılması düşünüldü Sayın Komisyonca: Şöyle 'ki 
eğer yurt dışına gitme ve Avrupa Konseyinde, Atlan
tik Assamblesinde temsil edilme imkânı olursa, şüphe
siz omlardan da gelecek parlamenterleri kabul etmek 
zorundayız. Böyle bir durumda Hariciyeye başvurup 
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da, bize 10 parlamenter geldi 'Meclisimizin davetlisi 
olarak, 'bu itibarla lütfen onlarm yatacak yerlerinin, 
yemek masraflarının karşılanmasını sizden rica ediyo
ruz demek zorunda kalmayalım. Temenni ederiz ki 
gelsinler ve bu temsil ödeneği o misafirlerimize sarf 
edilmek imkânı bulsun. Temsin ödeneğinin durumu 
da bu efendim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Yücel'in görüşmesine ve basınla ilgili eleş

tirilerine sıra geldi. Efendim, basının bu memleketteki 
yerini, bir Türk vatandaşı olarak değerini takdir et
memek mümkün değil. Bunu 'hiç bir Türk vatandaşı 
hatırına getirmeyeceği gibi, bele 'hele bilhassa Türk 
vatandaşının temsilcisi sıfatıyla bu İMecliste bulunan 
siz sayın üyeler ve sizlerin adınıza da biz Başkanlık 
Divanı hiç bir zaman böyle bir şeyi hatırımızdan 
(geçirmiyoruz. Basınla en iyi ilişkilerde bulunmak bi
zim tek düşüncemizdir. Bendeniz şahsen 41 senelik 
idarecilik hayatımda bir tek defa olsun basın men
suplarıyla en küçük bir çelişkiye girmedim ve onla
rın çalışmalarından daima faydalandım, desteklerin
den daima faydalandım, teşviklerinden daima fayda
landım. Binaenaleyh, Meclis olarak da biz elbette faa
liyetlerimizi en güzel şekilde hem yurt içine, hem yurt 
dışıma aksettiren, ayrıca değerli eleştirileriyle bize yine 
istikamet 'vermeye çalışan, vatandaşın isteklerini biz
lere ve Meclisimize ulaştırma gayreti içinde bulunan 
basın mensuplarına karşı katiyen en küçük onların 
faaliyetlerini frenleyici bir düşünce içinde olmadan 
bu Yönetmelik hazırlandı. Yönetmeliğin uygulanma
sında esneklikler sağlanabilir; ama bu Yönetmelik bir 
defa kabul edildikten sonra, bir süre bunun tatbik 
edilmesinde bir zaruret olduğu için, değerli basın 
mensuplarımızın isteklerini hemen kabul edip ona gö
re süratle bir değişikliğe gitme imkânı bu arada ola
madı. 

'Kütüphaneden faydalanamama konusu pek ye
rinde bir eleştiri değil gibi geliyor. Çünkü, 'Basın Bü
romuz devamlı olarak değerli basın mensuplarımızın 
kütüphaneden faydalanması konusuna büyük titizlik 
gösteriyor ve basın mensubu arkadaşlarımızı kütüp
haneye istedikleri zaman götürüyorlar ve kütüphane
nin kapıları devamlı olarak kendilerine açık durumda. 

Üyelerle ve •idarecilerle görüşme konularında da 
öyle tahmin ediyorum ve görüyorum aynı zamanda, 
hangi üyeye, hangi idareciye «kendileriyle görüşmek 
istiyoruz» deniliyorsa, o üye mutlaka görüşmek üzere 
gidiyor, o idareci mutlaka görüşmek üzere gidiyor, 
basın mensuplarıyla görüşüyor. 
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Belki Yönetmelikte bu kadar titiz davranılması, es
ki uygulamalarda (Yine basın mensuplarına atfetmi
yoruz bu konudaki kusuru) siyasilerin davranışları, 
konuşma tarzları, hareket tarzları, muhtelif partiler
den gelmiş olup birbirleriyle zıtlaşarak yaptıkları ça
lışmalar dolayısıyla basın mensuplarına hemen sürat
le aksettirmek istedikleri konularda, kulislerde, komis
yonlardaki tutumlarından belki biz biraz da geçmiş 
iyi olmayan örnekler olarak bu tutumları kabul edip 
bu yüzden belki ibiraz kayıtlı bir Yönetmelik ortaya 
koymuşuzdur ve bu Yönetmeliği yaparken de değerli 
basın mensuplarımıza herhangi bir suçlamada buluna
rak değil, geçmiş tecrübelerdeki hatalar basın men
suplarının değildir, bunu böyle kabul etmelerini 'bil
hassa istirham ediyorum. 

