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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. Türkiye - Arnavutluk Karma Ekonomik Ko

misyonunun 1 0 - 1 7 Kasım 1982 tarihleri arasında 
Tiran'da yapılacak görüşmelere katılmak üzere Ar-
navutluk'a gidecek olan Ticaret Bakanı Kemal Can-
türk'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut'un 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Devlet Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

2. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddele
re geçilmesi onaylandı. 

Millî Güvenlik Konseyi, 
Danışma Meclisi Başkanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 

Başbakanlık, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Bütçeleri kabul edildi. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 Malî 

Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının bölüm ve maddeleri 
onaylandı, tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı so
nucunda kabul edildiği bildirildi. 

15 Kasım 1982 Pazartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 16.00'da son verildi. 

M. Vefik KtTAPÇIGİL 
Başkanı 

Başkanıvökili 

Ali Nejat ALPAT 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı. (1/545) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.11.1982) (Adalet Komisyonuna : 12.11.1982) 

2. — 1412 Savılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı. (1/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11.11.1982) (Adalet Komisyonuna : 12.11.1982) 

3 — 5435 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/547) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.11.1982) (Adalet (Esas) ve Malî 
İşler komisyonlarına : 12.11.1982) 

4. — 16 Haziran 1927 Tarihli ve 1076 Sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanunu
nun 25 inci Maddesine ve 21 Haziran 1927 Tarihli ve 
1111 Sayılı Askerlik Kanununun 63 üncü Maddesine 
Birer Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/548) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1982) (Millî 

Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 
12.11.1982) 

5. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. 
(1/549) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1982) (Adalet 
Komisyonuna : 12.11.1982) 

6. — 9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme Su
ları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yürür
lükten -Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/550) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1982) (Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma (Esas) 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonlarına : 12.11.1982) 

7. — Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüzsek-
senaltıbin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmının Sa
tılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/551) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.11.1982) (Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma (Esas) ve Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları
na : 12.11.1982) 
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BtRtNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — 15 nci (Birleşimi açıyorum 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1983 Malî Ytlı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499)-{S. Sayısı : 
185) (1) 

A) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. Bu
günkü programımıza göre; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Mete
oroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Baş
kanlığı, Danıştay Başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi
nin bütçelerini görüşeceğiz. 

Sayın Komisyon?... Yerinde. 
Sayın Hükümet?... Yerinde. 
tik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Bütçesi müzakeresine başlıyoruz. 
Bu Bütçe üzerinde söz almak isteyen bir üyemiz 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, Sayın Komisyon bu 
Bütçe üzerinde bir görüş izhar edecek mi efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü

ğü Bütçesi üzerinde bir görüş arz edecek misiniz?... 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Müsaade ederseniz birkaç kelime ile efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

(1) 185 S. Sayılı Basmayazı 12.11.1982 tarihli 13 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Huzurunuzu sadece 15 yıllık kadastro planı üze
rinde maruzatta bulunmak üzere işgal etmiş bulunu
yorum. 

Geçen sene arz etmiş olduğum gibi, kadastro faa
liyetleri bugünkü hali ile devam ederse, ancak 42 yıl
da bitirilmesi mümkün olabilecektir. Bunun içerisine 
orman kadastrosu ve yenileme faaliyetleri dahil de
ğildir. Bu durumu dikkate alan Bakanlığımız, 15, 20, 
25 ve 30 yıllık planlar yapmış, Bakanlar Kuruluna arz 
etmiş, Bakanlar Kurulu bunlardan 15 yıllık planı uy
gun bulmuş ve bu planın ayrıntılarının tespit edile
rek Bakanlar Kuruluna getirilmesine karar verilmiştir. 

15 yıllık plan üzerinde yapılan çalışmalar, ha
rekât planlama metotlarıyla yapılmıştır. Yani, sadece 
yapılan işler tespit edilip 15 yıla taksim etmekle kalın
mamış; personel planlaması, malzeme planlaması ve 
finansman planlaması da beraber yapılmıştır. 1983 yı
lında yeterli ödenek ayrılamadığından, 15 yıllık plan, 
1984 yılında başlanacak ve 144 milvar 593 milvon 
liraya mal olacaktır. Bu fiyat, 1982 Evlül avı birim 
fiyatlarına göre tespit edilmiş para miktarıdır. Bu tah
sis edilebildiği takdirde, Türkiye'nin orman kadastro
su hariç, yenileme faaliyetleri dahil, bütün kadastro 
faaliyetleri tamamlanmış olacaktır. Ayrıca da, bilgi
sayar yolu ile bütün Türkiye'nin emlâkına ait bilgilerin 
depolanması imkan dahiline girecek, bövlelikle her
hangi bir emlak hakkında istenilen bilgi veya herhangi 
bir şahıs üzerindeki bütün emlaki biranda elde etmek 
mümkün olacaktır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Bütçesi üzerinde sayın üyelerden yazılı veya sözlü so
ru sormak isteyenlerin isimlerini kaydedeceğiz. 

Soru sormak isteyen sayın üyeler lütfen isimlerini 
bildirsinler. • ' 

Sayın üyeler, bir hususu Genel Kurulun ıttılaına 
arz etmekte yarar görmekteyim. Soru sormak için isim 
kaydedilecektir; bu kayıt işlemi bittikten sonra soru 
sormak mümkün olmayacaktır. Bu bakımdan, bu sü
re içinde isim kaydedilirse soru sormak mümkün ola
caktır. 

Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 
Devlet Bakanımızdan sormak istediğim soru şudur : 

Şimdi, kadastro ile ilgili bir planı uygulayacaklarını 
bize burada ifade buyurdular. Yalnız, seyahatlerimiz
de bağlı olduğumuz illere gittiğimiz zaman şunu gö
rürüz; illerde bir tane tapu kadastro ile uğraşan her
hangi bir eleman yoktur. Mesela; ziyaret ettiğim Ağ
rı İlinde, Erzurum'da Vali, rica ile bir tapu kadastro 
mühendisini üç günlüğüne Vilayete getirmek için bir 
sürü uğraşmıştır. Daha sonra Doğubayazıt'a Garni
zon Komutanlığına gittiğimde şunu öğrendim; oradaki 
tapu kadastronun yapılamayışının nedeni tapu kadast
ro elemanın olmayışıdır. 

Şimdi, Ankara'da yalnız bir tane meslek okulu 
var. Yani, uzun vadeli planlamanın yanında, acaba 
KİT'lerin ihtiyaç duyduğu elemanların karşılanması 
hususunda neler düşünülüyor?... Çünkü, bu bir fiilî ger
çek. 

İkincisi, o Okulun Türkiye'de bugün hem eleman 
fazlası vardır, hem de ihtiyaç bulunan sahalarda ele
man noksanlığı vardır. Mesela bunlardan bir tanesi, 
Tapu Kadastro Okuludur ve buradan yetişenlere olan 
ihtivaç. Maalesef bu konuda eğitim veren Ankara'da 
bir okul vardır. Acaba, bunun yaygınlaştırılması hu
susunda bir düşünceleri var mıdır?... Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Bakanım, sorulara sözlü veya yazılı cevap 

verebilirsiniz; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Sözlü cevap arz edeceğim efendim. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Soru soran arkadaşımız, gerçekten son derece en

teresan bir noktaya temas ettiler. Türkiye'de harita 
mühendisi yılda 300 tane yetişebilmektedir, ayrıca 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı bir yüksek 
okul vardı, halen YÖK'e bağlandı, bir de bizim Ka
dastro Okulumuz vardır. 

Şu halde, bizim elemanlarımız üç anakaynaktan 
gelmektedir. Birisi, Tapu Kadastro Okulundan; lise 
mezunlarını alıp yetiştirmekteyiz, bir kısmı bize bağlı 
olan ve halen YÖK'te devam eden o okuldan mezun
lar var, bir de harita mühendisleri yetiştiren yüksek 
okullardan ve fakültelerden olmak üzere, yılda 300 
kişi yetişmektedir. 

Bu 15 yıllık planda, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
YÖK'de katılmak suretiyle, her yıl muhtaç olduğumuz 
mühendis adedi tespit edilmiş ve bu mühendislerin 
bu okullar tarafından yetiştirilebileceği teminat altı
na alınmıştır. Yani, bizim her yıl ne kadar mühendis 
ihtiyacımız varsa; aynı komisyona diğer bakanlıklar 
da katılmış (Harita mühendisleri istihdam eden) onla
rın da ihtiyaçları hesaba katılmak suretiyle, 15 sene 
esnasında muhtaç olduğumuz bütün harita mühen
dislerini buradan temin etmiş olacağız. 

İkincisi, harita mühendisi eksikliğimiz olduğu tak
dirde, yüksekokul mezunlarını, onların yerine kullanma 
imkânı bulacağız. Diğer teknik sahadaki elemanları 
biz ihtiyaca göre alıp, hizmet içi eğitimi ile de, gerekse 
kadastro okulu vasıtası ile yetiştirebilmekteyiz. Yani, 
demin arz ettiğim gibi, plan sadece işleri 15 yıla böl
mekten ibaret değildir. Personel temini; tamamiyle 
YÖK'le, üniversitelerimizle, Millî Eğitim Bakanlığı
mızla koordineli bir biçimde ele alınmıştır. Bu tahsis
ler yapıldığı takdirde 15 yılda herhangi bir seviyede 
herhangi bir personel sıkıntısı çekmeyeceğiz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bölümlere 
geçme hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Bö
lümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Bölümlere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim : 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESt 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 712 259 
BAŞKAN — Bölümü oyla-
larınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul eıtme-1 

yenler... Kafoul edi'lmfiıştir. 
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Bölüm Lira 

111 Tapu - Tapulama - Ka
dastro ve Fotograımetre 
Çalıışmalaırmın Yürütülme
si 7 76/1 941 
BAŞKAN — Bölümü oyla-
larınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul ötme-1 

yenler... Kabul edjflmiişitlir. 
900 Hizmet Programlarına Da-

tılatnayan. Transferler 87 350 
BAŞKAN — Bölümü oyla-
larınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmüşltlir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Bütçesi 
değerli oylarınızla kabul edilmiş bulunmaktadır; ha
yırlı ve uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/501) (S. Sayısı: 187) 

BAŞKAN - - Sayın üyeler, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçe müzakerelerine başlıyoruz. Bu Büt
çe üzerinde Sayın Alpaslan söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Aspaslan. 
TEVFIK FİKRET ALPASLAN - Sayın Baş

kan, Danışma Meclisimizin kıymetli üyeleri, Sayın 
Bakanım; 

Bazı müesseseler vardır ki, üzerinde konuşurken 
çok dikkatli olmak lazımdır; Kızılay, Çocuk Esirge
me Kurumu ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde ol
duğu gibi. Çünkü, bunlar tamamen iyi niyetlere da
yanan kurumlarımızdır, konuşma esnasında yapılabi
lecek bir hata muhakkak ki, o büyük müesseselere 
zarar verir. 

Vakıflar, ecdadımızdan kalan ata yadigârı, Türk 
kültürünün şahaserleri; eski eserlerimizden cami, med
rese, mescit, kervansaray, imaret gibi eserleri, varlık
larıyla beraber hizmetlerinin devamını sağlamak; 
han, hamam gibi sosyal tesisleri de bugünün şartla
rına uydurarak hizmet vermelerini sağlamak üzere 
faaliyette bulunur ve kanunla bu faaliyetleri düzen
lenmiştir. 

Son yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ulu ön
der Atatürk'ün vakıflara verdiği değer yönünde bü
yük bir gayret ve planlı bir çalışma safhasına gir
miştir. Böyle, hamiyete dayanan müesseselerde en 
önemli hususlardan birisini mutlaka personel politi-

— 485 
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kası teşkil eder. Bu, gayet iyi bir surette tanzim edil
miş ve emin ellere tevdi edilmiştir. Hizmetlerini şu 
bölümler altında arz edeceğim : Sağlık hizmetleri, 
eğitim hizmetleri, kültür hizmetleri, Türk ekonomi
sine katkısı ve turizm hizmetlerine katkısı yönüyle. 

Sağlık hizmetlerinde; tam teşekküllü Vakıflar 
Gureba Hastanesi uzun bir süreden beri faaliyetle
rine devam ederken, yeni bir alan olan, ülkemizde 
de çok büyük önem kazanan, kanserle savaş mer
kezi haline getirilmeye çalışılmaktadır ve büyük bir 
araştırma, geliştirme ve tedavi merkezi olacaktır. 

Eğitim hizmetlerimde atalarımızın kurdukları ha
yır müesseselerinin günümüz şartlarına göre değerlen
diren Genel Müdürlük, yurt sathında 45 adet ortaöğ
retim öğrencisi için yurt teşkil etmiştir. Malum, yük
seköğretim için Kültür ve Turizm ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığımız, ortaöğretimdeki yurtlar da Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüzce yönetilmektedir. Burada 6 
binden fazla öğrenciye barınma, yemek-içmek ve di
ğer kolaylıklar sağlanmaktadır. Ülkenin her tarafına 
dağılmış olduğu için bu hizmetin yürütülmesi de çok 
büyük ihtimam istemektedir. 

Ayrıca, muhtaç vatandaşlara imkân nispetinde iş 
bulunmakta ve yardım yapılmaktadır. Bu iş bulma 
faaliyetini çok önemli addediyorum. 

