
C t L T : 5 YASAMA YILI : I 

DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

• ı « • » • • 

90 inci Birleşim 

S Mayıs 1982 Çarşamba 

t Ç t N D K 

Sayfa ! 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 294 

İL -H GELKİN (KÂĞITLAR 294 

III. — YOKLAİMA 294 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 295 

1. — Ahmet Samsunlu'nün, Toiplu Konut 
fonundan faydalanacak Sosyal Siyortalılarl 
Yapı Kooperatiflerinin korunları hakkındaki 
gündem dışı konuşması^ 295:296 

2. — Ahmet Samsunlu'nün, Toplu Konut 
fonundan faydalanacak Sosyal Sigortalar Ya
pı Kooperatiflerinin sorunları hakkındaki 
gündem Idışı 'konuşması üzerine Sosyal Gü
venlik Bakanı Sadık Şüde'nin açıklaması. 296:297 

3. — Nuri özgöker'in, Danışma Meclisi 
üyeleriyle ilgili protokol 'hizmetleri ve Da-

K İ L E R 

Sayfa 
nışma Medisinin yetki ve görevlerinin içte 
Devlet Kuruluşlarına, dışita diğer ülkelere 
tanıtılması hakkında gündem dışı konuşması. 297:299 

4, — Enis Muratoğlu'nun, 4 Mayıs 198(2 
tarihli gazetelerde yer alan aşırı israflara ta^ 
alluk eden haberler hakkında gündem dışı ko
nuşması. 299:300 

5. — Yurt dışındaki Tem'siicilerimiize karşı 
Eirmeniler tarafından yapılan cinayet ve sal
dırılarla ilgili olarak özel gündem yapılmasına 
dair Hamza Eroğlu ve 17 arkadaşının öner
gemi. (4/35) 300:301] 

V.—GÖRÜŞÜLENÜSLER : 301 
!1. — İnşa 'halindeki Taşınmaz Malların Sa-

I 'tın Alınmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ba-
I yımMık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm 

ve Tanıtma ve Malî İşler Komisyonları Ra-
I porları. (1/1114) (S, Sayısı : İUB) 301! 

••»• m>9<m ••»'• 



Danışma Meclisi B ı 90 5 . 5 ? 1982 O * 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 
IBu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
Karasuları Kanun Teklifinin 29 Nisan 19-812 tarih

li giIZlıi oturumda yapılan gMişıwelierine ait tutanak 
özeHii, 'Bu Birleşimde gizli oturum yapılarak okundu. 

Danışma Meclisi îç'tüzüğiünün 47 nci Maddesi Ge
reğince Hazırlanan Anayasa Komisyonunun Aylıik 
Çalışma Raporu Genel Kurulun Iblgisine sunuldu. 

'Ramazan Yulkarıgöz, Ömer Yazgan, Erdoğan Yaz-
gan ve Mehmet Kamibur Halklarındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısınınl 
maddeleri onaylandı; tümü açıık oya sunuldu, oyların 
ayırımı sonucunda kabul edildiği bildirildi. 

123113 sayılı Uyuşturucu Malddelerin Murakabesi' 

Hakkında Kanunun 20 ve 21 indi Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının tümü üzerinde
ki görüşmeler tamamlandı. Maddeleri üzerinde bir sü
re görüşüldükten sonra Komisyonun talebi üzerine Ka
nun Tasarısı önergelerle birlikte Komisyona iade 
edildi. 

5 Mıalyıs !Î98İ2 Çarşamiba günü saat 1'4.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat l!8J25'!te son verildi. 

Fenni İSLİ M YELİ 
Başkan 

v Başkanvekili 
Evliya PARLAK 

Kâtip Üye 

[Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

11. — İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın 
Alınmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Malî 
İşler Komisyonları Raporları. (11/1114) (Raporun Baş
kanlığa geliş tarihi : 128.4.19812) (S. Sayısı : 118) (Da
ğıtma tarihi : 3.5.19812) 

(2. — Danışma Meclisi Üyösi Muammer YAZAR 
ve 112 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumlhuriyeti 

'Emekli Sandığı Kanununun 3U inci Maddesine İki 
Geçici Fıkra Eklenmesi Hakkırida Kanun Tdkffi ve 
Malî İşler ve Millî Eğitim Komifsyonları Raporları. 
42/112) (Raporun Başjkanlığa geliş tarihi : 3q.4.<1982) 
(S. Sayısı : 1.19) (Dağıtma tarihi : 4.5.19812) 

/3. — Dudu Gül Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (3/6) (Raporun Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.2.19812) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi ; 
4.5.1982) 

*>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik K1TAPÇIGÎL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisinin 90 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ydklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Ahmet Samsunlu'nun, Toplu Konut fonun
dan faydalanacak Sosyal Sigortalılar Yapı Koopera
tiflerinin sorunları hakkındaki gündem dışı konuş
ması.! 

'BAŞKAN — Sayın Samsunlu'nun gündem dışı 
söz islteği vardır; okutuyorum, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Iç'tüzüğünün 57 nci maddesinin 
verdiği imkânlardan faydalanarak, 5 Mayus 1982 Çar
şamba günü yapılacak birleş/iminde «TopLu konut fo
nundan faydalanacak Soisyal Sigortalılar Yapj Koo-
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peratif terinin sorunları» hakkında gündem dışı ko
nuşma yapmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

' Ahmet SAMSUNLU 

BAŞKAN — Buyurun, Sayı'n Samsunlu. 

AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan,, değerli 
arkadaşlarım ve sayın Bakanlar; 

Bugün, iki Sayın Bakanımızı burada görmek, be
nim kaklar, tahmin ederim sizin içiin de bir mutluluk
tur. Hükümetle bir araya gelebilmek, bazı sorunları 
onlara duyurabilmek bizi mutlu kılmaktadır ve anla
rın sonsuz çalışmalarına ufacık katkılarımızın olabi
leceği düşüncesi bizii gündem dışı konuşmalara sevket-
mökte'dir. Ben de ilk defa gündem dışı bir konuşma 
yapıyorum ve kendime göre, sunmak istediğim soru
nun önemli bir sorun olduğuna inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bugün yapacağım konuşmamda, toplu konut fo

nundan faydalanacak, Sosyal Sigortalılar Yapı Ko
operatiflerinin sorunları üzerinde duracağım. 

Türkiye'de konut açığının kapatılamaması, her 
geçen gün sosyo ekonomik sorunları artırmaktadır. 
10 Temmuz 1981'de çıkarılan 2487 sayılı Toplu Ko
nut Kanununun, Türkiye'nin tüm açığını kapatacak 
ve ihtiyacını karşılayacak kapsamdadır. Devlet büt
çesinin her yıl % 5'inin toplu konut fonuna aktarıl
masını öngörmektedir. Bu ise, 100 milyar lira civa
rında çok büyük bir meblağdır. Bu Kanunu çıkaran
lar ve bu Kanunun çıkmasına katkıda bulunanlar ül
ke için büyük hizmetler yapmışlardır. 

Toplu Konut Kanunuyla ilgili yönetmelik, Ka
nunun çıktığı tarihten önce kurulan yapı kooperatif
lerine, bir yıl içinde başvurmaları halinde, bir defa
ya mahsus olmak üzere yapı tasarrufu hesabı açıl
ması şartı aranmaksızın özel kredi verilmesini öngör
mektedir. Bu imkândan faydalanabilecek 60 bin 211 
adet Sosyal Sigortalılar konutu bitmemiş durumda
dır. Bu konutlara bugüne kadar, Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından 600 bin Türk liralık kredi veril
miştir. Bu konütjların maaliyeti 1,5 milyon Türk li
rası civarındadır. Aradaki fark sigortalı işçinin gücü

nü aşmaktadır. Bu konutların tamamlanabilmesi için 
tek umut Toplu Konut Yasasıdır. 

Ancak, tmâr ve İskân Bakanlığınca yapılması is
tenen işlemler, sigortalıların daha önce Sosyal Sigor
talar Kurumundan kredi almak içlin yaptıkları işlem
lerin tekrarı olup, belgeler ise daha evvel Sosyal Si
gortalar Kurumuna verilen belgelerin hemen hemen 
aynısıdır. Bu işlemler basitleştirilebilir. Bu takdirde 
zaman kaybedilmeyeceği gibi, sigortalılara ek malî 
bir külfet get'irilmeyecelktiir. tımar ve İskân Bakanlı
ğının çalışmaları azalacak, diğer önemli konulara za
man ayırması mümkün olabilecektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda yapılan işlemlerin 
tekrarlanması istenildiği takdirde, bu .konutlar ancak 
1983 senedinde tamamlanabilecektir. 

Dikkatinizi çekmek isterim, Toplu Konut Kanu
nu çıkarılmış olmasına rağmen 1982 yılı içinde biti
rilebilecek konut sayısı 1981'de bitirilen 10 bin ko
nut sayısına dalhi ulaşamayacaktır. 

1982 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu tarafın
dan ödenen halkedişler geçen seneye; yani 1981 'e gö
re azalmıştır. Bu kooperatifler toplu konut fonundan 
alabilecekleri kredinin yüksek olması iç'in inşaatlarına 
devam etmemektedirler. 

Toplu Konut Kanunundan faydalanabilmek için 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve diğer kuruluşlardan 
toplam 75 bin müracaat yapılmış olup, şu anda in
şaatların yapılış durumuna göre bunlar sıralanmaya 
devam edilmektedir. îmar ve İskân Bakanlığının 
kadroları acaba böyle büyük, ağır bir yükü kaldıra
bilecek midir? Tüm kuruluşları ile son yıllarda yıl
da ortalama 3 bin konut bitirebilmiş bir Bakanlık 
tüm bu görevlerin üstesinden gelebilecek midir? 

Diğer bir sakınca da, devam etmekte olan inşaat
larda iki Bakanlığın kontrol /teşkilatının görev alma
sıdır. 

Arkadaşlar; 
Eğer yanlış okumadıysam ve yanlış anlamadıy

sam, bundan böyle bir sosyal sigortalının kooperati
finde hem Sosyal Sigortalar Kurumunun kontrolü 
bulunacak, hem îmar ve tskân Bakanlığının kontrolü 
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bulunacaktır ve hakedişler iki Bakanlık tarafından 
ödenecektir. 