Komisyonların kapalı olması bir Tüzük hükmüdür. 
İlerde bu konu elbette Yüce Meclisinizce görüşülüp 
bir karara bağlanacaktır. 

Sayın Yücel'in ifade ettikleri gibi, Başkanlık Di
vanı kesinlikle basınla Meclis arasına bir barikat koy
ma düşüncesinde değildir. Bunu katiyetle reddetmek 
durumunda bulunduğumu Sayın Yücel'e arz etmek 
isterim, katiyen böyle bir şey düşünülemez. Hele bil
hassa piıvanın başında bulunan Sayın Başkanımız 
Irmak'in esasen 'bir basın mensubu olması dolayısıyla 
böyle bir şeyi bizlere telkin etmesi ve o telkin altında 
böyle bir Yönetmeliğin hazırlanması diye bir şey 
mevzubalbis değildir, 

PTT'den faydalanmadaki güçlükleri bilemiyorum, 
işaret ıbuyurdular Sayın Yücel, mutlaka gerçek bir 
tarafı vardır. Binaenaleyh, bunun üzerinde hemen bu
günden itibaren durmak vazifemizdir. 

Sayın Hazer'in ve Sayın Aydar'ın görüşmeleri de 
yine bu konularla ilgiliydi. O itibarla, bu umumi ce
vabı verirken zannediyorum Sayın Hazer ve Sayın 
Aydar'a da kısaca cevap arz etmiş oluyorum, lütfen 
böyle kabul etsinler. 

Sayın Bayer'in İçtüzükle ilgili görüşmesine ceva
bımız şu olacaktır : İçtüzüğümüz çok ehli ellerden ge
çerek Meclisimize gelmiştir ve Meclislimizde de uzun 
süre üzerinde görüşülerek tamamlanmıştır; fakat uy
gulamada aksaklıkların bulunduğu meydana çıkmış
tır, tümünde değil, bazı kısımlarda. Başkanlık Düvanı 
olarak biz de Tüzüğün mutlaka ele alınıp incelenip, 
değiştirilmesi lazım gelen maddelerinin değiştirilme
sinde kararlıyız, tabii Yüce Heyetinizin tasvibiyle. 
Yalnız bugüne kadar biz 2 ay 23 günlük bir hizmet 
yaptık. 23 Ekim'den bugüne kadar 2 ay 23 gün geç
miştir. Bu müddet zarfında 'beliren noksanlar, fazla
lıklar, müsaade buyurursanız bir süre daha, hiç ol-
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mazsa bir ay daha geçtikten sonra konuyu ele al-
malkta fayda var. Çünkü, İbu. Bütçe müzakerelerinde 
de gene tezi noktalardaki noksanlar ve fazlalık
lar ortaya çıkacaktır. Bu süre de geçtikten sonra, 
Yüce Heyete Sayın Bayer'in tavsiye ettiği ve diğer 
sayın üyelerin de tavsiye edecekleri yollardan gide
rek, Komisyonlardan mütalaa alarak, sayın üyeler
den mütalaa alarak bir 'hazırlık yapmak ve yeniden 
Tüzüğü elden geçirip en iyi. şekle sokmak gerekecek
tir. 

'Efendim, ben sözlerimi bitir/irken, Bütçe-Plan Ko
misyonumuzun Başkanına ve sayın üyelerine, 'bilhas
sa Danışma Meclisimizin Bütçesiyle ilgili alakaları 
ve Bütçemizi kabulde, sizlere sunmada (gösterdikleri 
gayret dolayısıyla teşekkürlerimi arz ederim. 

Beni lütfedip dinlediğiniz için sizlere hem teşekür 
hem de saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kitapçıgil. 
Danışma Meclisi Bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. , 

ıBir önerge var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Danışma 'Meclisi Bütçesine, Bütçe Plan Komisyo

nunda yapılan eklentilerin 'tümünün, Komisyona ilk 
sunulduğu hale getirilerek düzeltilmesi için Danış
ma Meclisi Bütçesinin Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Fuat AZGUR 

BAŞKAN — Sayın Azgur'un önergesi, geri alın
dığı takdirde İçtüzüğümüzün 84 ncü maddesi gere
ğince işlem görecektir : «Danışma Meclisi üyeleri, 
Genel Kurulda, Bakanlık ve Daire bütçeleri ile kat
ma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin 
tümü üzerindeki görüşımeler sırasında açıklarlar; bö
lümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca gö
rüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur.» Bu iti
barla, bunun üzerinde görüşülme açıknaksızın oyunu
za sunacağım ve bu vesileyle de biraz evvel oyladığım 
gibi, 'bütçeler üzerindeki oylamaların' yalnız bölüm
ler üzerinde yapılması gereğini ıbir defa daha hatır
latacağım. 