Kültür hizmetleri olarak; Vakıflar Genel Müdür
lüğü, bizim çok büyük önem verdiğimiz Türk Kültü
rünün hazinesi makamında sayılmalıdır. Çünkü, Ar
şiv ve Yayın Dairesinde 19 hatla yazılmış 250 binin 
üzerinde vesika mevcuttur. Bu vesikalar yalnız Tür
kiye için değil, zamanında bizim idaremiz altında 
bulunan bölgeler için dahi büyük önemi haizdir. 

Ayrıca, Sultan Ahmet Camiinde Türkiye'nin tek 
hah müzesi; (Halının asrımızda ne kadar büyük önem 
kazandığı hepimizce bilinmektedir) gene aynı Camide 
Türkiye'nin tek kilim müzesi, (hatta bunu dünyaya 
dahi teşmil edebiliriz) Halıcılar Müessesesinde Yazı 
Sanatları Müzesi, Saraçhane Meydanında Türk İn
şaat Eserleri Müzesi faydalı faaliyetler olarak de
vam ettirilmektedir. 

Vakfın ülke sathına yayılmış abide; yani bakı
mında olan abidelerin sayısı 7 400'ü geçmektedir. 
Bunların büyük bir kısmının onarım gördüğünü mu
hakkak çok kimse görüyor. 

Türk ekonomisine katkısı olarak; Vakıflar Genel 
Müdürlüğü elindeki mal varlığıyla millî ekonomimi
ze hizmet etmektedir. Bunlar; turizm sektöründe otel
ler, bankacılık hizmetleri; (Bu arada bu bankacılık 
hizmetlerinde bir, iki şubede ufak bir aksaklığın ol-
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duğuna da işaret etmek isterim. Derhal müdahale 
edilerek düzeltilmiştir) Memba Suları İşletmesi ve zi
raat mahsullerinin değerlendirilmesi gibi. 

Turizm hizmetinde; Vakıf, biraz önce arz ettiğim 
gibi, birçok otellere katılarak Türkiye Turizmine hiz
met ettiği gibi, eski eserlerden kervansarayları da 
restore etmek suretiyle yine aynı şekilde turizm hiz
metine vermektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1982 Bütçesi 1,7 
milyar olmasına rağmen, 1983 Bütçesinde büyük bir 
gelir sağlanarak 3,2 milyara çıkmış, buradaki artış 
oranı % 84'tür. Esas Vakfın gayretlerini ortaya çıka
rabilecek olan husus ise, Vakfın yapmış olduğu yatı
rımlar ve bu 1,8 milyara çıkarak % 126 oranında bir 
artış göstermiştir. Bunu büyük bir başarı olarak kay
detmemiz uygun olur. 

Bu Bütçe üzerinde çok kıymetli gayretler sarf 
eden Bütçe-Plan Komisyonu Raportörü, bu yatırım 
bütçesinin gerçekleşme durumunun şüpheli olduğunu 
belirtmişlerdir. Ben, yalnız bu kanaatlerine katıla
mıyorum; iyi yöneticilerin yönetiminde ve emin el
lerde mutlaka bu yatırımlar başarıya ulaşacaktır. 

Bütçedeki ödenekler genellikle yeterlidir. Türk 
kültürünün, Türk yurdunun en büyük değerleri olan 
ve gelecek nesillere ışık tutacak olan tarihi eski eser
lerin, abidelerin ve hayratın muhafazası ve orijinal 
durumlarına zarar verilmeden onarım ve restorasyo
nunda daha etkin olunmaya çalışıldığı görülmekte
dir. Bu, çok yerinde bir müdahaledir. 

Sonuç olarak Vakıf, insanların yaradılışında mev
cut olan başkalarına yardım ve iyilik etme duygula
rından "doğan, çok eski, güvenebileceğimiz ve iftihar 
edebileceğimiz bir müessesedir, bizlere atalarımızdan 
kalmıştır. Vakıfların aynı şekliyle gelişecek durumda 
ileriye doğru devamı hepimizin en büyük temennisi
dir. Bu iş için gayret sarf eden çok çalışkan Bütçe-
Plan Komisyonumuza ve Bakanlık mensuplarına te
şekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın üyeler; söz kaydettiren başka sayın üyemiz 

bulunmamaktadır. 
Sayın Komisyon; bu Bütçe üzerinde bir görüş 

bildirecek misiniz efendim?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Yoktur Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan; bir açıklama yapacak mısınız efen

dim?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Sayın Alpaslan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

görevlerini ve yapmakta olduğu işleri gerçekten bü
yük bir vukufla ortaya koydular, kendilerine Bakan
lık adına teşekkür ederim. Ben onları tekrarlamak 
yerine, birkaç problemimizi huzurunuzda ortaya koy
mak isterim. 

Vakıf konusu, özellikle Batılı alimleri geniş ölçü
de ilgilendirmiştir. Hatta bunlardan bazıları şüpheye 
düşmüşler, «Acaba vakıf, padişahların müsaderesin
den mal kaçırmak için bir hile yolu mudur?» diye 
araştırmaya kadar gitmişlerdir. 

Gerçek şudur ki, Vakıf Müessesesi, temeli İslam 
Dininin kazancı başkalarına kullandırma arzusun
dan, ihtiyacın çok üstünde mal biriktirmenin günah-
lığından kaynaklanan bir müessesedir ve Islami bir 
zevktir. Müslüman kişi, kendi kazancını, o kazanç
tan mahrum kimselerin veya toplumun hizmetine 
sunmaktan büyük bir zevk duyar. 

18 inci asrın başlarına kadar, yükseköğretim da
hil, Türkiye'de bütün eğitim tamamen Vakıflar tara
fından yönetilmiştir ve finanse edilmiştir. Orta Asyadan 
Anadolu'ya yapılan göçlerde, göçmen kabul merkez
lerini kurmuş ve yine. Vakıflar işletmişlerdir. 

Vakfiyeler incelendiği takdirde, Türk Milletinin 
insan sevgisini, hayvan sevgisini son derece güzel 
örneklerle sergileyen kısımlar vardır. O kadar ki, göç 
esnasında yaralanan leyleklere hizmet etmeye kadar 

vakfiyeler meydana getirilmiştir. 
Şimdi halihazırda elimizdeki atadan kalmış vakıf

ların sayışları 7 414 tane büyük tarihi eserdir. Bunla
rın akar kısımları 40 bin kadardır. Bunlar içerisinde 
özellikle 714 tanesinin müstacelen, acele olarak mut- " 
laka tamire, restorasyona ihtiyacı vardır. Bunları şöy
le sıralamak mümkün : 

Büyük, dünya ölçüsünde şöhret yapmış tarihi 
şaheser sayısı 59 tanedir. 

Yapılmadığı, onarılmadığı takdirde izleri kaybola
cak ve bir daha restorasyonu son derece güçleşecek 
olan bu eserlerin sayısı 367'dir. 

Çeşitli şekillerde vatandaşların eline geçmiş ve 
halen kullanılmakta olan ve fakat yine restore edil
mesi mutlaka gerekli olanların sayısı da 288'dir. 

Toplam olarak 714 eserin mutlaka kısa zamanda 
restore edilmesine büyük gerek vardır. 

Demin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesinde arz ettiğim gibi, bunlar için de beş yıllık bir 
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plan yapılmıştır. 1984 yılında başlaması düşünülen 
bu plana göre, toplam olarak yılda şu paraların sarf 
edilmesi gerekmektedir : 

Birinci yıl 1 milyar 248 milyona, ikinci yıl 1 
milyar 576 milyona, üçüncü yıl 1 milyar 900 mil
yona, dördüncü yıl 2 milyar 300 milyona ve nihayet 
en son yıl olan beşinci yılda 2 milyar 900 milyona 
ihtiyaç vardır. Bu paralar da 1982 Eylül ayı birim 
fiyatlarına göre tespit edilmiştir. 

Bu paraların tahsisi, aynı zamanda sadece atala
rımızdan yadigâr kalan bazı eserleri korumak sure
tiyle onlara karşı görevlerimizi ifa etmekten ibaret 
değildir. Kanaatimce, Anadolu'da Türk medeniyeti
nin canlı şahitlerini korumak ve dünya medeniyet 
tarihine karşı da borçlu olduğumuz görevi yerine 
getirebilmek için bu parayı tahsis etmek suretiyle 
bu eserleri be§ yılda mutlaka restore etmek zorun
luluğu vardır. Bu plan önümüzdeki yıllarda Yüce 
Meclise sunulacaktır. Kuvvetle ümit ediyorum ki, 
bu kabul edildiği takdirde, beş yıl içerisinde bu 714 
eseri kurtarmak imkânına kavuşacağız. 

Bir diğer konu; Sayın Alpaslan çok vukufla be
lirttiler, özellikle fakir köy çocuklarını alıp okuttu
ğumuz, kendilerini yedirip içirdiğimiz, giydirdiğimiz, 
baktığımız yurtlarımızdır. Bugün bu yurtlardan hu
zurunuzda övgüyle bahsetmek imkânına sahip bulu
nuyorum. Geçen yıl aynı şeyi söylemek imkânından 
mahrumdum; çünkü bir kısım yurtlarımız maalesef 
pek gönül açıcı durumda değildi. Ancak, Genel Mü
dürümüz tek tek bizzat bu yurtlara giderek veya ar
kadaşlarını görevlendirerek, bu yurtların bugünkü 
normal haline gelmiş olması bizi gerçekten sevindir
mektedir. 

Büyük tahribata uğradığı için kapalı kalan ve 
maalesef gerek para bakımından, gerek zaman ba
kımından açmaya imkân bulamadığımız yurtları da 
en kısa zamanda açmayı planlamış bulunuyoruz. 

Problemlerimizden bir diğeri, işbaşı ve meslek 
içi eğitimdir. Bunun lüzumunu, şu - rakamları arz 
edersem, daha kolay arz etmiş olacağım zannediyo
rum. 

Halen fiilî olarak kullandığımız 2 0180ı kadronun 
% 50,3'ü ilkokul mezunudur. Bunlardan ancak % 
ll ' i ortaokul mezunu, % 16'sı lise mezunu ve % 
22'si de yükseköğrenim görmüş elemanlardır. Dik
kat buyurulursa, elemanlarımızın % 51'e yakın bir 
bölümü ilkokul mezunudur. Bundan dolayıdır ki; 
her merkezde, özellikle, o merkezler içerisindeki ye
tişmemiş personeli, gerek vakıf mevzuatında, gerek -
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se diğer konularda yetiştirmek için Genel Müdürlü
ğümüz büyük bir gayretin içindedir. 

Eğitim hizmetlerinde bir konuyu daha belirtmek 
istiyorum. Ortaöğretim yurtlarına aldığımız çocuk
lardan başarılı olanlara mutlaka yükseköğrenimleri
ne devam etmek için burs vermekteyiz. Halen, geçen 
yıl için 1 500 lira olan bursları bu yılın rayiç bedel
lerine göre artırmak istiyoruz ve burs verdiğimiz 
yükseköğrenim talebesi sayısı da 150 kişiden ibaret
tir. Ayrıca, görmeyen bin tane fakir vatandaşa ayda 
biner liradan yardım yapmaktayız ve nihayet gerekli 
yerlerde, özellikle 9 imarette 2 bin yoksul, kimsesiz 
vatandaşımızı doyurmaktayız. 

Bu hizmetler için; elbette ki burada büyük bir 
saygıyla anmak isterim, Bütçe - Plan Komisyonumuz 
büyük ilgi göstermiş ve Devletin imkânları nispetin
de arzu edilen tahsisat ayrılmıştır. Bu tahsisatı tek 
kuruşuna kadar dikkatle sarf edeceğimizi Yüce Mec
lise arz etmek isterim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; biraz evvel de Genel Kurula arz 

ettiğimiz üzere, soru sormak isteyen arkadaşların 
isimlerini kayıt işlemi başlamıştır : 

Evvela Sayın Beşir Hamitoğulları'nı kaydediyo
rum... Sayın Erdem... Başka soru sormak isteyen Sa
yın üyemiz efendim?.. Sayın Hazer. 

Başka soru sormak isteyen sayın üyemiz bulun
mamaktadır; ad yazma işlemi bitmiştir efendim. Bun
dan sonra soru sormak mümkün olmayacaktır. 

Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün son iki yılda ya

rarlı işler yaptığı bize memnuniyet vermektedir; an
cak kamuoyunu son derece rahatsız edebilecek so
mut uygulamaların da pervasızca bu Genel Müdür
lüğümüz tarafından yapıldığı maalesef bilinmekte
dir. 

Sayın Başkanım; 
Şimdi soruyorum : Bu Genel Müdürlükte mü

fettiş iken vatan hizmetini yapmaya gitmiş ve as
kerlik görevini yapıp döndükten sonra görevine iade 
edilmeyen kaç müfettiş vardır? Bunlardan bir kısmı
nı ben ismen biliyorum. Bir yıldır sefildir bunlar. 
Tasavvur buyurun, bir müfettiş askerliğini yapar ge
lir, bir yıl kendisine iş verilmez... Nasıl geçinir bu? 
Bu türde kaç müfettiş vardır ve bunlar niçin görev
lerine iade edilmemektedir? Hiç değilse, işe alınma-



Danışma Meclisi B : 15 15.11.1982 O : 1 

yacakları kendilerine niçiin bildirilmemektedir?.. Birin
ci sorum bu. 