Bütün bu nedenlerle Sosyal Güvenlik Bakanı Sa
yın Sadık Şide'nin, «Yarım durumdaki 30 bin konu
tun 1982 yılında tamamlanacağı» sözleri bana göre 
geçersizdin 

Çözüm : 
Yarım kalmış durumdaki % 60'ı bitmiş olan 30 

bin sosyal sigortalılar yapı konutunun 1982'de ta
mamlanabilmesi için acilen 6 - 7 milyarın toplu ko
nut fonundan Sosyal Sigortalar Kurumuna devredi
lerek, onun aracılığıyla devam eden inşaatlara aktarıl
ması gerekir. Sosyal Sigortalar Kurumuna ilgililer 
aradaki farkı borçlanabilirler. Bu yöntem Sosyal Si
gortalar Kurumunda yıllardan beri kredi artırımla
rında uygulanmaktadır. Bu konuda İmar ve iskân 
Bakanlığınca bazı görev ve sorumluluklar Sosyal Gü
venlik Bakanlığına bırakılmalıdır. 

Arkadaşlar; 
iSonuç olarak; başarı, ancak yönetmeliklerin, ko

nut yapılmasını hızlandırıcı olması yanında, engelle
yici olmaktan çok, yardımcı olmasına bağlıdır. 

Gecikmeler, bürokratik engeller ve hatta ihmal
ler beraberinde büyük sorunlar getirebilirler. 

Burada Sayın imar ve iskân Bakanı ile Sosyal 
Güvenlik Bakanı bir an önce sorunu çözmek için bir 
araya gelmeli, ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilme
sini sağlamalı ve neticeyi ilgililere, kamuoyuna açık
lamalıdırlar. Böylece en azından 30 bin konut biti
rilebilecek ve yaklaşık 200 bin vatandaş bu yıl içinde 
başlarını evlerine sokabileceklerdir. 

Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Sa
yın Başkan, bilgilerinize arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Samsunlu. 
2. — Ahmet Samsunlu'nun, Toplu Konut fonun

dan faydalanacak Sosyal Sigortalılar Yapı Koopera
tiflerinin sorunları hakkındaki gündem dışı konuş
ması üzerine Sosyal ıGüvenlik Bakanı Sadık Şide'nin 
açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Bakanlar cevap lütfedecekler 
mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Sayın Başkanım; Sayın Arkadaşım bu konuda na
sıl işbirliği yaptığımızı ve Cuma günü Resmî Gaze
tede neşredilen ilave tebliğin bunu nasıl çözdüğünü 
müsaade buyurursanız izah edecekler efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

Gündem dışı da olsa böylesine önemli bir konu
ya Değerli Meclisin yer ayırmış olması, temas etmiş 
olması, başlamak üzere olduğumuz çok önemi bfir 
kampanyada bizlere güç katacaktır. Bu sebeple so
ru sahibine teşekkür etmekle söze başlamak istiyo
rum .ı 

ıSayın Bakanımızın ayaküstü ifade ettiği gibi, 29 
Nisan 1982 günü iki Bakanlık arasında sürdürmekte 
olduğumuz çalışmaların sonucunu aldık ve yine 30 
Nisan 1982 tarihli Resmî Gazetede; yani 17 680 sa
yılı Resmî Gazetede 82/2 nolu tebliğ neşredilmek su
retiyle soru sahibinin, değerli temsilcimizin belirttiği 
sıkıntı geniş ölçüde önlenmiş oldu. Yani, halen imar 
ve iskân Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında fazlaya 

. ait işlemlerin v yapılması, zamanın israf edilmesiyle 
alakalı bütün tedbirler alındı, fazlaya ait belgelerin 
istenmesinden vazgeçildi ve dosyada sadece sosyal 
güvenlik kuruluşlarından kredi alanlar için gerekli 
olan belgeler belirlendi. Bu belgelerin ibrazıyla önü
müzdeki haftanın başından itibaren arada ihtiyaç 
duyulan kredilerin ödenmesine başlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu yıl elimizde yarım inşaat adı altında toplan

mış 60 211 işçi meskeni var. Sosyal Sigortalar Kuru
mundan kredi almak suretiyle işe başlamış 60 211 
konuttan bu yıl 30 bin tanesini bitirebilmeyi ümit 
etmekteyiz, bu boş bir ümit değildir. Bu maksatla bir 
süreden beri sürdürmekte olduğumuz çalışmayla in
şaat sezonu açılmadan önce masada yapılması icap 
eden hizmetleri bitirmeye gayret sarf ettik ve 82/2 
nolu tebliğ ile arzu ettiğimiz sonuca ulaştık. 

Maliye Bakanlığından ödenmesi icap eden ve bu 
yıl. 1982 içinde beklediğimiz miktar kesintisiz öde-
nebilirse, taahhüt ettiğimiz ve fiziki seviyeleri % 65 
dolaylarında bulunan 30 bin işçi meskenini 1982 kı
şından önce sahiplerine teslim etme imkânına sahip 
olacağız. 