A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, Sayın arka
daşımız geri alırmı acaba önergesini? 

FUAT AZGUR — Hayır efendim, almıyorum. 
BAŞKAN — Komisyonun önergeye katılıp katıl -

madiğini öğrenmek istiyorum. 

AZMİ E R Y I L ' M A Z — Sayın Başkan, usul hak
kında. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA NEC
METTİN NARLIOĞLU — Usul hakkında söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim; 
enedik sırası Komisyonundur, buyurun Sayın Nar
lı oğlu, 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA NEC
METTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Hatırladığım kadarıyla Sayın Azgur sadece Sa
yın Başkanın konutu için konulan 1 milyon liraya 
karşı muhalefet şerhi koymuştu. Öbürleri için mu
halefet şerhi olduğunu da zannetmiyorum. Onun 
için, verilen önerge usule aykırıdır. 

Teşekkür ederim. 
FUAT AZGUR — Hayır, hepsi için var. 

BAŞKAN — Sayın Nariıoğlu, bir defa daha oku
yorum, lütfen Komisyon olarak ona göre mütalaa
nızı ıbildiriniz. 

«Danışma Meclisi Bütçesine, Bütçe - Plan Ko j 

misyonunda yapılan eklentilerin tümünün, Komisyo
na ilk sunulduğu hale getirilerek düzeltilmesi için 
Danışma Meclisi Bütçesinin Komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim.» 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA NEC
METTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, ben 
de bunu diyorum işte. Benim hatırladığım kadarıyla 
'bu rakamların hepsine Sayın Azgur'un muhalefeti 
yoktur. Onun için, hepsini kapsayan bir önerge ve
rilemez. 

•Teşekkür ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, usul hak
kında. 

ıBAŞKAN — Müsaade ederseniz, kendisinin han
gi maddeye muhalefet ettiğini tetkik dtmek ihtiya
cındayım. 

FUAT AZGUR — Müsaade ederseniz kürsüden 
arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Görüşme yapılmaksızın oylayaca
ğım efendim. Bu zaruret... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Usul hakkında Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Azgur'un muhalefet şerhi 
gerekçesi şudur : ,«üanışma Meclisi Bütçesine, Baş
kana konut kirası verilmesi, Başkan Yardımcılarına 
oto alınması, yurt dışı görev yollukları ve tedavi gi
derleri bakımından ilâveler yapılmıştır. Gerek pren-
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sip yönünden, gerekse Bütçe imkânlarının göz önün
de tutarak ilâvelere ilişkin bir karara katılmıyorum.» 
Bu itibarla, tümünü ifade etmektedir. Müsaade eder
seniz, bir görüşme yapmama, üsuli görüşme yapma
ma dalhi Tüzüğün bu hükmü karşısında imkân yok
tur. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. > 
KÂZIM ÖZTÜRK — Önergeyi oynayamazsınız 

Sayın Başkan, arzım var. 
BAŞKAN — Efendim, «Görüşme yapmaksızın» 

denmektedir, lütfen. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Usul hakkında görüşme 

yapılır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usul hakkında da görüşme açmıyo
rum efendim. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... («Neyi 
oyluyorsunuz Sayın Başkan?..» şasileri) 

Önerge ile Danışma Meclisi Bütçesinin Komis
yona iadesi ve Sayın Azgur tarafından fazla görülen 
ödeneklerin tenzili istenmektedir. Yani şu anda bu 
önergeyi kabul etmeniz halinde ben Danışma Mec
lisi Bütçe Kanun Tasarısını Komisyona iade edece
ğim, bu tenzilâtlar yapılacak, tekrar... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Oylayamazsınız Sayın Baş
kan. 

'BAŞKAN — Çok rica ederim, konuşurken mü-
da'hale- etmeyin Sayın Öztürk, çok rica ederim. 