İkinci sorum; yine son iki yılda hiçbir gerekçe ile 
kanıtlanamayacak türden kaç kişi vardır yüksek sevi
yeden? Çünkü büyük sorunlarla karşı karşıya olan 
bu Genel Müdürlüğümüzün de, nitelikli personel ba
kımından da bir erozyona tabi ıtuıtulduğu, keyfî iş
lemlerin yapıldığı açık seçiktir. 

Bu konuda Sayın Bakanımızdan ne gibi tedbirler 
aldığını, almayı düşündüğünü, rakamlarla kamuoyuna, 
(yalnız beni değil) tatmin edecök yönde bilgi istirham 
ediyorum. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğulları. 
Sayın Erdem, buyurun efendim. 
SADİ ERDEM — Efendim; müsaade ederseniz 

Sayın Bakandan bir şeyi sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

SADl ERDEM — Biraz evvel bize dediler ki, 
Türkiye'deki vakıflarla alakalı 700 küsur büyük ese
rin bulunduğunu ve bunlardan birçoklarının da res
tore edilmesi lazım geldiğini lütfettiler. Yüksek ma
lumu âlileriniz, restorasyon işi son derece ihtisas is
teyen, bilgi isteyen, eski eserlerle alakalı, bütün kül
türlere sahip olmak gereken bir mevzu. 

(Bu insanların miktarları, bunu yapabilecek olan 
ehil insanların miktarı azalmaktadır. Bunları yetiştir
mek için, restorasyon işlerini yapanlar için, acaba 
okul ve kendilerini geliştirmek gibi bir tesis düşünür
ler mi, var mı? Acaba böyle bir teşebbüsleri, bunların 
gelişmesini sağlayacak teşekküller var mı? 

Yani, restorasyonun inceliğine vâkıf, eski eserle
rin kültürel inceliğine vâkıf ve ileride restorasyon 
işlerini daha iyi yapaibilecek ehil elemanlar yetiştir
mek için yetiştirme .okulları, üniversite, yani vakıflar 
içerisinde yetiştirme imkânları var mı ve bu düşü
nülüyor mu?.. 

Arzı hürmet ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Hazer, buyurun efendim, sorunuzu sorunuz. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkanım; ben sa

dece bir konuda soru sormak istiyorum. 
Geçen yıl da söylemiştim, sormuştum; Karsta 

bir vakıf yurdu vardır, bazı sebeplerle kapatılmıştır. 
Acaba yeni program içinde bu yurdun durumu da 
ele alınmış mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 

Sayın Bakan, biraz evvel de arz etmiştim, sorulara 
yazılı veya sözlü cevap verebilirsiniz. Sözlü verecek-
seniz, buyurun efendim. 

SADl ERDEM — Benim soruma yazılı olarak 
cevap versin müsaade ederseniz, ayrıca yazılı da is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, müsaade ederseniz, 
tabiî bu bir takdir meselesidir. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Sayın Hamitoğulları'na önce teşekkür ederim; 

gerçekten açıklanması lazım gelen bir konuyu ortaya 
getirdiler. Vakıflar Genel Müdürlüğünde iki yıldır 
bazı personel başka bakanlıklara nakledilmek, bazı 
personelin de görevlerine son verilmek zorunda kalın
mıştır. Bunların neden görevlerine son verildiğini, 
neden başka bakanlıklara nakledildiğini Sayın Hami£ 
oğullarına, Sayın Başkan, müsaade ederseniz, yazılı 
olarak arz edeceğim. Ancak, bu personelin yerini dol
durmak içlin, bunların ihtisaslarım diğer personelle 
tamamlamak için gerekli tedbirler alınmıştır ve her
hangi bir personelin haksız olarak diğer bir bakanlığa 
nakledilmemesi veya işine son verilmemesi için azamî 
dikkat sarf edilmektedir; çünkü bunlar, sadece Ge
nel Müdürlük veya Bakanlık tasarrufuyla değil, üçlü 
kararname dolayısıyla Bakanlıktan sonra Başbakan
lık ve Başbakanlıktan sonra da Cumhurbaşkanlığı 
Makamı tarafından en ince teferruatına kadar ince
lenmektedir. Bu arada hatalar olmadığını iddia etmek 
mümkün değil. Eğer hatalar olmuşsa, her zaman bun
ları düzeltmeye hazır olduğumuzu özellikle arz etmek 
isterim. Diğer teferruatı tamamen yazılı olarak arz 
edeceğim. 

Efendim; 
Restoretörler davası, gerçekten bizim Vakıflar Ge

nel Müdürlüğünü geniş ölçüde ilgilendiren bir ko
nudur. Restoretör mimar yılda 15 kadar yetiştiril
mekte, sadece Vakıflar Genel Müdürlüğünde ve bir de 
Kültür Bakanlığında iş bulabildiklerinden ve kendile
rine yeteri kadar ücret verilememesinden dolayı; bun
lar çok dikkat isteyen, bayağı uzun tecrübe isteyen 
bu konudan ayrılıp başka sahalara gitmektedirler. 
Bunu temin edebilmek için YÖK'le bir anlaşma içeri
sine girdik. Kendilerine ayrıca bu konuyu yazılı ola
rak da ilettik ve ümit ediyoruz ki, bu arzularımız 
YÖK tarafından yerine getirilecek, bu sahada yetiş
tirilen personel sayısı artırılacaktır. 

Ayrıca, kendi kendine yetişen, herhangi bir nak
kaşlık okulundan mezun olmadan bu işlerde çalışan 

— 488 — 



Danışma Meclisi B : 15 15.11.1982 O : 1 

kişilerin de yetiştirilmesi için, ya Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bünyesinde veya Millî Eğitim Bakanlığı içe
risinde J>ir okul açılması için gayret ediyoruz. Eğer 
Millî Eğitim Bakanlığı bizim Vakıflar Genel Mü
dürlüğü içerisinde açılmasını uygun bulursa, biz buna 
hazırız. Millî Eğitim Bakanlığı kendisi yürütürse, bunu 
çok istiyoruz; yine ayrıca YÖK'le yaptığımız görüşme
de, restoretör mimarların yanında, bunların da yük-
sekeğitiım gönmıüş bir bölümünün yetiştirilmesi içim, 
yine (kendilerime (müracaat ettik, kuvvetle ümıît edi
yoruz ki, bu da yerine getirilecektir. 

Kars Talebe Yurdu, gerçekten İki senedir bizi 
meşgul eden ve bizi üzüntüye sokan bir yurttur. Ben 
görmedim; ama ilgililerden 'aldığımı bilgiye göre bıir 
dere içertisiine yapılmış 'bir yurttur. Yeri, yapiırken 
biraz yanlış seçiılımiş biir yurttur, Geçen yıllarda maa
lesef geniş ölçüde tahribata uğramıştır. Bu bölgede
ki Kars, Ardahan ve Sarıkamış yurtlarımdan her üçü 
de geniş ölçüde tahribata uğramıştır. Bunların üçü
nün 'bizzat eleman göndererek, ne kadar paraya 
malolacağım!, yenlisinin 'yapılması ille eskisinin tamiri 
arasındaki farkın acaba neye (malalacağını liınoelet-
*ik. 

©unlardan Ardahan Yurdunum etrafımda başka 
bölge yurdu olmadığı için, mecburen büyük paralar 
sarfederek 'tamir ettirip, göreve başlattık; fakat Sa
rıkamış Yundu ile Kars Yurdu daha çok tahrip edil
diğinden ve yanımda da hemen büyük bir Erzurum 
Bölge Yurdu bulunduğundan, bu sene içim buradaki 
talebeleri bu yurda almaya karar verdik. Gerek Kars 
Valiliğime ve gerekse Sarıkamış'ım bütün ilgililerine 
yazılı olarak da, sözlü olarak da me kadar talebe 
müracaat ederse, ine kadar öğrenci müracaat ederse, 
hepsimi alacağımızı ve Erzurum Bölge Yurdunda 
barındıracağımızı ifade ettifc.; 

INitekiım, Kars'ta müracaatlar sonucu yapılan 
(iki, Kars'a kadar imıtihan heyetimi gönderdik) iım-
ıtihanı 50 kişi kanandı, 50 klşliyi de bölge yurduma 
taldık. Gelecek yıl eğer kazanırsa, 100 kişiyi, 150 ki
şiyi alabilecek kapasitemiz vardır; ama 'ben bununla 
demek 'istemiyorum ki, Kars öğrenci Yurdu böyle 
kalacak. Hayır... Kars Öğrenci Yurdunu ya yeniden 
yapmak veya tamir etmek için şunları düşündük:.. 

Bvvelia dedik ki, Millî Eğitim Bakanlığına bu 
yurdu satalım, Millî Eğitim Bakanlığı bunu kullan
sın; zaten öğretme'n evi arıyor ve biz bunun yerine 
Kars'ta yenıi bir yurt yapalım. 

İkindisi, «Acaba Kars'ta, herhangi bir özel veya 
(tüzelkişilik bunu satın 'alır, kullanır ve böylelikle 

bize bir yurt yaptırma imkânımı verir mi?» dedik, 
maalesef 'bu da Olmadı. 

Üçüncüsü ,̂ memleketimizin sayılı kişilerime mü
racaat ederek, şayet Kars Talebe Yurdunun tamira
tına katılırlarsa kendilerinim bir plaketini 'bu yurt 
üzerime' koyacağımızı ifade ettik, fakat ilgi görmedi. 
Bunun üzerine biz kendi imkâruarıımıızla Kars Talebe 
Yurdunu ya tamik ettireceğiz (Bu önümüzdeki yıl
larda) veya eğer sel 'yüzünden tahribata uğraması 
muhakkak ise ve bunu önlemek mümlküm olamaz
sa, bu 'takdirde Kars'a yeni bir öğrenci yurdu mut
laka yaptıracağız. Bu, planlarımızın içindedir. Geç 
kaldığı içim bu yıl bu kürsüde «Kars öğrenci Yur-

* du açılimış ve öğrenci kabul etmeye başlamıştır» di-
yememenin üzüntüsü ile (birlikte, hepimizi saygılarım
la selamlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 

üzerimdekli ımüzakereler bitmiştir. 
Malumları olduğu üzere, bu Bütçe katma ida

resi bütçeslidir. Bu nedenle, oylama sonunda açık 
oylama Olacaktır., 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınızla sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçiıknesi hususu kabul edilmiştir. 

Madde İli okutuyorum : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Maü Yılı Bütçe 
Kamunu Tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüme 1983 
Malî Yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (3.435.O0O.O0O) lira 
ödenek veriılımiştiir. 

IBAŞKAN — (A) işaretli cetveli bölüm bölüm 
ökuıtuyoruım efendim.. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetimi ve desıtek hiz
metleri 325 190 000 
iBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştik. 

111 Vakıf işlerimin yürütülmesi 769 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştik. 

— 489 — 



Danışma Meclisi B : 15 15.11.1982 O : 1 

Bölüm Lira 

- 112 Sosyal yandım ve kültürel İş
lemleri 2 254 310 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. 'Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 86 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla-
ınmıza sunuyorum). Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştik. 

1 imdi maddeyi (A) (işaretli cetvelle birlikte oyunu
za sunuyorum efendiım. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 1 imci ım'adde ikalbul edilmiştir. 

2 indi maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Vakıflar Oenel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3.435.000,00®) lira olarak ıtabımin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli bölüm bölüm 
okutuyorum': 

B — CETVELİ 

Gelliır 
Türü Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 1 492 640 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelMer ve hazine yar-
ıdımı 1 942 360 000 
iBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza suınıuyoruım,. Kabuıl 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilımıiştıir. 

2 ncii ımaddeyi (B) işareti cetvelle birlikte oyu
muza sunuyorum efendim. 2 nci ım'addeyi ikalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... 2 mdi madde kabul edil-
mişbiır. 

3 üncü maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 

1983 Malî Yılında elide edilecek gelir oeşlMerinden 
her birimin dayandığı hükümler, ıbağlıı (C) işaretli 
cetvelde gös'terilımiişbiır. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerimi, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1983 Malî Yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 iiıneü maddeyi oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
3 üncü madde kabul edilmıiştiir. 

4 üncü maddeyi olkutuyorumı: 
iMADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere gürişımeıye yetki 
veren kanunlar bağlı (G) işaretli cetvelde göısıtetnil-
mıiş'tir. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

5 dindi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Harcanmalara, ait forımiül, bağlı 

(R) işareti cetvelde gösterilım'iştir. 
BAŞKAN — 5 indi maddeyi oylarınıza sunuyo

rum efendim. Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 
5 lınci madde kabul edilmiştir. 

6 mcı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — (ıB) işaretli cetvelin Hazlitne yar

dımı maddesi dışındaki diğer gelr çeşitlerinden yıl 
âdimde elde edilecek gelir fazlalarını lüzumumda; 

a) 111 imdi vakıf işlemlerinim yürütülmesi prog
ramının 01 inci altprogramımın 001 inci (Mülhak ve 
yeni vakıflar ile mazbut emlakinim yönetliımi, işleüiil-
mesi ve değerlendlMlknesi) faaliyetimin 3(X>, 400 ve 
800 üncü* 

Ib) 112 nci sosyal yardım ve kültürel işlemler 
programının 01 imci al'tprograımıımıın Ö01 imci (Öğ
renci yurtlan, imaret, kurma ve iştetmıe) faaliyeti
nin 300, 400, 500 ve 600 üncü, 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Mali
ye ©akanı yetildiidir. 

İBAŞKAN — 6 mcı maddeyi oylarınıza sumuyo-
ruim efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
6 mcı ımiadde kabul edilmiştir. 