Bu çalışmaya başlarken, bu sözü söyleyerek teş
kilatımıza bu kampanyanın başladığını belirtirken bir 
yere dayanıyoruz; 12 Eylül'den günümüze kadar ya
rım kalmış inşaatlarla ilgili faaliyetlerimizin bugün 
bilançosunda 18 bin işçi meskeninin teslimi yazılmak
tadır. 12 Eylül'den günümüze kadar yaptığımız faali
yetle 18 bin yarım kalmış işçi meskenini tamamlaya
bildik ve sahiplerine teslim ettik. Bu bize, bu yıl De-



DaOışma Meclisi B ı 90 5 . 5 3 1982 O ı 1 

ğerli Bakanımızın değerli desteğiyle ve alacağımız 
ilave krediyle yarım 30 bin meskenin daha bitirilme
si balkımrndan önemli bir cesaret ve gayret vermek
tedir, 

Bu çok ciddi mevzuda, bitlirebilirsek ki, ona ümi
dimiz tamdır, değerli desteğinizle sağlayabileceğiz 
bunu. Halen muhtelif Anadolu illerine tayin edilmiş 
memurlar, öğretmenler ve çeşitli derecelerde küçük, 
az maaşlı tayin edilmiş personel, gittikleri yerlerde 
kirayla tutmaya ev bulamamaktadırlar. Bu evlerin, 
yarım inşaatların bitirilmesi ve sahiplerine teslim 
edilmesiyle hâsıl olacak boşalmada tayin edilmiş me
murlarımızın da mulhtelif yerlerde sıkışmış, ailesin
den uzak, sıkıntı içerisinde oturmasına da son veril
miş olacaktır. Yani, bir başka sosyal hizmet de be
raberinde getirmiş olacaktır. 

Soru sahibinin bir işareti de, bu evlerin genel sa
yısıyla ilgilidir. Açıklamamı şu bölümle, şu cümle
lerle bitirmek: istüyorum : 

Halen bitirmeye gayret sarf ettiğimiz 30 bin ko
nuttan sonra 1'983'te mutlaka programa alınması 
icap eden 30 211 konut, ayrıca, yarım inşaatları bi
tirmeye yöneldiğimiz için henüz kurulmakta olan 
kooperatiflere kredi açamadığımız için sıraya girmiş, 
maalesef 30 bin mesikenlik daha ki, toplam olarak 
bunlar (Bugüne göre söylüyorum) 90 211 işçi meske
ni etmektedir. Eğer bu yıl, az evvel satır başlarıyla 
arz ettiğim çalışma sistemimizi ve programımızı bü
tünüyle uygulama fırsatı bulursak, önümüzdeki 3 yıl 
içerisinde bu meskenlerin tamamını bitirme imkânına 
ve şansına sahip olacağız. 

Değerli ilginizi eksik etmezseniz bu önemli işin 
üstesinden gelebileceğimizi arz ediyorum efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. — Nuri Özgöker'in, Danışma Meclisi üyele

riyle ilgili protokol hizmetleri ve Danışma Meclisinin 
yetki ve görevlerinin içte Devlet kuruluşlarına, dış
ta diğer ülkelere tanıtılması hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — (Değerli üyeler; 
Sayın Özgöker'in gündem dışı bir söz isteği var, 

okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi üyeleriyle ilgili protokol hiz

metleri ve Danışma IMeclisinin yetki ve görevlerinin 
içte Devlet kuruluşlarına, dışta diğer ülkelere tanı
tılması konusunda görüşlerimi açıklamak amacıyla 
gündem dışı bir konuşma yapmayı lüzumlu görüyo

rum. Danışma Meclisi İçtüzüğünün 57 nci maddesi 
uyarınca söz verilmesine müsaadelerini saygılarımla 
arz ederim. 

Nuri ÖZOÖKIER 

BAŞIKAN — iBuyurun Sayın Özgöker. 
NURİ ÖZGÖKHR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
(Danışma Meclisi üyeleriyle ilgili protokol kural

larının uygulanması, Danışma Meclisinde 23 Nisan 
Ulusal ve Egemenlik Bayramının kutlanması, Da
nışma 'Meclisinin varlığının, yetki ve görevlerinin 
içeride Devlet kuruluşlarına, dışarıda diğer ülkelere 
tanıtılması konusunda yüksek müsaadenizle önemli 
gördüğüm bazı hususlara temas etmek istiyorum. 

Her şeyden önce şunu belirtmek mecburiyetinde
yim ki, ıSayın IBaşkanlığın bize tarihî 23 iNisan 1920 
gününün havasını yeniden yaşatması ve hatırasını 
canlandırması cidden kutlamaya ve teşekküre layık 
bir olaydır. Ancak, 23 Nisan 1982 Cuma günü ilk 
defa Kurucu Meclis çerçevesinde katıldığımız tarihî 
toplantıda üyelerimizin profesyonel politikacı olma
yışı ve bu Meclisin üyesi olarak çok kısa bir geçmi
şimizin bulunması ve Meclisimizde bir protokol yö
neticisinin belirlenmemiş olması nedeniyle protokola 
uymayan bir hareketin yapılmış olduğuna şahit ol
duk. 