Tekrar Komisyona iade edeceğim, Komisyon ge
rekli tasninatı yaptıktan sonra bize iade edecek. Bu 
izahatım dairesinde oyluyorum efendim. Sayın Az
gur'un önergesini kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bölümlere geçiyoruz, okutuyorum efendim. 

DANIŞMA MECLİSİ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 170 186 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edHmıiştir. 

111' Yasama Hizmetleri 228 676 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

900 Transfer Harcamaları 2 937 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Danışma İM edişi' Bütçesi Meclisimizce 
kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

C — DEVLET BAŞKAİNLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet Başkanlığı Bütçesi üzerinde 
görüşmelere başlıyoruz. '(«'Saat 14.00'e bıraksak» ses
leri) 

'Efendilim, bir temiayül mü var öğleden sonra de
vamı için? («Evet 'Sayın Başkan» sesleri) 

İki Bütçemiz var efendim ve birinci Bütçe üze
rinde Söz alan arkadaşımız yok. Onu takip eden Sayış
tay Bütçesi üzerinde üç arkadaşımız söz istemişler
dir. Bu izahatı verdikten sonra, tespit ©ttliğîmiz saat
lerin değiştirilmesi arzu ediliyor ise, onu oylarınızla 
lütfen belirtiniz. 

MUHSİN ZEKAl BAYER — Saat l!4.00te top
lanmak üzere tatil edilmeslini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Meclisimizin saat 1'4.00'te toplanması 
teklif edilmektedir. 

AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, söz alan 
olmadığına göre, devamını teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Aykırı teklif devamı teklifidir. Bu 
itibarla oturumun devamını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, yani 
Oturuma devam edilecektir. 

Değerli üyeler; Devlet 'Baş/kanlığı Bütçesi üzerin
deki görüşmelere basılıyoruz. 

IKomisyon?... Burada. 
Devlet Başkanlığı adına Tuğgeneral Akay Şak-

man?... Buradalar. 
Temsil belgesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Devlet Başkanlığı 1982 Mali Yılı Bütçe Tasa

rısının Genel Kurulda görüşülmesinde Devlet Baş
kanlığı Genel Sekreterini temsil etmeye Genel Sekre
ter Yardımcısı Tuğgeneral Akay Şakman yetkili kı
lınmıştır. 

Arz ederim. 
Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Genel Sekreter 
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BAŞKAN — Duyurulur. 

Bu Bütçe üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 

Komisyon ıbir açıklama yapmak istiyor mu?... 

(BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

MUSTAFA A. AYSAN — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akay Şalkman, bir açıklama 

yapmak istiyorlar mı?... 

IDEVLET BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETER 

YARDIMCISI TUĞGENERAL AK AY ÇAKMAN 
— Hayır efendiim. 

BAŞKAN — Bir açıklama yapılması bahis konu
su değil. 

Bölümlere geçiyoruz. 

16 . 1 . 1982 O : 1 

DEVLET BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 276 671 000 
BAŞKAN — IBölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına 'Da
ğıtılamayan Transferler 4 750 000 
BAŞKAN — »Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

'BAŞKAN — Böylece Danışma Meclisimiz Dev
let Başkanlığı Bütçesini kabul buyurmuşlardır. 

Devlet Başkanlığı Bütçesinin Devletimize ve Mil
letimize hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Hamza Eroğlu ve arkadaşlarının, Deylet 
Başkanlığı Bütçesinin kabulü dolayısıyla Devlet Baş
kanımıza Danışma Meclisinin şükran ve bağhlığtmn 
bildirilmesine dair önergesi. 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; muhtelif arkadaşla
rımızın Devlet Başkanlığı 'Bütçesinin kabulü dolayı
sıyla Sayın Devlet Başlkanımıza şükran duyguları
nın 'belirtilmesine müteveccih Ibir önergeleri var, bu 
önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1982 Yılı 'Devlet 'Başkanlığı Bütçesinin kabulü 

dolayısıyla Sayın Devlet Başkanımıza Danışma Mec
lisimizin şükran ve bağlılığımın Yüce Meclisin karar

lı olarak ifade edilmesini saygıyla arz ve rica edi
yoruz. 

Hamza EROĞLU Muhsin Zeki BAYER 
Orhan BAYSAL Akif ER GİNA Y 
Rıfat BAYAZIT Sadi ERDEM 

Abdülkadir ERENER Ahnan ERSÖZ 
Halil ERTEM Mahir CANOVA 

Cevdet IKARSLI A. Mümin KAVALAL1 
Süleyman S. KIRCALI Recai BATURALP 

IBAŞKAN — Önergeyi Danışma Meclisi Başka
nımızın gereğini yapması kaydıyla oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla ka
bul edi'lmişıtir. 

Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun (Alkl^lar) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayısı: 4) (1) 

D. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

IBAŞKAN — Sayın üyeler; Sayıştay Başkanlığı 
Bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

(1) 4 S. Sayılı Basmayazı 14.1.1982 tarihli 33 ncü 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

Bu Bütçe üzerinde söz alan arkadaşlarımı oku
yorum; Remzi Banaz ve Hamza Eroğlu. 

ıSayın Remzi Banaz, buyurun efendiim. 
REMZİ 'BANAZ — Sayım Başkam, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin M edişimizde görü

şülmesi nedeniyle yapacağım bu konuşmamda, il 
özel idareleriyle, belediyelerim mali işlemlerinin de
netimi üzerinde durmak istiyorum. 832 sayılı Sayış-
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tay Kanunun geçici 8 nci maddesi ve bu madde ge
reği halen yürürlükte bulunan 2514 sayılı Divânı 
'Muhasebat Kanununun; 68, 69, 70 ve 71 nci madde
leri uyarınca, di özel idareleriyle, belediyelerin mali 
işlemleri Sayıştayın denetimine tabidir; fakat bir iki 
istisna dışında bu denetim Sayıştayca bugüne kadar 
yapılmamıştır. Anılan idarelerin sadece kesin hesap
larıyla, sayman idare hesapları her yıl Sayıştaya gön-
derilmeikte ve orada 'kalmaktadır, Göndermeyen ida
relerin niçin göndermediği Sayıştayca araştırılma-
ma'kta ve takip edilmemektedir. İl özel idareleriyle 
belediyelerin hesap işleri gelir ve giderleri tatbikatta 
belli aralıklarla İçişleri 'Bakanlığı denetim elemanla
rı tarafından denetlenmektedir. Bu denetim eleman
ları mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontro
lörleridir. Mülkiye müfettişlerinin hu denetimlerin
de gerek gelirlerin tahsilinde, gerek harcamalarda, 
zimmet suçuna rastlanması hallinde yetkili savcılığı 
ihbar yapılmakta ve yasal sonuç alınmaktadır. An
cak, usulsüz harcamalarda Muhasebei Umumiye Ka
nununa ve 'Belediye Muhasebe Usûlü Tüzüğüne gö
re, tahakkuk memuru ve sorumlu sayman adlarına 
bu denetim elemanlarınca kişi borcuna alınan konu
larda ise, yasal sonuç alınamamaktadır. 

Nedenlerini kısaca arz edeyim; gerek Danıştaym, 
gerek Sayıştayın muhtelif kararlarında mül'küye mü
fettişlerinin usulsüz harcama nedeniyle kişi borcuna 
aldığı konuların, tavsiye niteliğinde olduğu belirlen
miştir. Bu tavsiye niteliğindeki müfettiş raporu uya
rınca, il genel meclisi veya aidiyetine göre belediye 
meclisi toplanmakta, kişi borcuna alınan konuların 
tahsiline, bu meclislerce karar verilirse bu paralar 
tahsil edilmekte; bu meclislerce harcama uygun görü
lürse, karar müfettiş raporuyla 'birlikte Sayıştaya 
gönderilmektedir. Oradan alınacak karara göre iş
lem yapılması1 gerekmektedir. Müfettiş olarak denet
lemelerimde, kişi borcuna alınan konularda bu ida
relerce genellikle harcamaların uygunluğu yolunda 
karar verildiği, bunların büyük çoğunluğunun Sayış
taya gönderilmediği, gönderilenlerden de bir sonuç 
gelmediği görülmüştür. Böylece, Devlet hizmetlerinin 
'büyük bir bölümünün yürüten mahalli idarelerin bü
yük rakamlara ulaşan alacağı tahsil edilememektedir. 

Ayrıca, bu idarelerin mahalli işlemlerinin mülki
ye müfettişlerince denetimi, mülkiye milfettişiiği ile 
de bağdaşmamakta ve asli görevleri aksamaktadır. 