7 udi maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 7. — Mazbut vakıflarda ilgililerim inti

fa halkları, 2762 sayılı Kanonun 39 uncu maddesi
nin uygulanmasını gösterir tüzükte değişiklik yapılın
caya kadar Vakıflar Nizaminaımesime ek 23.12.1937 ve 
13.10.1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir. 

BAŞKAN — 7 indi maddeyi oylarınıza sunuyo
rum efendimi. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
7 ndi madde kabul ödilımiştir. 

8 imdi maddeyi okuıtuyorumı : 
MADDE 8. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

munu ile 'bu Kamumun bazı maddelerimi değiştiren ve 
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buna bazı maddeler ekleyen (kanunların uygulanıma-
sınıdaın 'doğan istihkaklar (Konferans ücreti hariç), 
yolluk 'karşılığı verilen tazminatlar ve sürekli görev' 
yollulkllıarı ile {ilgili iteritiipiler için 'bütçeye 'konulan öde
mekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
'içimde gerçekleşeoelk gelir fazlalarımı Ikarşıliik göster
mek suretiyle (A) işareti cetveldeki ilgili ödene'k 
(miktarını antıırımıaya Maliye Baikanı yetkilidir. 

'BAŞKAN — 8 imci maddeyi oyunuza sunuyo
rum efendilim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
8 indi madde (kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 

MADDE 9. — Bu Kanun 1 Ocalk 1983 tarihlin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınızla sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde 'kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Başbalkan ve Ma
liye Balkanı yürütür.; 

BAŞKAN — M'addeyi oylarımıza sunuyorum. Ka
bul edenler Etmeyenler... 10 uncu madde 'ka'bul edil-
ımiiştir. 

'Sayın üyeler, Bütçenin tümü açık oylarınıza su-
nullaoalktır. Oy pusulaları yanında olmayan üyeler, 
üzerinde mühür 'bulunan beyaz ikâğıitları ıkullanabi-
lirler. 

(Oylar toplantı) 

BAŞKAN — Oyunu feulllanımayan sayın üye var 
mı efendimi?... Yolk. Oylama İşlemi bitmiştir. 

Oyların ayırımı devam edenken 'bir hususu ha-
tırlatmalkta yarar görmıdkteyiz. Yarın görüşülecelk olan 
Adalet ©alkıaınlığı, 'Millî Savunma Bakanlığı ve Kültür 
ve* Turizm Bakanlığı (Ki, yer değiştirmiştir değerli 
oylarnnızla.) Bütçeleri üzerinde görüşmek isteyen sa
yın üyeler, Birleşimin sonuna Ikad'ar, söz âlımalk is
tedikleri takdirde, lütfen Divan üyesi arlkadaşları
mıza 'adları yazdırsınlar efendim. 

Sosyal Güvenlik B'alkanlığı Bütçesi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Bütçesi (ile yer değiştirmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — 'Sayın üyeler, Valkıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesi dolayısıyla yapılan açıık oylamaya: 
111 üyemiz katılmış, 107 kabul, 4 ret oyu kullanıl
mıştır arz ederim. Bu suretle Vakıflar Genel Müdür
lüğü 1983 Malî Yılı Bütçesi Kabul edilmiştir. Ha
yırlı, uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) | 
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B) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe müzakerelerine başlı
yoruz. 

,Bu Bütçe üzerinde Sayın Yeğenağa söz almış bu
lunmaktadırlar. Buyurun Sayın Yeğenağa. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün 
Bütçesi görüşülürken Türkiye için çok mühim olan 
bir konuyu gün ışığına çıkarmak isterim. 

ıBu konu, 1972 yıllarında başlamış olan ve üze
rinde hayli tartışılan sunî yağmurlama konusudur. 
Meteoroloji idaresindeki arkadaşlarımız gayet iyi 
hatırlayacaklardır bu konuyu, sunî yağmurlama 1971 
ve 1972 yıllarındaki kuraklık nedeniyle halk tarafın
dan arzulanan sunî yağmurlamanın yapılmasını is
teyen bir grup tarafından ortaya çıkarılan bir konu
dur, ** 

Türkiye'nin coğrafî durumu, sunî yağmurlamaya 
en müsait bir memleket durumu arz eder. Sunî yağ
murlamayı kısaca tarif edeyim : Rutubeti haiz büyük 
bir bulut grubunun kâfi derecede, havanın soğuk olma
yışı nedeniyle yağmadan Türkiye'yi katederek geç
mesi olayı neticesinden evvel, bu yağmur bulutları, 
dışarıda sühuneti ve rutubeti ölçebilecek bir uçaktan 
atılacak gümüş iyodür bombası ile kâfi soğutma el
de edilerek yağmura dönüştürülebiliyor. Yalnız, yağ
mura dönüştürülmüyor, yağmur yağmakta iken de 
bu bulutlara atılan bombayla yağmur kara dönüştü
rülebiliyor. O sırada biz Çukurova Bölgesinde bu 
konuyu çok destekledik, büyük bir kuraklık sürmek
teydi, nehirlerde su da yoktu. Enerji üretimi yapıla
mıyordu, gündüzleri santraller durduruluyor, su bi
riktiriliyor ve yalnız geceleri şehir aydınlatması için 
elektrik üretilebiliyordu. Hakikaten bunu çok arzu
ladık ve birçok yerlerde tatbikatı olduğunu da öğ
rendik. Mesele enine boyuna tartışıldı, iş demagoji
ye girdi, derken «Niye bu talep Meteorolojiden gel
miyor da halktan geliyor» şekline dönüştürüldü. Der
ken o sırada mühendis olan ve bilahara senatör se
çilen bir zatın «Sunî yağmurlama yapan bir Ameri
kan şirketinin komisyoncusu olduğu için» dendi ve 
konu gürültüye geldi, gitti. 

Şimdi TÜBİTAK'ın hazırladığı gayet güzel bir 
rapor var; sunî yağmurlamanın Türkiye'ye faydalı 
olacağına dair. Sunî yağmurlama suretiyle yalnız ba-
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rajların randımanını % 20 artırabilsek, aşağı yuka
rı 5 tane Sarıyer Barajı kadar barajın ürettiği ener
ji elde edilebilir. Sunî yağmurlama suretiyle ve kar 
depolaması suretiyle Orta Anadolu'nun verimi artı
rılabilir. İçimizde TÜBİTAK adına bilimsel araş
tırma yapmış ve rapor vermiş arkadaşlarımız da var. 
Bir tanesi de Sayın Hayati Gürtan. Konu Türkiye'de 
tatbik edilmesi gereken, asgarî bir deneme yapılma
sı gereken bir konudur. Sunî yağmurlamanın fayda
larını fazla izah edecek değilim. Bir yağmur bulutu
nu yağmayacakken yağdırabiliyor, yağmur olarak 
yağan bulutu kara dönüştürebiliyor, bu karı da dağ
larda depolama imkanı elde edilebiliyor. 

Bir başka faydası daha var : Meteordan alınan 
dünya meteoroloji haritasında sel getiren bulutlar 
da tespit edilebiliyor. Bu sel getiren bulut görüldüğü 
anda, deniz üzerinde bu bulutu sağıp, sel etkisinden 
kurtulmak da mümkün. Birçok faydaları var. Asga
rî, Türkiye'de denenmesi gereken bir konudur. Bu 
işi, Meteoroloji yetkililerinin ve Tarım Bakanlığının, 
Hükümetin ele almasında ve ilk denemeye başlanma
sında büyük fayda var, Bu denemeyi yapmak için 
yeni' bir teşkilat kurmaya lüzum yok, gereken uçak 
Türk Hava Kuvvetlerinde . mevcut. Bir tek gümüş 
iyodür bombasına ihtiyaç var, bir de konuyu bilen, 
uzmanlaşmış bir - iki kişiye ihtiyaç var. Süratle bu 
deneme yapılabilir, deneme yapılabilecek sahalar 
da mevcut, bunun bir zararı olacağı kestirilebilirse, 
daha evvelden o deneme yapılacak bölgelerdeki hal
kı sigorta ettirmek de mümkün. Zarardan arî bir şe
kilde ilk deneme yapılırsa, neticenin tahmin ediyo
rum. memlekete büyük faydası olacaktır. 

Saygılarımla teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın üyeler, bu bütçe üzerinde başka söz alan 

üyemüz bulunmamaktadır. 
Sayın Komisyon bu bütçe üzerinde herhangi bir 

şey söyleyecek misiniz efendim? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Yoktur Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Ben Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe

si üzerinde sadece bir - iki noktaya temas ederek söz
lerimi bitireceğim. 

Birincisi, bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü
müz dünya standartlarına uygun hizmet sürdürmek
tedir. Bu haliyle gerçekten memnuniyet verici, övün

düğümüz teşkilatlarımızdan birisidir. Gerek ordumu
zun meteorolojik desteği bakımından, gerekse diğer 
devlet teşkilatının istekleri bakımından gayet verimli 
bir biçimde çalışmaktadır. Bu hususu arz etmek iste
rim., 

İkincisi, geçen yıl bütçesi görüşülürken Sayın 
Aîatlı bir konuyu ortaya getirmişlerdi. Bize bir hiz
met imkânı verdiklerinden dolayı kendilerine teşek
kür ediyoruz. Bu hizmet imkânı şudur : «Denizcile
re, yat turizmine, balıkçılara yardım etmek için aca
ba istasyonlar açıp açmamamızı» sormuşlardı. Ken
dilerine arz ediyorum ki, Çanakkale'de, Anamur'da 
ve Marmaris^te arzu ettikleri bu tip istasyondan üç 
tane açılmış bulunmaktadır ve faaliyettedir. 

İkincisi, Sayın Abdurrahman Yılmaz geçen yıl 
bütçesi görüşülürken bize çok enterasan bir konu 
getirmişlerdi. O konuyu da neticelendirmiş bulunuyo
ruz, halen Malatya'da Ziraî Araştırma istasyonun
da, Ziraî Meslek Okulunda ve Balaban'da üç tane 
arzu ettikleri bu-tip istasyon kurulmuş ve faaliyeti
ne devam etmektedir. 

Efendim bahsetmek istediğim üçüncü konu Sa
yın Yeğenağa tarafından ortaya getirilen ve gerçek
ten çok ilginç bir konu olan sunî yağmurlama konu
sudur. 

Dünya Meteorolojıi İşleri Teşkilatı 30 yıldır bu 
konuyu takip etmektedir. Birtakım bilimsel araştır
malar İspanya'da yapılmaktadır, iran'da bir dene
me yapılmıştır. Yurt dışında bir şirket bize müracaat 
ederek, sunî yağmurlama yapmak istediğini belirt
miş; fakat şunları garanti edememiştir :Evvela, ne
reye yağdırılacağım katî olarak kestirebilecek midir, 
yoksa yağmur istediğimiz bölgeye değil bir başka 
bölgeye de yağabilecek midir? 

ikincisi, yağmurun miktarı hususunda katî ola
rak bir şey söyleyememiştir. Bu bir tufan haline ge
lebileceği gibi yağmur erozyonunu da meydana ge
tirebilecek durumdadır. Şu halde bu konuda da bize 
katî bir teminat verememiştir ve nihayet yağmurun 
başlatılmasını kontrol altına alabildiği halde durdu
rulmasını kontrol altına alamayacağını da beyan et
miştir. 

Şu halde önümüzde 3 tane bilimsel problem var
dır : Birincisi hangi bölgeye yağmur yağdırılacağım, 
katî olarak bugün elde mevcut delillerle tespit et
mek mümkün değildir. 

'İkincisi, yağdırılacak yağmurun miktarını kont
rol etmek mümkün değildir. 

Üçüncüsü, yağdırılan yağmurun ne zaman dur
durulacağını tespit etmek mümkün değildir. 
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Acaba bunlar diğer memleketlerde uygulandığı 
gibi, bizim ülkemizde de bir tecrübe yapmak gerekli 
midir, değil midir? Elbette ki, bu bizim Genel Mü
dürlüğümüzü aşan bir devlet politikasıdır. O dönem
de ben Senatodaydım, iyice hatırlıyorum, iki defa ko
nu Senatoda müzakere edilmiştir ve bir senatör ar
kadaşımız bu konunun üzerine ısrarla düşmüştür; 
fakat devlet teşkilatında yapılan bütün işler, bütün 
incelemeler maalesef böyle bir denemenin yapılma
sının şimdilik erken olduğu neticesine varmıştır. Bu
gün de Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğümüzün 
kanaati henüz Türkiye'de bir deneme alanının kulla
nılmasının erken olduğu yolundadır. 