Bilindiği üzere, Türkiye'de en büyük resmî maka
mı Devlet Başkanı işgal etmektedir. Gözlerinizden 
kaçmadığı gibi, bazı Danışma Meclisi üyelerinin 
Danışma Meclisindeki 23 Nisan Özel Oturumunda 
Devlet Başkanına hitabı, Danışma Meclisi (Başkanı 
ve üyelerinden sonra üçüncü sırada yapılmıştır. İlk 
hatipten sonra bu durumun düzeltilmesi mümkündü 
ve gerekirdi. Bu yanlışlık, aslında program ve proto
kol işlerini yürütecek bir sorumlunun veya teşkilat 
elemanının (Başkanlıkça görevlendirilmemiş olmasın
dan doğmuş olabilir. 

(Kutlama Programının düzenlenmesinde de bazı 
eksiklikler göze çarpmıştır. Kutlama törenlerinden 
ancak bir-iki gün önce yayınlanan bir programın 
bütün ilgililere zamanında duyurulması bile mümkün 
olmamıştır. Meclisteki tarihî törene, sanki bu Kuru
cu Meclisin bir iç töreniymiş gibi, Kurucu Meclis 
üyelerinden başka hiç kimsenin katılmamış olması 
herhalde bir protokol başarısı sayılamaz. Hiç değil
se böyle bir günde Danışma Meclisinin varlığını his
settirme, içe ve dışa karşı layıkı veçhile tanıtma fır
satı ele geçmişken özel giriş kartlı dinleyicilerle kor
diplomatik localarının boş olması Ü2ücü olmuştur. 
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Kordiplomatik locasında sadece protokol Genel Mü
dürünün yer almış olması, buna karşılık Genel Ku
rul girişindeki ilan tahtasına asılmış bulunan proto
kol listesinde kordiplomatiğin de gösterilmiş bulun 
ması bu hareketlerde bir yanlışlık olabileceği husu
sunda kuşku yaratmıştır. Bu tarihî oturuma Danış
ma Meclisi üyelerinin eşlerinin de katılabileceği bir
kaç gün evvelinden duyurulsaydı, hiç değilse dinle
yiciler locasının tozları bu vesileyle slinmiş olurdu. 
Kordiplomatik locasında dost ülkelerin ve özellikle 
İslam ülkelerinin büyükelçilerni görmeyi çok arzu 
ederdik. Acaba burada da protokol cihazı çalıştırı-
lamadı mı?. 

Bütün bu hareketlerin hepsinin ötesinde ve üstün
de tarihî toplantıdaki konuşmalar dikkatlerden kaç
mamıştır. Lütfen, 62 yıl önce Tarihî Meclisteki ko
nuşmalar ve bizim Kurucu Meclisimizin ilk kutladı
ğı törendeki konuşmaları bir karşılaştırınız. iBu tö
rende kimlerin konuşacağı acaba törenden kaç gün 
evvel belli olmuştur? IKonuşmak isteyen hatiplere 
böyle bir görev verilirken kâfi zaman verilmiş midir 
ve konuşma yapacakları önceden kendilerine kesin
likle bildirilmiş midir? 'Konuşmak isteğinde bulunan 
başka üyeler olmuş mudur?.. Eğer Program önceden 
belli olsaydı ve konuşmacılar arasında konuşmala
rında değinilecek önemli noktalar bakımından bir 
koordine sağlanmış olsaydı, örneğin, bir üye ağırlığı 
Anayasa, diğer bir üye ekonomi, diğer bir üye siyasî 
ve Kurucu Meclisin görevleri ve benzeri yönlerden 
konuyu işleyebilselerdi, herhalde tarihî bir oturuma 
daha layık tarihî konuşmalar yapılır ve bazı protokol 
hataları da yapılmamış olurdu. ı(Alkışlar). 

Bundan 50 yıl sonra da bu Mecliste yine böyle 
bir anma töreninin yapılabileceğini düşünerek, bu 
Meclisin de tarihte yer alacağını gözden kaçırmama
lıyız. 

Bütün bu sözlerimi kişileri eleştirmek maksadıyla 
söylemiyorum. Eksiklik ve yanlışlıkları görerek bun
ların düzeltilmesi ve gerekli ünite veya teşkilat ele
manlarının kurulması veya görevli ve sorumluların 
tayini ve bundan sonraki kutlama törenlerinin dajha 
başarılı olması için arz ediyorum. Yoksa, Başkanlığın 
bize tarihî bir gün yaşattığını kimse inkâr edemez ve 
bu kutlamaya layık başarılarına gölge düşürmeyi dü
şünemez. 

Burada değinmek istedğim ikinci bir konu da dış 
ilişkilerdir. 

Danışma Meclisi ,Sayın Başkanını, birçok büyük
elçilerin ve yabancı heyetlerin ziyaret ettiğini bazen 

— 298 

basından, bazen de tesadüfen başkalarından öğreni
yoruz. Bu sayede Danışma Meclisinin dışarıya ne 
ölçüde tanıtldığı kendiliğinden anlaşılmış oluyor. 

Bütün dış temaslarda yabancıların Danışma Mec
lisinin çalışmalarıyla çok yakından ilgilendikleri an
laşılmaktadır. Buraya gelen yabancı heyet veya ku
ruluş üyelerinin sanki askerî yönetimin ağır bir bas
kısı varmış da bu kendilerince de hissediliyormuş 
gibi, askerlerin kışlaya ne zaman dönecekleri ve tak
vimde samimî olup olmadıkları soruluyormuş. Sanki 
Türkiye, Avrupa Konseyinin, Ortak Pazar'ın veya 
OECD'nin müstemlekesidir de OEOD Genel Sekre
teri veya Avrupa Konseyi Başkanı genel vali gibi 
Türkiye'yi teftiş etmeyi veya olayları mahallinde in
celemeyi hayal ediyormuş gibi bir durumla karşı kar
şıya bırakılıyoruz. 