İBugün özel idare ve belediyelerin bütçeleri bü
yük rakamları içermektedir. Bu idarelerin gerek ya
tırım, gerek cari harcamaları çok artmıştır. Ayrıca, 

J özellikle belediyelere bağlı işletmeler en az belediye-
| 1er kadar bütçeye ve fonksiyona sahiptirler. Bunların 
} mali işlemlerinin Sayıştayca denetlenmemesi büyük 

bir eksiklik olmaktadır. 'Belediyelerin ve özel ida
relerin mali işlemlerinin denetimi için Anayasanın 
116 nci maddesinde ve Sayıştay Kanununun geçici 
8 nci maddesinde sözü edilen Yasa, bugüne kadar 
çıkarılmamıştır. 

'Bu nedenle Sayıştayın belediye ve özel idarelerin 
mali işlerini denetleyecek şekilde örgütlenmesine ve 
yukarıda belirttiğim yasa hükümleri çerçevesinde, bu 
görevi bir an önce yürütmeye başlamasını gerekli gör
mekteyiz. 

'Hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
'Buyurun Sayın Haraza Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, sayın Da
nışma Meclisinim üyeleri hepinizi saygıyla selamla
rım; 

Ben, şu anda Sayıştay 'Bütçesi hakkında şahsım 
adına söz almış bulunuyorum. Ancak, şahsım adına 
almakla birlikte, Meclis Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Başkanı olarak, o sıfatla konuşu
yorum. Sebebi var. İçtüzük hükümlerine uygun ola
rak kurulan Meclis Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu maalesef çalışamamaktadır. Kesin hesap 
kanunlarını İnceleme imkânını bulamamaktadır. 

Komisyonumuza intikal eden 5 kanun tasarısı, uy
gunluk bildirimi henüz gelmemesi nedeniyle Komis
yonumuz tarafından bir işleme konulamamaktadır. 

Komisyon, Yüce Meclise hesap verecek bir kuru
luş olduğundan, yetkilerini kullanmakta çok kıs
kanç olan Yüce 'Meclisimize karşı, ben peşin olarak 
durumu arz ediyorum. 

Şimdi Sayıştay Bütçesi' dolayısıyla konunun üze
rine eğilmek ve nedenlerini açıklığa kavuşturmak la
zımdır. 

Sayıştay nedir?.. Sayıştay 1924 ve 1961 Anayasa
sında öngörülen1 bir anayasa kuruluşudur. Devlet 
mallarının gelir ve giderlerinin kontrolü amacıyla ku
rulan bir kuruluştur, bir mali denetim müessesesi
dir. Büyük Millet Meclisi adına idarenin mali kay
naklarının ve masraflarının idaresine müdahale eder 
ve milli hâkimiyet esasını kabul eden; ülkelerde mil
letin bütçe ve mali kaynaklar üzerinde tesirli bir 
kontrol yapılmasını sağlayan bir kuruluştur. 

Anayasamızın 127 nci maddesinde yer almıştır. 
Kısaca bu maddeyi aynen okuyacağım. «Sayıştay, 
genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gi-
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derleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemle
rini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen in
celeme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yap
makla görevlidir.;» 

IBöylece Sayıştay, mali sorumluluk alanında hem 
idari, hem de kazai bir denetim organıdır. 

Sayıştayım yapmış olduğu en önemli hizmetler
den 'bir tanesi de, kesin hesap kanunlarını inceleme
si ve kesin hesap kanunları hakkımda uygunluk bil
dirimini bildirmesidir. 

Arkadaşlar; 
Çok uzun süreden beri 'Meclislerimizde kesin he

sap kanunlara görüşülememiştir ve bir birikim olmuş
tur. Bu birikim, şu anda bizim Komisyonumuzda de
ğil, Milli Güvenlik Konseyimin Gündeminde Kesin 
Hesap Kanun Tasarıları olarak yer almış bulunmak
tadır. Kesin sayısını bilemiyorum. Yetkililer bunu 
ifade ederler, 100 civarında olduğu söylenihnektedir. 

IBizim Komisyon ise, şu anda hiç bir kesin he
sap kanun tasarısını incelemek imkânını bulamamış
tır; kurulduğu günden beri de, biraz önce söyledi
ğim üzere, faaliyet gösterememektedir, 

Anayasamızın 128 nci Maddesi, kesin hesaplar
la ilgili şu hükmü koymaktadır. «Kesin hesap kanu
nu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edil
memiş ise, İlgili oldukları Mali yılın sonundan baş
layarak en geç bir yıl sonra, Balkanlar Kurulunca, 
Türkiye Büyük Millet Meclisime sunulur. Sayıştay, 
genel uygunluk bildirimlini, ilişkim olduğu kesin he
sap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en' 
geç altı ay içinde Türkiye Büyük Milet Meclisine 
sunarı»! 