Dünya Meteoroloji işleri Teşkilatı ile sürekli te
mas halindeyiz. Yapılan bütün denemelerin sonuçla
rını alıyoruz, bunları devlete arz ediyoruz, bunlar 
memleketimizde de uygulanabilir bir hale geldiği 
gün elbette ki bu tarzda bir tatbikatın memleketimi
ze sağlayacağı faydalar, Sayın Yeğenağa'nın büyük 
vukufla belirttikleri gibi, çoktur; ama bugünkü ka
naatimiz odur ki, şu anda bir deneme gerek sarf 
edeceğimiz para, gerek meydana gelecek sonuçları 
bakımından göze alınabilecek bir durumda değildir. 
Bugüne kadar Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğün
de sunî yağmurlama hakkında elde ettiğimiz bilgi
leri, çeşitli beynelminel kuruluşlarla yaptığımız temas
ları kendilerine yazılı olarak da arz edeceğiz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; bu Bütçe üzerinde soru soırmak is

teyen üye var mı efendim?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, soru 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan soru

mu sormadan evvel Meteorolojimizin Türkiye'de 
çok mükemmel hizmet yaptığının burada bir Hükü
met üyesi tarafından da açıklanmış bulunmasını gö
nülden destekliyoruz, kendilerini kutlamak istiyoruz. 
Ancak, birçok ülkede radyoda saat başına, hatta her 
yarım saatte bir hava raporu veriliyor. Bizini Türki
ye'de yalnız sabahleyin ve gece veriliyor, bazen de 
arada saat 13.00 de veriliyor. Acaba TRT ile işbirliği 
yapılmak suretiyle sık sık bunun Millete duyurulma
sında yarar görmezler mi?.. Bu konu da bir zorluk
ları var mı?.. Bunları öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Bakanım şimdi mi açıklama yapacaksınız, 

yoksa..4 

| DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
i Hemen açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Meteorolojik raporları saat başı vermek için her 

zaman imkânlarımız var. Ancak maalesef TRT'nin 
kendi yayın planları ve yayın imkânları buna maale
sef müsait değildir. Ancak, Ankara'da 141525 nu
maralı telefona müracaat edildiği anda hiç bir ücret 
ödemeden, yani PTT büyük bir imkan sağlamıştır, 
bu telefon numarasına yapılan telefonlar için ücret 

I almamaktadır, buraya edilen telefonla her an mete
orolojik haber almak mümkündür. Meteoroloji ra-

I porunu her isteyen vatandaşımıza anında bu telefon 
numarası verdiği gibi; ayrıca Ankara'nın dışında 3 
ilimizde de yine böyle telefon numaraları mevcut-

I tur. Buralara vatandaşlar müracaat etmektedirler ve 
oradan hava raporları kendilerine verilmektedir. Ay
rıca, arzu eden kuruluş ve şahıslar İstedikleri anda 
Genel Müdürlüğe telefon ettikleri zaman kendilerine 

I yazılı ve sözlü hava raporlarının daha geniş bir bö-
I lümünü verme imkanına malik durumdayız. 

Tekrar ediyorum ki, her an biz, yarım saatte bir, 
saatte bir bu raporları vermeye hazırız, ama TRT 
bunlara imkân bulamamaktadır. Bundan sonra bir 
defa daha ben TRT -ile görüşmek suretiyle talihimi-

I zi tekrar deneyeceğim. Kendilerine, Meteoroloji Ge
nel Müdürlüğü hakkında söyledikleri gerçekten lü-

I tufkâr sözler için teşekkür ederim. 
j Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

I Sayın üyeler; soru sorma işlemi de bitmiş bulu--
I nuyor, 

I Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su-
I nuyorum efendim : Bölümlere geçilmesini kabul eden-
I 1er.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

DEVLET METEOROLOJİ IŞLERt GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESt 

Bölüm Lira 

I 101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 448 632 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 

I edenler... Kabul etmeyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

111 Meteorolojik Rasat ve Ana
liz Hizmetlerinin Düzenlen
mesi ve Geliştirilmesi Hiz
metleri 2 666 368 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 170 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Devlet Meteoroloji tşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesi Genel Kurulumuzca kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

C) DİYANET İŞLERt BAŞKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Programımızda yer 
alan Diyanet işleri Bütçesinin müzakerelerine başlı
yoruz. Bu bütçe üzerinde iki sayın üyemiz söz iste
mişlerdir. 

Sayın Öztuş buyurun efendim. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, Sayın Ba

kan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Anayasamızın 24 üncü maddesinde; «Din ve ah

lak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi 
altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve 
orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler 
arasında yer alır.» denilmek suretiyle din eğitim ve 
öğretimi, eğitim bilimi kapsamı içersine alınmıştır. 
Buna paralel olarak ilkokulların 4 üncü ve 5 inci sı
nıflarından başlamak üzere orta öğretim kurumları
nın her sınıfına din ve ahla'k bilgisi dersi konma
sıyla; din eğitim ve öğretimi örgün eğitim, yani planlı 
ve belli bir muhtevaya dayalı öğretim alanına girmiş 
bulunmaktadır. 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunda; «Diyanet İşleri Baş
kanlığının görevi : İslam Dininin inançları, ibadet ve 
ahlak esaslarıyla ilgili ilişkileri yürütmek, din konu
sunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yö
netmektir.» şeklinde belirtilmektedir. Fakat, din ko
nusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini 
yönetmenin yanında Diyanet 'İşleri Başkanlığının 
Kuran kursları açtığı ve bunları yönettiği hepinizce 
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bilinmektedir. 17 Ekim 1971 gün ve 13989 Sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan Diyanet tşleri Başkan
lığı Kuran kursları yönetmeliğinin 633 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca çıkarıldığı be
lirtilmektedir. Oysaki, 633 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin (d) fıkrası Kuran kurslarının açılmasıy
la ilgili bir hüküm getirmemekte, yalnızca «Din ko
nusunda toplumu ve yurt dışındaki yurttaşlarımızı 
aydınlatmak amacıyla gerekli çalışmalara yürütmek
tir.» denilmektedir. 

Buna göre Kuran kurslarının açılmasına ilişkin 
hiç bir yasal dayanağın olmadığı görülmektedir. Ola
maz da, zira : 

1. Atatürk döneminde 3 Mart 1924 de çıkarı
lan 429 sayılı Kanunla, Seriye Vekaleti kaldırılmış, 
lâik eğitilme geçilmiş, din müesseselerinin idaresi1 Di
yanet İşleri Reisliğine bırakılmış. 

2. 439 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu ile de bü
tün eğitim, öğretim kurumları Millî Eğitim Bakan
lığına bağlanarak öğretim birliği sağlanmış; 3 Ka
sım 1928 de de çıkarılan Türk harflerinin kabul ve 
tatbiki hakkında 1353 sayılı Kanunla Arap harfleri 
yerine Türk harfleri kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Kuran 
kurslarında, Kuranı Kerim, itikat, ibadet, siyer ve 
ahlak dersleri verildiği görülmektedir. Kuran kur
su yönetmeliğinin 8 inci maddesinde Kuran kursu 
öğreticilerinin nitelikleri şöyle belirtilmektedir : «En 
az imam hatip lisesi 1 inci devresi olmak üzere dinî 
öğretim veren herhangi bir okuldan mezun olması, 
ancak öğreticiye ihtiyaç bulunması ve bu maddenin 
«b» fıkrasındaki nitelikte istekli bulunmaması ha
linde ilkokul mezunu kimseler de Diyanet İşleri 
Başkanlığınca tespit edilecek esaslara göre yapılacak 
imtihanla Kuran kursu öğreticiliğine atanabilirler.» 
denilmektedir. 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunun 22 nci maddesinin 
(g). fıkrasında ise; «Kuran kursu öğretmenliği için 
ilahiyat fakültesi, islam enstitüsü, imam hatip lisesi 
2 nci devre mezunu olanlar, bu nitelikte istekli bu
lunmadığı takdirde imam hatip lisesi 1 inci devre 
mezunu olanlar, bunlar 'da bulunmazsa ilkokul me
zunu olanlar atanabilirler. Hafızlık tercih sebebidir.» 
denilmektedir. 

Görüldüğü gibi, Diyanet tşleri Başkanlığının Ku
ruluş Kanunu ile Yönetmeliği arasında bir paralellik 
yoktur. Kuran kursu öğretmenliği için ilahiyat fa
kültesi mezunuyla ilkokul mezunu aynı tutulmakta-
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dır. Bir ilkokul mezununun Kuranı Kerim, itikat, 
ibadet, siyer ve ahlak derslerini nasıl verebileceği şa
şılacak kadar çok önemlidir de... 

Diyanet İşleri Sayın Baştanı bir seminerde, 27 
bin camide din hizmetlerinin fahrî olarak yürütüldü
ğünü, imam - hatip lisesi mezunu eleman ihtiyacı ol
duğunu, imam - hatip lisesi mezunlarından ancak % 
28 inin alanlarında çalıştıklarını, her yıl 2 bin cami 
inşa edildiğini söylemektedir. Hal böyle olunca, ge
rek camilerde gerekse Kur'an kurslarında genellikle 
ilkokul mezunu elemanların çalıştırıldığı, özellikle 
camilerde insanımıza dinî bilgileri verecek düzeyde 
elemanların 'bulunmadığı, Diyanet İşleri Başkanlığı
nın en önemli görevi olan camilerdeki yaygın din 
eğitimi görevini gereği gibi yapamadığı anlaşılmak
tadır. 

Büyük Atatürk 7 Şubat 1923 günü Balıkesir'de 
Paşa Camiinde yaptığı konuşmada bakınız ne diyor : 

«Efendiler, camiler birbirinizin yüzüne bakmak
sızın» yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler itaat 
ve ibadet ile beraber, din ve dünya için neler yapıl
mak lazım geldiğini düşünmek, yani fikir alışveriş 
sinde bulunmak için yapılmıştır.» 

İlkokul mezunu elemanların minberden vatanda
şı nasıl aydınlattığına, düşünmeye sevk edecek fikir
leri nasıl açıkladığına, millî terbiye esaslarını, güzel 
ahlakı nasıl telkin ettiğine, ibadet esaslarını nasıl öğ
rettiğine, öğretebileceğim e şaşmamak müm'kün de
ğildir. Halen var olan cami ve Kur'an kurslarına yö
netici ve öğretici eleman bulamazken, her yıl çok sa
yıda Kur'an kursunun açılması ve buralara 1983 yılı 
için % 246 lık bir artışla yatırımların hızlandırılma
sının sebebi anlaşılamamaktadır. 

MEHMET PAMAK — Ne zararı var?.. 
NERMİN ÖZTUŞ — Kuran kurslarının dene

timine gelince : 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları Yönet

meliğinin 17 nci maddesinde, kursların denetiminin 
müftüler, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, Mil
lî Eğitim Bakanlığı müfettişleri ve 5442 sayılı Ka
nuna göre il yetkilileri aracılığıyla gerçekleştirildiği 
belirtilmekte, 18 inci maddesinde de bu denetimin ne 
şekilde cereyan edeceği açıklanarak denir ki : 

«Kuran kurslarının genel denetimi Diyanet İşleri 
Başkanlığı müfettişleri ile Millî Eğitim Bakanlığı 
müfettişlerinden en az birer müfettişin katılması su
retiyle meydana gelecek müfettişler grubunca yapı
lır.» 

Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde, «Bu yö
netmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürü

tür» denİHmektedir; yani Kuran 'kurslarının denetlen
mesi, Diyanet İşleri Başkanlığının Millî Eğitim Ba
kanlığından müfettiş istemesiyle müm'kün olabilmek
tedir. İstemezse Millî Eğitim Bakanlığı kursları ken
diliğinden denetleyemez. 

Yeni Anayasamızda yer alan Diyanet İşleri Baş
kanlığının laiklik doğrultusunda ve bütün siyasî gö
rüş ve düşünüşlerin dışında 'kalması hükmüne karşın, 
Diyanet İşleri Başkanlığının yaygın eğitim faaliyet
lerinden olan «Diyanet Gazetesinin» 278 numaralı 
Nisan 1982 tarihli sayısında şöyle denilmektedir : 
«Bugün bir dış politika olayında, bir iç politika ter
cihinde sözümüz, gözümüz var.» 266 numaralı 15 
Temmuz 1981 tarihli sayısındaki, «Esir milletler hür
riyet istiyor» yazıları ve resimleri ile, 276 numaralı 
1 Şubat 1982 sayısındaki, «Polonya ne ilk ne son» 
ifadeleri ve resimleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı si
yasî görüş ve düşüncelerini açıklamış olmuyor mu?.. 

Yine 278 sayılı Nisan 1982 tarihli sayısında, 
başörtülü hanımla başı açık hanımın çocuk bakımı 
ile ilgili bir konuda, «İkisi de anne ama» başlığı al
tında, «Materyalist felsefe insanı bu hale getirdi» 
şeklinde kıyaslama yapılarak başı açık hanım kınan-
ma'ktadır. Bu kıyaslama Atatürk İlkelerine ve Dev
rim Kanunlarına aykırı düşmüyor mu?.. 

MEHMET PAMAK — Ne alakası var?.. 
BAŞKAN — Karışmayın efendim, lütfen, müda

hale etmeyin. 
NERMİN ÖZTUŞ — 7 Kasım 198'2 günü halk

oyuna sunulup kabul edilen Anayasamız ile «Din ve 
ahlak eğitim ve öğretiminin devletin denetimi ve gö
zetimi altında yapılacağı, din kültürü ve ablak öğre
timinin ilk ve ortaöğretim 'kurumlarında okutulan 
zorunlu dersler arasında yer alacağı» hükmü getiril
miştir. Böylece öğrenim çağında olanlar din kültürü
nü okullarda alma olanağını bulmuş olacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Öztuş, lütfen bağlayın, süre
ni/: bitmiştir efendim. 