Bu davranışlar tekerrür ettiğine göre, bu soru
lara ilgililerce verilen cevaplar genellikle bizce bilin
miyorsa da, Danışma 'Meclisinin kendilerine en nazik 
ve dostane cevabı verebilecek durumda olduğu iyice 
bilinmelidir. 

Dış ilişkiler çerçevesinde misafirlerle yapılan te
maslar hakkında Danışma Meclisine bilgi vermemek, 
görüşmeyi kapalı yerde yapıp ne görüşmelerden ev
vel ve ne de görüşmelerden sonra Genel Kurula bil
gi vermek lüzumunu hissetmemek, Danışma Mecli
sinin dostlarımıza ve ikili veya çok taraflı anlaşma
larla bağlı olmadığımız diğer ülkelere tanıtılmış ol
mamasının asıl nedenini teşkjl eder kanaatindeyim. 

Burada bir de dış ilişkileri tanzim için kuruldu
ğu ileri sürülen bir özel komiteden de bahsedildiğini 
belirtmeden geçemeyeceğim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Devlet Başkanımız, kamuoyuna yaptığı 

açıklamalarda ve çıkarılmış bulunan kanunla Danış
ma Meclisinin tarihî ve şerefli ve o nispette de ağır 
görevini Türk kamuoyuna ve bütün dünyaya duyur
muş bulunuyor. Artık bu Meclisin mevcudiyetini ve 
gerekliliğini ispat etmek de Meclisin kendisine dü
şer. Bunu da ISayın Devlet Başkanından beklememiz 
doğru olmaz. Danışma Meclisi kendi ve hak ve yet
kilerine artık sahip çıkmalıdır. 

Sayın üyeler; 
Maruzatımın bu kısmında protokol sorunu üze

rinde İktisadî 'İşler Komisyonunda, Genel Kurula 
sunulması tavsiye edilen bazı hususlara değineceğim. 

Sayın üyelerin karşılaştıkları güçlükler ve haksız 
muamelelerden dolayı bazı protokol riayetsizliklerini 
burada dile getirmek mecburiyetinde kaldık. Komis-
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yomunuz, Danışma Meclisi üyelerine karşı bir kısım 
görevli devlet memurlarınca takınılan bazı yanlış 
davranışları, sayın Genel Kurulun yüksek bilgilerine 
sunmak için beni görevli kılmış bulunuyor. 

tçlüzük, Danışma Meclisi üyelerine, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerine tanınan hakların aynen 
tanınacağının belirtildiği ve ilgili kanunda bu hu
sus açıkça gösterildiği halde, bir kısım devlet memur
larının, özellikle Ankara Emniyet Müdürlüğü ile 
Gençlik ve jSpor Bakanlığı Ankara iBölge Müdürlü
ğünün Danışma Meclisi üyelerinin sosyal hakların
dan habersiz oldukları görülmektedir. Ankara 19 Ma
yıs Stadyumuna üzerinde Meclise giriş kartı bulunan 
arabaları ile girerken, trafik polislerinden gördükle
ri muamele ile stadyumdaki türbünlerde kendilerine 
gösterilen yerler, görevlilerin protokoldan haberleri 
olmadığını göstermektedir. 

Danışma Meclisi üyeleri kendi şahısları için özel 
bir şey istememektedirler. İSadece yüklendikleri gö
rev gereği protokoldaki yerlerini korumayı, Danış
ma Meclisinin manevî şahsiyeti bakımından önemli 
görmekte ve İDanışma Meclisinin saygınlığını ko
rumayı bir görev bilmektedirler. 'Elimizde sadece 
İçişleri Bakanlığınca resmî törenlerde uygulanmak 
üzere yayınlanan bir (Protokol Tüzüğü vardır. Bu da 
ancak birkaç hafta önce Resmî Gazetede yayınlan
mıştır. Törenler dışında da üyelere uygulanacak pro
tokol kurallarının bir an önce düzenlenmesi gerekli 
görülmektedir. Burada taşra teşkilatının Danışma 
Meclisi üyelerine daha dikkatli davrandıklarını be
lirtmek hakşinaslık olur. 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bu kürsüde söylenmesinden hicap duyduğum bir 

konuya da temas etmeden geçemeyeceğim. Danışma 
Meclisi üyeleri, özellikle komisyon çalışmalarını yü
rütürken, zamanında bazı gerekli bilgileri acele ola
rak sağlamak mecburiyetindedirler. Ayrıca, komis
yonlara davet edilecek kurum, kuruluş, ve kişilerle de 
temas etmek mecburiyetindedirler. Hatta Genel (Ku
rul toplantıları devam ederken ilgili bakan veya ba
kanlık temsilcileri ile derhal temasa geçmek icap edi
yor. 