Bu kanunun gerekçesi de şöyle kaleme alınmış
tır. «ıBu madde ite kesin hesap kanunu tasarılarının 
mümkün olan en kısa zaman zarfında Türkiye Bü
yük Millet Mecliside gelmesi sağlanmak istenm'iş-
ıtir. Ayrıca, milli bütçe tahminlerinin gerçekleşmiş 
tutarlarınım, yani milli hesaplarının da Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulması, kesin hesap kanun 
tasarılarının ekonominin bütünü içinde incelenmesi
ni ve milli bütçe tahminlerinin, geçmiş yıllarım ışığı 
altında değerlendirilmesimi mümkün kılacaktır.» 

Demek ki 128 nci madde, Anayasada yer alırken 
gerekçesinde de ifade edildiği üzere, çok kısa bir sü
re zarfında, en çok bir yıl Bakanlar Kurulumun bir 
kamun tasarısı getirmesi hazırlıklarımı yapmak üze
re verilmiştir, bu işi esas itibariyle Maliye Bakanlı
ğı üstlenmektedir.. Ondam sonra, Meclise intikal et

tikten sonra uygunluk bildirimi bildirmek üzere, Sa-
yıştaya bir altı aylık süre verilmektedir. 

IBu madde, 1961 Anayasasını hazırlamakla gö
revli Kurucu Mecliste görüşülürken, birçok üyeler 
ısrarla bu sürenin çokluğundan bahsetmişler, Bakan
lar Kurulunun tasarı sunması içim altı ay, Sayıştay 
için de üç aylık bir süre ileri sürmüşlerdir. Bu konu
da dayanmış oldukları en önemli delillerden bir ta
nesi, tekniğin 'ilerlemiş olması, gerek maliyenin ve 
gerekse Sayıştayın teknik imkânlara, bilgisayar gibi 
imkânlara sahip olmuş olmasıdır. 

Şimdi, bu derece önemli kamum tasarılarının se
nelerce sürüncemede kalması, Anayasanın: 128 nci 
Maddesinin gerekçesinde ifade ediildiği üzere, bize 
kesin bütçe tahminlerimin yapılmasında kolaylık sağ
layamaması nedeniyle ve kamu hizmetlerinin görül
mesinde dîkkatl'lik ve uyarlılık imkânını verememiş 
olması nedeniyle bugün için büyük sakıncalar arz et
mektedir. 

Vazifesini müdrik bir Komisyon olarak veyahut 
bu vazifeyi idrak etmenim sorumluluğu altında olan 
bir Komisyon olarak, konumum önemimi yüksek hu
zurlarınıza getirmiş bulunmaktayım, 

İBugün bilgisayar gibi, imkânlara sahip olan bu 
kuruluşlarımız Maliıye ıBakanliğı ve Sayıştay kesim 
hesap kanun tasarılarını çok kısa zamanda hazırlar
lar ve uygunluk bildirimlerini verebilirler. 

İşte bu nokta üzerinde bilhassa parmak basma
mın nedeni, kesin hesap kanun tasarılarının önemin
den ve kesin hesap kanun tasarılarının, Hazinemiz 
için, bütçemiz içim arz etrniş olduğu değerden ileri 
gelmektedir. 

Sayıştayla ilgili üzerimde duracağım ikinci önem
li nokta da, Sayıştayım göreviyle ilgili bulunmakta
dır. Sayıştayım, yemi Sayıştay Kanunuma göre göre
ceği hizmet hem idaridir. Hem de biz kazai yargı or
ganı olması bakımımdam, hesap mahkemesi olması 
nedeniyle büyük önem arz etmektedir, 

Gerek doktrinde ve gerekse uygulamada bugün 
münakaşa edilen önemli bir konu vardır. Sayıştayım 
kuruluşu itibariyle bir mali murakabe organı olam 
Sayıştayım ve teşkilatı itibariyle Daireler, Daireler 
Kurulu, Temyiz Kurulu, Genel Kurul gibi kuruluş
ları bulunan bir organınım kararlarını Danıştay in
celeme yetkisini haiz mi, değil mi?., 