NERMİN ÖZTUŞ — Tamam efendim, bağlıyo
rum^ 

Öğrenim çağını geçirmiş, yaygın eğitim alanına 
girenler için de din Ikültürü ve ahlalk öğretimi Millî 
Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğüne 
bağlı olarak imam - hatip liselerinde ve meslek ders
leri öğretmenleri tarafından verilmeli, denetim Millî 
Eğtim Bakanlığı tarafından yapılmalıdır. Böylece 'hem 
bina yatırım giderlerinden tasarruf edilmiş, hem de 
Anayasamızda ifadesini bulan din kültürü ve ahlak 
öğretimi ehil elemanlar tarafından verilmiş olur. ZK 
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ra dinin mutlak din adamlarınca öğretilmesi gerek
mez. Din ve dil öğretimi bir kültür işidir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş. 
Efendim, bir hususu Yüce Genel Kurulun ıttılaına 

arz etmök isterim. Biliyorsunuz bütçe müzakereleri
nin sağlıklı ve süresi bakımından zamanında 'bitirile
bilmesi için, bugünkü bütçe müzakerelerinde isayın 
üyelere 10 ar dalkilka Sayın Bakanlara da 20 dakika
lık bir süre tanınmıştır. Bu süreye riayet edilmesini 
özellikle istirham etmekteyim. 

Söz sırası Sayın Bilge'de; buyurunuz Sayın Bil
ge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

'Biraz önce de belirtildiği üzere, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, dinsel inançlar, ibadet ve ahlak esaslarıy
la 'ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu ay
dınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli bu-
lunmaiktadır. • 

Dinsel inanç ve ibadetle ilgili işler arasında Ku
ran kursları ve Hac işleri de bulunmaktadır. Bende
niz de bu iki konu üzerinde biraz durmak istiyorum,. 
Önce Kuran kurslarını ele alalım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Dinsel öğretim ve eğitim niteliği taşıyan Kuran 

kurslarının esasına girmeden önce Anayasanın bu hu
sustaki iki maddesini bendeniz de hatırlatmak is'tiyo-
rmr^ 

Yeni Anayasamızın 24 üncü maddesinde, dinsel 
öğretimin devlet gözetim ve denetimi altında yapıla
cağı açıkça ifade edilmiştir. Aynı Yasanın 42 nci mad
desinde ise, genel olarak eğitim ve öğretimin Atatürk 
ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve 
eğitim esaslarına göre yapılacağı, bu esaslara aykırı 
eğitim ve öğretim yerleri açılamayacağı hükme bağ
lanmış bulunmaktadır. Buna benzer hükümler 1961 
Anayasasında da yer almış bulunmaktaydı. Bu ne
denle, 20 küsur yıllık bir uygul-aımanın ışığındaki göz
lemlere dayanarak bazı temennilerde bulunmalk is
tiyorum , 

Kuran kursları hakkındaki Yönetmeliğe göre, 
bu. kurslar Diyanet İşleri Başkanlığının müsaadesiy
le açılabilir. Biraz önce sözü edilen Yönetmelik bunu 
3 ve 4 üncü maddelerinde açıkça belirtmektedir. Hal
buki, böyle bir müsaade alınmadan açılan Kuran 
kurslarının bazılarına göre 2 bin, diğer bazılarına gö
re de 5 - 7 bin civarında olduğu ifade edilmektedir. 

İlkokulu bitirmeyen çocukların bu gibi kaçak 
kurslar ve iıatta müsaadeli kurslara devam ettikleri 
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de söylenmektedir. Halbuki Kuran Kursları Yönet
meliğinin 9 uncu maddesinin 2 numaralı paragrafı, 
bu kurslara en az ilkokul diploması bulunanların 
alınacağını emretmektedir. Kaçak Kuran kurslarının 
kapatılmaları ve ilkokul çağındaki çocukların da res
mi Kuran kurslarına dahi alınmaması gerektiği açık
ça meydana çıkmaktadır. Bu hususu Sayın Bakanın 
dikkatine arz eder, gerekli tedbirlerin alınmasını 
bilhassa rica ederim. 

İzinli de olsa mevcut Kuran kurslarındaki öğre
tim ve eğitim Atatürk, ilkelerine ve çağdaş bilim esas
larına uygun olduğu da iddia edilemez. Oralarda 
medrese usulü öğretim ve ezbercilik hâkimdir. Ço
cuklar anlamını bilmeden birçok şeyleri ezberlemek
tedirler. Gerçekten bu kurslarda aslı ve esası olma
yan birçok hikâyeler çocuklara ezberletilmektedir 
Bu hikâyelerden birisini size anlatmak isterim. Bu, 
«Bal tefsiri» denen şeydir : Bal tefsiri denilen şey, 
Peygamber zamanında yapılan bazı gazalardan son
ra, o gazaların birisinde Hazreti Ali'nin evine gelir
ler ve orada bal ikram edilir. Bal yerken orada bu
lunan Hazreti Ali, Ebubekir, Ömer, Osman vesaire, 
hatta Peygamber'in bulunduğu sonradan, yazıdan 
anlaşılmaktadır, bunların herbirisi namaz hakkında, 
cihad hakkında vesaire hakkında bazı hikâyeler an
latırlar, o bal bakımından tefsirde bulunurlar. Çün
kü balın üzerinde bir kıl varmış, o kıl dolayısıyla ge
lin bir tefsir yapalım denilmiş, herkes kendisine göre 
bir şey anlatıyor. Buraya kadar bu hikâyenin pek 
fazla bir şeyi yoktur. Ancak bundan sonra din sö
mürüsü gelmektedir. Deniyor ki o «Bal tefsiri» nin 
sonunda «o anda Cebrail geldi ve Hazreti Allah'tan 
bir vahiy indirdi.» Bu vahiyde şöyle denilmekte imiş 
«Bu bal tefsirini okuyana, okutana, dağıtana ben 70 
peygamber sevabı veririm.» 

Böyle bir «Bal tefsiri» ni bendeniz de bir toplum
da, bir kahvede elde etmiş bulunuyorum. Orada ho
caya sordum, yahut bunu dağıtana sordum : Efen
dim, böyle bir şey söyleniyor, ben Kuran-ı epeyce 
okudum; Arapça'sından, Türkçe'sinden, yabancı di
linden vesairesinden, böyle bir âyetin nerede bulun
duğunu bilemiyorum. Çünkü Cebrail tarafından va
hiy geldi diye söylendiğine göre, bu vahyin Kuran' 
da bulunması lazım. «Ben de bilmiyorum; ama ki
taplar böyle yazar.» dedi, çıktı ve elindeki şeyi de 
25 liraya satıyordu; üzerinde hediyesi 25 liradır di
yordu. 

Kimisi 25 lira verir, kimisi 50ı lira verir, mesele 
orada değil. Mesele, «70 peygamber sevabı veririm» 
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denilmek suretiyle din duygularının sömürülmesi me^ 
selesidir. işte bu şeyler çocuklara öğretilmektedir ve 
çocuklar da bir papağan gibi bunları ezbere okumak
tadırlar. 

Bunu Sayın Bakanın dikkatine arz ederim. 
Kurs yönetmeliğine göre, bu kurslarda, yine bi

raz önce söylendiği gibi öğretim yaptıracakların 
imam hatip okulu mezunu olmaları, ancak ihtiyaç 
durumunda ilkokul mezunlarının da buraya tayin 
edilecekleri belirtilmektedir. 

Şimdi, kurs öğretmeni olabilecekler en aşağı, pren
sip itibariyle imam hatip okulu mezunu olmaları 
icabettiği halde, tatbikatta, uygulamada pek çok 
Kuran kursu öğretmeninin ilkokul mezunu olduğu, 
yahut da ilkokul diplomasını sonradan almış bulun
duğu meydandadır, açıktır; bunu saklamaya imkân 
yoktur. 

Şimdi, Kuran Kursu müfredatında aynı zaman
da bazı Kuran âyetlerinin, surelerinin ezberletilece-
ği ve aynı zamanda bunların Türkçe anlamlarının da 
açıklanacağı ifade edilmektedir. Acaba ilkokul mezu
nu olan bir öğretmen Kuranın bu âyetlerini ne şe
kilde açıklayabilir?.. Kendi kültürü veyahut da ye
tişme tarzı buna müsait midir?.. Müsait olmadığı 
gayet açıktır. Hatta bazen cuma namazlarında hut
bede, hutbe okuyan hatiplerin «Efendim, namaza 
gelirken güzel giyinin, güzel kokular sürünün» ve
saire dedikten sonra «ama zinhar, kolonya sürme
yin. Çünkü kolonyanın içerisinde alkol vardır.» de
diklerini ben birçok defa işitmişimdir. 

MEHMET PAMAK — Doğrudur. 
NECİP BİLGE — Yani onların kültür seviye

leri ancak buna müsaittir. Bu itibarla bu hususta Sa
yın Bakanımızın dikkatini çekmek isterim. 

Diğer bir nokta da hac meselesidir. Hac mese
lesi, bildiğiniz üzere dinimizde bedensel ve parasal 
bir ibadet olarak ortaya çıkmaktadır. Ben burada 
bilhassa hac kurbanları üzerinde durmak istiyorum. 
Hacca gidip gelenlerin anlattıklarından ve bazan si
nemalarda gösterilen filmlerden, hatta televizyonun 
da bazı yayınlarından anladığımız kadarıyla hacıla
rın kurban kesme işleri amacına ulaşmayan bir dav
ranış olarak gözükmektedir. Çünkü kesilen kurban
ların beşte dördü greyderlerle toprağa gömülmekte
dir. Gösterilen filmlerden bu anlaşılmakta ve gelen
ler de bunu böylece anlatmaktadırlar. 

O halde kurban kesme sadece bir kan akıtmak
tan ibaret kalıyor. Halbuki kurbanın esas amacı, bir 
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kan akıtmadan ibaret değildir, sosyal bir yardımdır, 
yardımlaşmadır. Bunun fakir fukaraya dağıtılması 
icap eder. Halbuki hacda kesilen kurbanların beşte 
dördü heba olmaktadır. Hele hele, yine gelenler an
latmaktadırlar, koyun şeklinde, keçi şeklinde kesilen 
kurbanların yüzüne bakılmamaktadır, çünkü oradaki 
insanların çokları deve eti yemektedirler. Yani Ara
bistan'da deve eti daha çok yaygın olduğu için an
cak deve kesildiği takdirde bunların bir kısmından, 
gayet cüzi bir kısmından istifade edilebilmektedir. 

Şimdi ne olacak?.. Kurbandan istifade edilmiyor, 
maksadına ulaşmıyor; ne yapalım?.. Kanımca Diya
net İşleri Başkanlığına düşen bir görev vardır : Bu 
kurbanları herkesin kendi memleketinde kesmesinin 
caiz olduğunu, mümkün olduğunu açıklamasıdır ve 
hatta bazı hac türlerinde kurban kesmeye bile lü
zum yoktur. Yalnız hacı adaylarımız burada yeter 
derecede aydınlatılmadıkları için orada kurban kes
mektedirler. Çünkü oradaki deliller, yani Suudi Ara
bistanlı deliller orada kurban kesmek lazımdır diye 
onlara bu hususta niyet ettirmektedirler. 

Bunun teferruatına girmek istemiyorum. Hac 
3 kısımdır : İfrad haccı. Yani münferit, sadece bü
yük hac dediğimiz, üzerimize farz olan yani Müs
lümanların üzerine farz olan hac. Bir de sünnet olan 
umre denilen hac vardır. Bunların ikisi birden yapı
lacak olur ise, bunlara haccı temettü veya haccı kı
ran denilmektedir ve kurban da ancak bunun ikisin
de mevcut bulunmaktadır. Haccı münferit veya haccı 
ifrat denilen haclarda, Müslümanlara farz olan hac 
budur. Burada da esas itibariyle kurban kesme şartı 
yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı bu hususta yeter de
recede aydınlatmamaktadır durumu. 

Müsaade ederseniz Diyanet İşleri Başkanlığının 
gazetelerde çıkan beyanatı vardır, o beyanatı ben 
kendim şey etmiyorum, o beyanatta açıkça söylen
mektedir ki, «ancak haccı temettü ve haccı kıranda 
kurban kesmek lazımdır. Diğerlerinde, yani haccı 
ifratta buna lüzum yoktur; ama bu mesele daha 
ziyade Suudi Arabistan'ı ilgilendirmektedir, onun 
dağıtımı ve sairesi, bizim yapacağımız başka bir şey 
yoktur» diyerek işin içerisinden çıkmaktadır. 

Dileriz ki, her sene hacca gidilirken Diyanet İş
leri Başkanlığı hacı adaylarımızı bu hususta aydın
lığa kavuştursunlar. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
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Sayın üyeler... 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, usul hak

kında konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pamak. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, burada 

yapılmış olan konuşmalar laikliğe aykırıdır. Diyanet 
İşleri Başkanlığı din işlerini şey yapmaktadır. Devle
tin işleriyle görevli olanların, hatta Sayın Bakanın 
dahi din konusunda şunu yapın diye bir talimat ver
mesi mümkün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Biliyorsunuz 2485 sayılı Kanuna göre her üye bu

rada kendi fikrini rahatlıkla ve berrakça açıklama 
imkânına sahiptir. Eğer bunun dışında herhangi bir 
durum var ise, onun gereği mevcut olan kanunlara 
göre yapılır efendim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
Sayın üyeler; şu anda bu Bütçe üzerinde iki üye

miz konuşmuştur. Vaki başvuru da bu iki üyeye has
redilmiştir. Bunun dışında başka söz alan üyemiz ol
madığından, Sayın Komisyon, bu Bütçe üzerinde bir 
görüş bildirecek misiniz efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANPOĞAN TOKGÖZ — Yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Dinle politikanın veya daha geniş bir tabirle din

le devlet münasebetlerinin tarih içinde bir gelişimi 
vardır. İlk çağlarda din, tamamıyla devlete hâkim
dir. Bu zamanda maalesef birtakım zümre menfaat
leri, kişi menfaatleri din kisvesine büründürülerek 
inanmış insanların karşısına çıkarılmış ve böylelikle 
kaynağını aslında birtakım kimselerin çıkarlarından, 
ekonomik, sosyal menfaatlerinden alan bu çekişme
ler inananları parçalamış ve bölmüştür. 