, Halbuki, Genel Kurul yanında bir direkt telefon 
bile yoktur. Birçok üyeler sıra bekleyerek santral 
üzerinden konuşma imkânı arıyorlar. Telefon başında 
bekleyen müstahdemler bile bu durumdan şikâyet 
ediyor ve hatta gülüyorlar. Herhalde bu Meclis üye
leri odacıları bile açındıracak veya güldürecek du
ruma düşürülmeye layık değildir. 

Bütün bakanlıklara ve resmî kuruluşlara lütfen 
bir bakınız. IBu Mecliste olduğu gibi, üyelerin iş mü
nasebetiyle ve görevleri icabı yapacakları görüşmeler 
için direkt telefonu bulunmayan ve bu kadar jeton
la çalışan bozuk telefona sahip bir başka resmî ku
ruluş var mıdır?.. Bu hususu da bu kürsüden dile 
getirmeye mecbur bulunduğumdan çok bedbahtım; 
fakat ne çare ki bugüne kadar bu kadar basit bir işi 
anlatacak ve anlayacak sorumluyu bulamadık. 

Sayın üyeler; 
Bu maruzatımı gördüğümüz noksanların gideril

mesi çarelerinin araştırılması amacı ile yapıyorum. 
ıBu, bir nevi kendi kendini eleştirmedir, kimseyi he
def almamaktadır. Yalnız basınla olan ilişklerle ilgi
li olarak da şunu belirtmeden geçemeyeceğim. 

Danışma Meclisi albümü ile komisyon üyelerinin 
adlarını gösteren rehberi görevim olmadığı halde az 
öce Basın Yayın Genel Müdürlüğüne vermiş bulu
nuyorum. Bu da basına gerekli bilgileri zamanında 
iletmedeki başarımızı gösterir. 

Sözlerimi burada sona erdirirken, Tarihî görevi
mizi büyük bir sadakat ve titizlikle ve kanunda be
lirtildiği ve Sayın Devlet Başkanımızın işaret buyur
dukları program ve süre çerçevesinde ve milletimizin 
güvenine layık olabileceğimi gösterecek bir biçim
de yerine getirmek için bütün çabaların gösterilece
ğinden emin olduğumuzu vurgular ve protokol hiz 
metleri ve dost ülkeler meclisleri ile temas kurma gi
bi önemli konularda da, İSayın Başkanlığın gereken 
önlemleri alacağını umut eder saygılar sunarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 

Değerli üyeler; 
Sayın Özgöker'in temas ettiği konular üzerinde 

Başkanlık Divanı duracak ve gereğini yapacaktır; 
arz ederim. 

4. — Enis Muratoğlunun, 4 Mayıs 1982 tarihli 
gözetlerde yer alan aşırı israflara talluk eden haber
ler hakkında gündem dışı konuşması. 

BAIŞIKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Muratoğlu'nun gündem dışı söz isteği Var

dır, okutuyorum. 

İDanışma Meclisi Sayın 'Başkanlığına 
Dünkü gazetelerde yer alan ve aşırı israflara taal

luk eden bir haberle ilgili olmak üzere 5.5.1982 ta
rihli Oturumda gündem dışı bir konuşma yapmak 
istiyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Enis MUıRATOÖLU 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın ıMuratoğlu. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Dünkü gazetelerde yeralan ve bir köpeğin 300 

bin lira sarfedilerek sünnet ettirilmesine taalluk eden 
bir haber münasebetiyle yüksek huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

(Bilindiği üzere, Islâmiyette bir manada sünnet, 
insanlara mahsus tıbbî bir operasyondur. Müslüman 
bir memlekette bir hayvanı sünnet ettirmeye kalk
mak, başına «(Maşallah» yazan bir kep koymak en 
azından İslâmî felsefeyi rencide ve hatta mukadde
satla alay etmek manasına gelir ki, en hafif tabiri ile 
herhalde ayıplanmak ve takbih edilmek icap eder. 

Bu noktaya böylece değindikten sonra, bir diğer 
hususu dile getirmekten kendimi alamıyorum. 

Sayın üyeler; 
Asgarî brüt ücretin 10 bin, etin kilosunun da 400 

lira civarında olduğu ve işsizliğin kol gezdiği bir 
memleket dış borçlarını ödeyebilmek için gerçekten 
ekonomik bir savaş vermekteyken ve o büyük mille
tin, büyük bir kısmı tam bir kemer sıkma politika
sının icaplarından olarak ekmeğini ve ilacını dahi 
temin etmenin sıkıntılarını çekerken, hem de memur 
olan (gariptir) bir şahsın çıkıp adeta etrafı ile alay 
edercesine 300 bin lira masrafla köpek sünnet ettir
mesini ibretle ve esefle karşılamamak herhalde mü-
kün değildir. 

Sayın üyeler; 
Bu olaya benzeyen ve insanı üzmekle beraber, 

hatta sinirlendiren birtakım umursamazlık kisvesi al
tındaki duygudan yoksun ve açıkça laubali hareket
lere bazı düğünlerde de tesadüf etmekteyiz ki, buna 
da değinmekten müsaadenizle kendimi alamıyorum. 

Zaman zaman bazı düğünlerde yüzbinleri bulan 
ve hatta çok aşan mablağların da bir kısım düşün
cesiz kimseler tarafından fütursuzca ve bahsettiğim 
ekonomik savaşı veren 've dolayısıyla malî sıkıntı için
de olan kimselerle yine âdeta alay edercesine 500'lük 
veya 1 000'lik bankonotlar halinde şarkıcıların baş
larına atıldığını ve ortalara saçıldığını hayretle ve hat
ta dehşetle öğrenmekteyiz. 