Şimdi meselenin tarihi gelişmesine dikkat ede
lim. Bu konuyla ilgili Damıştayın 1939 yılımda almış 
olduğu bir karar var, İçtihadı Birleştirme kararı, Bu 
karara göre, Danıştay kendisini, Sayıştayım kararlarımı 
inceleme hususumda yetkili görmemiştir, 
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(Bundan sonra 1961 Anayasası hazırlanmıştır. 1961 
Anayasasında Sayıştayın kararlarını, Danıştayın ince
leyip inceleyememesi konusu açıkça belirtilmemiştir. 
Ancak 1962 yılında Danıştayın 8 nci Dairesi bir ka
rarında, «Sayıştayın, Danıştayı kontrole yetkili ol
duğunu» ifade etmiştir. Bu kararla Danıştay, Sa
yıştayın hukuki niteliğini, bir yüksek mahkeme şek
linde değil, ibir idari karar organı olarak görmüştür, 
nihai karar almış olması nedeniyle, Sayıştayın ka
rarlarını kontrolde kendisine yetki tanımıştır. Ancak 
daha sonra, bugün uygulanmakta olan Sayıştay Ka
nununa açıkça konulan hüküm sonucu, Danıştayın, 
Sayıştayın kararlarını inceleme imkânı ortadan kaldı
rılmıştır. 

Sayıştayla, Danıştay arasında hu yetki uyuşmaz
lığı, senelerce sürmüştür. Danıştay, dört defa Ana
yasa Mahkemesine müracaat ederek, Sayıştayın ka
rarlarım mcdeme yolunda müracaatta bulunmuştur 
ve Sayıştay (Kanununun ilgili hükmünün iptali yo
lunda çaba göstermiştir. Ancak, beşinci müracaatın
da, Danıştay başarı göstermiş ve Sayıştayın kararla
rını inceleme gücüne sahip olduğunu ve Sayıştay 
Kanununun, Sayıştaya nihai yargı organı olma sı
fatını öngören hükmünü iptal etmiştir. 

Burada, dört defa yapılan müracaat sonucu Ana
yasa 'Mahkemesinde reddedilmiştir, beşinci müraca
atla, Sayıştaya yüksek mahkeme olarak yetki tanı
yan hüküm, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş
tir. Bu bizim Anayasa Mahkememizin hukukta önem
le arz ettiğimiz istikrarlı kararlarının da bir tür ih
lali sayılacağını da Yüksek Meclisin huzurunda arz 
etmek istiyorum. 

'Bu meseleye neden parmak basıyorum? Yeni bir 
Anayasa hazırlamakla görevli olan Meclisimiz, Sa
yıştayla Danıştay arasında bu yetki meselesi konu
sunda çok dikkatli olması gerekir. Eğer Sayıştay (Ka
naattim! de ifade edeyim.) yüksek bir yargı organı, 
bir hesap mahkemesi ise, mutlaka kararlarını, nihai 
kararını kendisinin alması lazımdır. Danıştayın, Sa
yıştay Kanununun açık hükmüne rağmen, bir yetki 
tecavüzünde bulunmasını doğru bulmamaktayım. Bu 
meselenin Anayasa Komisyonu tarafından hazırlana
cak yemi Anayasada dikkate alınması bakımından ve 
kamuoyunda bir yetki uyuşmazlığının bertaraf edil
mesi bakımından önemi vardır. 

(Sayıştay Büfesinin kabulü dolayısıyla bu mesele
yi de açıklıkla ortaya koymakla kendimi vazifeli say
dım; saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ediyorum Sayın Eroğ-
lu. 

Sayın Komisyon, Sayıştay Başkanlığı Bütçesi do
layısıyla bîr açıklama yapacak mısınız? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA A. AYSAN — 'Hayır efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Sayıştay Başkanımız Cahit 
Eren, bir açıklama yapmak arzu eder misiniz? 

SAYIŞTAY İBAŞKANI H, CAHİT EREN — 
Yazılı olarak arz edebilirim-

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, 
(Sayıştay Başkanlığı Bütçesi dolayısıyla bölümle

re geçmek istiyorum. Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler..,, Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
SAYIŞTAY BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 409 42(1 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

l'llı İnceleme, Yargı ve Karar 
Hizmetleri 1434 637 000 
BAŞKAN — Bölümü oy-' 
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 14 020 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-1 

ler... Kabul edilmiştir. 
Böylece Sayıştay Bütçesi Danışma Meclisince ka

bul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 
Değerli üyelerimiz, 17 'Ocak Pazar günü saat 

10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 13.015 
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