Bundan dolayıdır ki, devletin dine dayalı, dinin 
devleti tamamen kontrol ettiği dönemlerde bütün 
dinlerde mezhepler, tarikatlar türemiş, parça parça 
olmuştur. Yalnız Hıristiyanlığın mezhepleri belki 
birkaç yüzün üzerindedir, 

İkinci bir dönem, devletin dine hâkim olduğu, 
devlet adamlarının, devleti yönetenlerin din kaide
lerini de idare ettikleri dönemdir. Bu dönemde bir
takım devlet adamları kendi icraatlarına mesnet bu
labilmek 'için dini zorlamışlar ve böylelikle dinin sa
fiyetini, dindeki ihlası ortadan kaldırmışlardır. 

Dnin gerçek değerini aldığı, din duygularının la
yık olduğu mevkiye yükseldiği en güzel dönem üçün-

. cü dönemdir; yani laik devlet düzenidir. Laik dev
let düzeninde gerçek dindarla, dine inanmayan insan
larda mutlak bir vicdan hürriyeti vardır ve devlet 
dine karışmadığı gibi, din de devletin işine karışma
mıştır. Yalnız, Fransız İnkılabıyla ortaya çıkan ve 
bugün Fransa'da dahi terkedilmiş olan din düşman
lığı, dinsizlik şeklinde anlaşılan bir laiklik vardır : 
Demirperde gerisinde bunun felsefesi yapılmış ve 
bu fiilen tatbikattadır. Ben şehsen bir memlekette 
bunun tezahürlerini, neler yapıldığını, birtakım iba
dethanelere giden kişilerin kapıda nasıl taşlandığım, 
dindarların nasıl tel'in edildiğini gözlerimle görmü-
şümdür. 

Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren laik bir 
düzen içerisine girmiş, ne dini devlete, ne de devleti 
dine karıştırmıştır. Aslında gerek Osmanlı İmpara
torluğu zamanında, gerekse Selçuk Döneminde Türk 
devletlerinde daima din duyguları kendi esasları içe
risine bırakılmış, devlet hiç bir zaman din işlerini 
tanzim etme yetkisini kendinde görmemiştir. Sadece 
dinin yönetim işlerini Selçuklular Döneminde de, 
Osmanlılar Döneminde de Devlet yürütmüştür, Cum
huriyet Döneminde de bu gelenek devam ettirilmiş
tir. Bugün dinin yönetim işleri Devlete aittir, ancak 
dinî esasları yorumlamak devletin görevi değildir 
(Alkışlar). 

Ben burada laik bir Devletin Bakanı olarak, şu 
veya bu dinin kaidelerini yorumlayamam. Burada 
kendi fikrime göre şu şöyle olmalıdır, bu böyle ol
malıdır diyemem; («Bravo» sesleri, alkışlar) ancak 
Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası vardır, din da
hil istisnasız- bütün işler bu Anayasaya ve kanunlara 
göre yapılır. Anayasaya ve kanuna aykırı ister bir 
kurum, ister fert olsun, işlemleri yargı denetiminin 
içinde olduğu gibi, ayrıca devletin idarî denetiminin 
de içindedir. Herhangi bir kişi laikliğe aykırı bir dav
ranış, laikliğe aykırı bir yayın yaptığı andan itiba
ren Devletin, özellikle adı büyük bir isabetle Cum
huriyet Savcısı olarak konulmuş bulunan savcılar 
giderler ferdin de, o kurumun da yakasına yapışırlar, 
hesabını sorarlar. 

Ayrıca Devletin yönetim kadrosu da herhangi bir 
şekilde laikliğe aykırı davranan olursa; laiklik ilke
sini reddetmek veya başka davalar peşine düşmek is
teyenler olursa onun yakasına yapışır. 

Samimî olarak kanaatimiz şudur ki arkadaşlarım, 
bir Müslüman olarak açıkça şunu belirtiyorum ki, 
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din duygularının, Müslümanlığın en iyi geliştiği dö
nem, birtakım ekonomik, sosyal çıkarlardan veya 
fert ve zümre çıkarlarından temizlenip, din duygula
rının gerçek yerini aldığı dönem, laik devlet düze
nidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı laik Cumhuriyet içinde
ki yerini almıştır ve Diyanet İşleri Başkanlığı bir 
Cumhuriyet kurumudur. Bununla demek istemiyo
rum ki, Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı her iş 
doğrudur. Hayır. Aksine bugün bütün gayretlerimi
ze rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı tam istediğimiz 
seviyeye gelmiş durumda değildir. Bu hususta büyük 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu sahada büyük mesafe
ler alınmıştır; ancak daha yapılacak birçok üsler var
dır. Gönlüm çok isterdi ki, bana tahsis edilen za
man daha fazla olsun ve burada iki yıl zarfında ya
pılan bütün işleri bütün teferruatıyla ortaya koyabi
leyim. Nitekim bunu Bakanlar Kurulunda, Konsey 
huzurunda ortaya koymuşuzdur. Ayrıca, gönlüm yi
ne çok isterdi ki, burada bir genel görüşme olsun ve 
din konusunda biz neler yaptık, neler yapmayı plan
lıyoruz bütün teferruatıyla arz edelim. 

Bunlardan maalesef bugün zaman itibariyle mah
rumum; ancak sayın iki üyenin dokundukları ikli ko
nuyu burada dile getireceğim. Birisi Kuran kursları 
meselesidir, 

Arkadaşlarım, ilk Kuran kursu 1924 yılında açıl
mıştır; Atatürk döneminde açılmıştır ve o dönemden 
bugüne kadar devam etmiştir. 

Kuran kursları hakkında doğru söylenen birçok 
laflar olduğu gibi, sadece kulaktan dolma, bazı din 
düşmanlarının uydurduğu sözler de vardır ve bun
lar 20 yıllık senatörlük hayatımda bu kürsüye bir
çok defalar gelmiştir. Birçok iyi niyetli, dürüst insan
lar tarafından getirildiği gibi, dini afyon sayan, di
nin mutlaka yıkılması lazım geldiğine inanan bir 
ideolojiye mensup insanlar tarafından da bu kürsü
lere getirilmiş söylenmiştir, (Alkışlar) Ben çok bü
yük bir memnuniyetle şu hususu belirtirim ki, burada 
konuşmuş olan iki arkadaşımız bütün bunlardan uzak 
olarak gerçekten çok güzel noktalara temas ettiler, 
bizim inandığımız, bizim de düzeltmeye çalıştığımız 
noktalan belirttiler, kendilerine teşekkür ederim. 
Özellikle birinci konuşmacımız Sayın Öztuş, geniş 
millî eğitim bilgisiyle, eğitsel bilgisiyle, ikinci konuş
macımız Sayın Bilge geniş din kültürüyle bize ger
çekten ışık tuttular, kendilerine teşekkür ediyorum; 
ancak bazı küçük yanılmalar var, bunları da düzelt
meyi görevim sayıyorum. 

| Sayın Öztuş dediler ki, «Kuran kurslarının ka
nunî mesnedi yoktur.» Vardır arkadaşlarım; 633 sa
yılı Kanunun 8 inci maddesinde Kuran kursları yer 
almıştır. Binaenaleyh, Kuran kurslarının kanunî mes-

I nedi var. Kuran kursları kanuna göre açılmaktadır 
I ve sadece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da 

açılmamaktadır. Kuran kursu bir yerde açabilmek 
için belli sayıda mutlaka öğrenci olmasına ihtiyaç 
var; Sağlık Müdürlüğünün sağlık şartlarına uygun 
olduğunu, Millî Eğitim Müdürlüğünün de millî eği
tim yapmaya müsait olduğunu raporla belirtmesine 
ihtiyaç vardır. Millî Eğitim Bakanlığı müsaade et
meden, «Burada eğitim yapılabilir» demeden, Sağ-< 
lık Müdürlüğü de binanın şartlarının eğitime müsaa
de ettiğini belirtmeden herhangi bir Kuran kursu 

I açmak mümkün değildir. 
I Belirtmek istediğim ikinci yanılgı : Sayın Öztuş 

dediler ki, «Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üze
rine ancak Millî Eğitim Bakanlığı denetleyebilir.» 

I Arkadaşlarım, bu yönetmelik 1971 yılında, ken-
I dişini burada saygı ile anarım, büyük bir Atatürkçü 
I ve Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatının kurucu-
I su olan Sayın Şinasi Orel'in Millî Eğitim Bakanlığı 

zamanında Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından bizzat Sayın Şinasi Orel'in ka-

I tıldığı toplantıda yapılmıştır ve denetimi şöyledir : 
I Diyanet İşleri Başkanlığı, hiç kimseye danışma-
I dan tek başına bu kursları denetleyebilir; Millî Eği-
I tim Bakanlığı biç kimseye sormadan, hiç kimseden 

izin almadan, hiç kimseden davet beklemeden Kuran 
I kurslarını her an denetleyebilir; valiler hiç kimseye 
I sormadan, hiç kimseye haber vermeden Kuran kurs-
j larını her an denetleyebilir. Sayın Öztuş eğer, bu yö-
I netmeliğin okudukları fıkranın altındaki fıkrasını 

okurlarsa, bu hükümlerin sarahaten orada yer aldı-
I ğını görürler. 

I Arkadaşlarım, yalnız bir noktayı da belirtmek 
I benim için haysiyet borcudur : Kuran kursları bu-
J gün istediğimiz seviyede değildir. Arkadaşlarım, iki 
I yıldır gücümün büyük kısmını Kuran kurslarına has-
I retmekteyim. Şahsen giderek Kuran kurslarını denet-
j liyorum. Kuran kurslarının müfredat programlarını 
I yeterli bulmadığımız içindir ki, mutlaka Kuran kurs

larının müfredat programları bugünlerde değişmek 
I üzeredir. Yeni ve tamamen Türk Millî Eğitiminin 
I amaçlarına uygun, çağdaş, psikolojik esaslara uygun 
I yeni bir müfredat programı bugünlerde yayınlan-
I mak üzeredir. 
I İkincisi; buradaki öğretmenler devamlı olarak 
I eğitilmektedir. Arkadaşlarım, size büyük bir gururla 
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belirteyim ki, büyük bir şeref hissi duyarak belirte
yim ki, 1971 de, yani Diyanet İşleri Başkanlığına 
bakan Devlet Bakanlığına getirildiğim zamanki yüz
de bugün çok değişmiştir. Bugün Diyanet İşleri Baş
kanlığı Teşkilatında yüksekokul mezunlarının nis
peti % 74.6 dır. 1971 den bu yana sarf edilen gay
retler bu nispeti yükseltmiş, bugün Diyanet İşleri 
Başkanlığındaki görevlilerin % 74.6 sı yüksekokul 
mezunu, % 14'ü lise mezunu, sadece % 3'ü ortaokul 
mezunu, % 7'si de ilkokul mezunudur ve bu % 7 
diğer ortaokul mezunu olanlar da tamamen tasfi
yeye tabidir. Çok yakın bir zamanda İmam Hatip 
Okulu mezunu olmayan tek kişi Diyanet İşleri Baş
kanlığında kalmayacaktır. 

Şimdi, Kuran kursunda öğretmenlik yapabilmek 
için mutlaka İmam Hatip Okulu mezunu olmak şart
tır. Ancak 1971 de yeteri kadar Kuran kursu öğre
tici bulunmadığı içindir ki, ilokul mezunu olup ha
fız olanlar ve bu sahada açılmış olan bir imtihanı 
kazanmış olanlar öğretmenlere yardımcı olarak kul
lanılmıştır. 3 yıldır bir tek ilkokul mezunu Kuran 
kursuna veya bir başka yere tayin edilememektedir. 
Zaten 630 sayılı Kanun İmam-Hatipler için, vaizlik
ler için, müftülükler için asgarî şartları ortaya koy
muştur. Bunlardan müftülüklerle vaizlikler mutlaka 
yüksekokul mezunu olması imamların da İmam Ha
tip Okulu mezunu olması şarttır. 

Demek oluyor ki, Kuran kurslarında mevcut olan 
ve sayıları çok az olan ilkokul mezunları aslında 
eskiden beri gelen; fakat kendilerinden o zamanlar 
için hafızlıkları ve nihayet Kuran okumaktaki çeşitli 
usulleri bildikleri için yardımcı olarak kullanılan in
sanlardır. 

Kuran kurslarında dinin esaslarına, laik cumhu
riyet esaslarına aykırı herhangi bir eğitim yapılma
ması için bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz ve di
yoruz, açık söylüyoruz burada, Millî Eğitim Bakan
lığının teftişlerine tamamen açıktır, valilerin teftiş
lerine tamamen açıktır. Ancak, burada bir spekü
lasyonu açık açık belirtmek zorundayım. Bir kısım 
insanlar iyi niyetle veya kötü niyetle birtakım der
nekler kurmuşlardır. Biçki-dikiş derneği, muhasebe 
kursu derneği gibi. Bunların, alınan haberlere göre, 
gizli din eğitimi yaptığı da sabittir. Birçok kişiler 
maalesef bunları da Kuran kursu olarak belirtmek
tedirler. Ya kasten veyahut da bilmeyerek. 