Değerli üyeler;/ 
Gerçi demokratik hak ve hürriyetlerin icapların

dan sayılarak Men-i Israfat Kanunu kaldırılmış ve 
dolayısıyla bu noktaya matuf bir serbesti getirilmiş
tir. Ancak, bahşedilen bir serbesti, yani bir hürriyet, 
o hürriyetin başkalarını rencide eder şekilde bir ne
vi suiistimalini de beraberlerinde getirmiş olamaz. 

İşte bu sebepledir ki, bu kabil ahvalde yetkili mer
cilerin derhal harekete geçip, memleketin bugünkü 
durumunda düşüncesizce bu şekilde savrulan mab
lağların menşeini araştırmalarını ve bu şahısların bil
hassa vergi borçlarını namusları ile ödeyip ödeme
diklerini incelemelerini gönülden dilemekteyiz. 

Benim bu konuşmayı yapmaktan maksadım; bir 
köpek üzerinde yapılmak istenen bir operasyonu ve
ya herhangi bir kimsenin şahsî tutumunu burada ten
kitten ziyade, söz konusu ettiğim yersiz israflara iliş
kin bir davranış ve zihniyeti yermek ve bu durumlar
da yapılması istediğim hususları açıklamaktı. 

Bu itibarla, ilgili makamlarca gazete haberinin 
ihbar telakki edileceğini ve gereğine tevessül oluna
cağını ümit ve temenni eylemekteyim. 

Yüksek Heyetinize bu vesile ile saygılarımı suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğ-
lu. 

5. — Yurt dışındaki Temsilcilerimize karşı Er
meniler tarafından yapılan cinayet ve saldırılarla il
gili olarak özel gündem yapılmasına dair Hamza Er-
oğlu ve 17 arkadaşının önergesi. (4/35) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Erağlu ve arkadaşlarının bir önergeleri, bir 

teklifleri var okutuyorum: 

(Sayın Başkanlığa 
Boston'da hunharca bir cinayete hedef olan Fah

rî Başkonsolosumuzun vefatı, kalplerimizde derin ya
ralar açmıştır. 

Ermenilerce işlenen ve Türk Milletini 22 nci de
fa hedef alan bu alçakça saldırılara karşı, Türk Mil
letinin görüş ve heyecanını dile getirmek üzere, Da
nışma Meclisinin 16 Mayıs 1982 günkü toplantısında 
konunun özel gündeme alınmasını ve Danışma Mec
lisi sayın üyelerinin konu ile ilgili görüşlerini arz et
melerine imkân tanınmasını arz ve rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hamza EROĞLU Abbas GÖKÇE 
Rıfat BAYAZIT (Mehmet FAMAIK 
R. Adli ONMUŞ Nuri ÖZGÖKER 

M. Talât SARAÇOĞLU Alâeddin AKJSOY 
Halil GİEUENDOST M. Utkan KOCATÜRK 

Muhsin Zekaî BAYIER Adnan OREL 
Sadi ERDEM Ayhan FIRAT 

Evliya PARLAK Orhan ALDIKAÇTI 
Necdet GEBOLOĞLU Nihat KUBİLAY 
Namık Kemal YOLGA Halil ERTEM 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Eroğlu ve arkadaşlarının çok yerinde ve isa

betli olan bu isteklerinin yarınki gündemimizin 1 inci 
maddesinde yer alması hususu, Başkanlık Divanı-

/. — İnşa halindeki Taşınmaz Malların Satın Alın
masına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Malî İş
ler Komisyonları Raporları. (1/114) (S. Sayısı : 118) 

BA$KAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizin kanun tasarı ve tekliflerine geç

miş bulunuyoruz. 
Görüşeceğimiz IKanun Tasarısı, İnşa Halindeki 

Taşınmaz (Malların Satın Alınmasına Dair [Kanun 
Tasarısıdır. 

Maliye Bakanlığı yetkilisi?.. Yok. 

mızca uygun görülmüştür. Bu görüşme yarınki Ge
nel Kurulun açılışında ilk madde olarak görüşüle
cektir. Arz ederim. (Alkışlar). 

Bu itibarla konunun yarınki birleşimde... («Ara ve
relim» sesleri). 

Efendim, daha önceden aldığım habere göre, yet
kililer gelmiş ve dönmüşlerdir başka bir iş ve hizmet 
için. O itibarla ara vermeye gerek yok. 

iMaliye Bakanlığı, (Hükümet Temsilcisi yoktur, 
tasarıyı yarınki birleşimde görüşmek üzere ve gün
demimizde de görüşülecek başka bir konu olmadığı 
için yarın saat 14.00'de toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 14.55 

..<... » • © - « 
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İÜLEN İŞLER 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

90 İNCİ İHtRLEŞİİM 

5 Mayıs 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA İSU-
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER. 

(1) İnşa halindeki Taşınmaz Malların Satın 
Alınmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve 
Malî İşler Komisyonları Raporları. (î/114) (S. Sa
yısı : 118) (Dağıtma tarihi : 3.5.1982) 