Arkadaşlarım, bunun iki büyük zararı vardır. 
Birisi, bunlara «Kuran kursu» demek, halkın mu
habbetini bunlar üzerine çekmek, dolayısıyla bunla

rın halktan para toplamasını kolaylaştırmaktadır. 
İkincisi, bunlara «Kuran kursu» demek, bu takdirde 
bunlar kapatıldığı zaman maalesef halka» Kuran 
kursu kapatılıyor» diye yayılmakta ve halk huzursuz 
edilmektedir. Halbuki bunlar Kuran kursu değildir. 
Türkiye'de Kuran Kursunun sayısı bellidir. Kuran 
kursu sayısı 3.108'dir. 1971 de 3.051 olan Kuran kur
su, bugün sadece 3.108 dir. Bir gazete bu işin peşine 
düştü, 1971 de evvela «600 bin Kuran kursu var» 
diye beyan etti, sonra bunu indirdi, 50 bine indirdi; 
fakat ben «3.051'dir» diye ortaya koyup tek tek 
yerlerini verdiğim zaman bir satır yazı yazmak lü
zumunu hissetmedi. Türkiye'de 3.108 Kuran kursu
nun dışında Millî Eğitim Bakanlığının, Sağlık Ba
kanlığının müsaadesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından resmen açılmış Kuran kurslarının dışında 
Kuran kursu yoktur. Eğer birtakım dernekler gizli 
din eğitimi yapıyorlar ise, maalesef bu bizim kont
rolümüzün dışındadır. 

İçişleri Bakanlığına yazdığımız bir yazıyla Der
nekler Kanununa bir madde konulmasını ve din eği
timi yaptığından şüphe edilen derneklerin Diyanet 
İşleri Başkanlığınca da denetlenmesini teklif ettik, 
İçişleri Bakanlığı tarafından bu teklifimiz kabul edil
di. Huzurunuza gelecek Dernekler Kanununda bu 
madde inşallah şayanı kabul olur. O takdirde biz 
bunları denetleme imkânını bulabileceğiz ve böyle
likle resmî olmayan bu şekilde eğitim yerlerini ka
patma imkanı Diyanet İşleri Başkanlığına da veril
miş olacaktır. 

Arkadaşlarım; 
Bir gerçeği de burada ortaya koymak zorunda

yım. Bilimsel gerçek şudur ki, sosyal ihtiyaçlar sos
yal uzuvları doğurur. Bir yerde bir sosyal ihtiyaç 
varsa mutlaka bu ihtiyaç kendi uzvunu da yaratır, 
kendi organlarını meydana getirir. Din, eğer sosyal 
bir ihtiyaçsa, bu sosyal ihtiyacı devlet tatmin etme
diği sürece birtakım gizli kuruluşların meydana gel
mesini önlemek son derece zordur. Bunun içindir 
ki, Devletimiz Anayasamızla din bilgisi derslerini, 
din eğitimini üzerine almıştır, Anayasamızla yaygın 
din eğitimini kendi kontrolü içerisinde devam ettir
mektedir. Kuran kursları da yaygın bir din eğitimi
dir; tıpkı vaazlar gibi, hutbeler gibi. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi geliyorum Diyanet İşleri Başkanlığının ya

yınlarına. 
Diyanet İşleri Başkanlığının burada belirtilen üç 

gazetesinde çıkan yazılarda suç unsuru bulunup bu-
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lunmadığı hukukçular tarafından incelenmiştir. Ay- j 
rica idarî takibat yapılmıştır ve devam etmektedir. 
Eğer savcılık bunlara herhangi bir ceza verirse de 
vermezse de biz idarî bakımdan bu yazıları koydur
muş olan kişilere evvela gerekli ihtarı yaptık, gerek
li tahkikattan sonra gerekli cezayı da vereceğiz. Za
man oluyor ki, eskiden 15 günde bir yayınlanan, 
şimdi ayda bir yayınlanan maalesef Diyanet Gaze
tesinin içerisinde bazen arzu etmediğimiz yayınlar 
olmaktadır; ancak bunları süratle önlüyoruz. Elbet-
teki ayrıca bunlar Cumhuriyet Savcılarının kontrolü 
altındadır. 

Bu arada Türkiye'de din konusunda yayın yap
ma yetkisi sadece Diyanet İşleri Başkanlığına ait de
ğildir. Birçok kimseler içerisinde safsatalar da bulu
nan birtakım yayınları basmakta ve satmaktadırlar. 
Ne yazık ki, kanunlarımız bize bunları kontrol im- I 
kânı vermemektedir. Yine Yaptığımız bir teklifte 
Türkiye'de din sahasında çıkarılan yayınların birer 
nüshasının mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığına gön
derilmesi mecburiyetini koymuş bulunuyoruz. Bu ol
duğu takdirde Türkiye'deki bütün din yayınları Di
yanet işleri Başkanlığına gelebilecek, bunları kont
rol da edeceğiz ve bunların içerisinde zararlı gör
düklerimizi elbetteki savcılığa göndereceğiz; ama biz 
bunları göndermiyoruz diye elbetteki savcılığın resen 
takibata geçme imkânları da hiçbir zaman elinden 
alınmış değildir. , 

Arkadaşlarım; 
Hacca gelince: Benim burada dediğim gibi, aca

ba Hacda kurban kesmek zarurî midir, değil midir, 
nasıl kesilir, ne olur falan; bunları beyan etmeye 
benim Bakanlık sıfatım maalesef manidir; fakat yö
netim itibariyle biz hac işini Devlet üzerine almışız
dır. Arkadaşlarım, biz üzerimize almadan önce man
zara şu idi: Eline her otobüs geçiren kişi bir hac 
kurulu kurmakta ve vatandaşlara (Tabirimi mazur 
görün) davulla zurnayla neşriyat yapmakta ve so
nunda hacıları toplayıp, götürüp Arabistan'a, orada 
terk etmekte idi. Bir kısım hacılar pijamayla bir 
kısım hacılar yiyecek içecek imkânından mahrum, 
sefil durumda, bir kısım hacılar herhangi barınma 
imkânından mahrum çöl ortasında kalmakta idiler 
ve bunun yüzünden birçok kişiler büyük paralar 
kazanmakta idi. Hac işine dokunmakla kimlerin 
menfaatine dokunduğumuzu, kimlerin çıkarlarını ze
delediğimizi çok iyi biliyoruz. Bu yüzden dolayıdır 
ki, büyük hücumlar vardır Diyanet İşleri Başkanlı
ğına; ama hücumlar ne olursa olsun, biz bu hac 
işinin Devlet tarafından yürütülmesine devam ede- | 
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ceğiz. Birinci arz etmek istediğimiz budur. Hüküme
timizin kanaati, artık pijamayla dolaşan, sokak orta
sında, yolda yatan ve sağda solda aç kalan Türk 
vtandaşını biz hacda görmek istemiyoruz. 

İkinci konu arkadaşlarım, hacda mümkün mertebe . 
görevliler yoluyla halka şunu açıkça anlatmaktayız, 
evvela beyan etmeklteyiz : Diyoruz ki, haccın sadece 
iki cinsinde kurban kesmek mümkündür; birinde kur
ban kesmek gerekli değildir. Binaenaleyh, her hacı ni
yetini o şekilde yaparsa kurban kesmeden de hacı 
olabilir, ayrıca görevlilerle de bunu söylüyoruz. Yal
nız arkadaşlarım bizim bir vatandaşa «İlle de kur
ban kesmeyeceksin» d'iye tazyik etmeye Anayasa bakı
mından imkânımız yoktur, çünkü laik bir Devletin 
görevlisiyiz; bir vatandaş eğer «İlle de ben kurban 
keseceğim» diyorsa, «Hayır, kesmeyeceksin» diyerek 
ona mani olma imkânları da elimizde yoktur. 

Gönlümüz çok ister ki, vatandaşlarımızı yeteri 
kadar aydınlatabilelim ve böylelikle orada kurban
ların heder olmasını, içimizi sızlatan bir konu ol
maktan çıkaralım. Nitekim, konuyu (Ben bir tefahür 
için söylemiyorum) 1971 yılında ilk defa ben ortaya 
attım. Dedim ki, buradaki kurbanlar heder olmak
tadır. Suudi Arabistan Sefiri ile görüştüm, lütfen 
beraber bir tedbir alalım dedim. Bunu incelettik, so
nunda vardığımız netice şu oldu: Ya orada bazı bü
yük buzhaneler meydana getirmek, bunları orada mu
hafaza ettikten sonra kavurma yaparak veya başka 
yolla fakir Müslüman memleketlere dağıtmak yahut 
da Müslümanları esaslı bir şekilde, devamlı şekilde 
aydınlatmaktır. Maalesef aydınlatma işine rağmen, bü
tün gayretlere rağmen, bir kısım vatandaşlar kurban 
kesmekte ısrar etmektedirler. 

Bir ekonomist arkadaşımız hiçbir para istemeden 
bu göreVi üzerine aldı, bir fizibilite raporu hazırlıyor. 
Halen memleketimizden ayrılmış bulunan Suudî 
Arabistan Sefiri Ekselans El Âvâdi ile bu konuyu 
uzun uzun görüştüm, bir fizibilite raporu hazırladı
ğımız takdirde uygulama kabiliyetinin olup olmadığını 
kendilerine sordum; fizibilite raporu ortaya çıktıktan 
sonra bunu aynı şekilde Suudî Arabistan makamlarıy
la görüşmek suretiyle bir neticeye bağlamaya çalı
şacağız. Nitekim, Ocak ayı içerisinde şahsen Bir
leşik Arap Emirliklerine davetliyim, dönüşte mut
laka Suudî Arabistan'a uğrayacağım ve uğradığım 
zaman görüşeceğim konulardan birisi de, bir kısım 
Müslüman memleketlerinde bir kısım Müslümanlar 
açken, protein alamazken orada milyonlarca kiloluk 
etin heder edilmesi, toprağa gömülmesi acaba bütün 
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Müslümanların vicdanını sızlatıyor mu, sızlatmıyor 
mu?.. Bu konuyu da görüşeceğim ve bu hazırladığı
mız fizibilite raporunun o zamana yetişeceğini ümit 
ediyorum, kendilerine de bu hususu Arapçaya ter
cüme ettirip vereceğim. 

Arkadaşlarım, hac işinde söylenen yalanlar da 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayın efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Hay hay efendim. 

Hac işinde söylenen yalanlar da vardır. Çünkü, 
demin anlattığım gibi, hac konusunda çok kişinin 
menfaatine dokunduk. Haccı tıpkı bir bankerlik ko
nusu gibi düşünen, vatandaşın sırtından geçinen hac 
parazitleri vardır; biz bunları bertaraf ettik. Bunları 
bertaraf ettiğimiz zaman direkt olarak karşımıza çık
ma imkânını bulamayanlar, sağda solda hac hakkın
da, hatta % 99'u sahte imza ve adresle ihbarlarda 
bulundular. Bunları tek tek valilikler kanalıyla adres
leri doğru mudur, imzaları doğru mudur diye tahkik 
ediyoruz. Ondan sonra bunları rapora bağlıyoruz; 
adresleri sahte olsa, imzaları sahte olsa dahi bu in
sanların söylediklerinde doğrular varsa, bunları dü
zeltmeye çalışıyoruz. 

Özet olarak arkadaşlarım, bugün Diyanetin neş
riyatı tam istediğimiz seviyede değildir; bütün gücü
müzle üzerindeyiz. Maalesef telif haklarının yeteri 
kadar olmayışı bu hususta bizim elimizi, kolumuzu 
bağlamaktadır. 

. İkincisi, Kuran kursları bütün gayretlerimize rağ
men, henüz istediğimiz seviyeye gelmemiştir; Kuran 
kursuna yardım eden bütün dernek başkanları ile tek 
tek görüşmek suretiyle (Büyük kısmı iyi niyetli vatan
daşlardır) bizim tekliflerimizi kabul etmektedirler. On
ların da yardımlarıyla Kuran kursları bugün fizikî 
bakımdan, diş görünüş bakımından mükemmel hale 
gelmiştir; temizdir, iyidir, her türlü sağlık şartlarını 
haizdir; ama eğitim programlarına aynı şekilde iyi
dir, mükemmeldir demeye imkân yoktur, onların üze
rindeyiz; kısa zamanda bu hususun da tatminkâr hale 
geleceğini ümit ediyoruz. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, soru sormak isteyen arkadaşlar lütfen 

adlarını kaydettirsinler efendim... 
Efendim, sözlü soru sormak isteyen arkadaşların 

isimlerini okuyorum: Sayın Koran, Sayın Genç, Sa
yın Erginay, Sayın Uyguner, Sayın Bilge, Sayın 

Çakmakçı. Başka soru sormak isteyen arkadaşımız 
var mı efendim?.. Yoktur, ad yazma işlemi bitmiş
tir efendim. 

Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Türkiye sathında bulunan cami, mescit ve bilhassa köy 
camilerinde büyük çapta hademe-i hayrat noksanlığı 
var. Eskiden mevcut İki müezzinden birisi alınmış 
bir müezzin bırakılmıştır. Köy camileri büyük ölçüde 
imamsızdır. Bu kadrosuzluk ve kadro noksanlığı hiz
metin tam olarak yapılabilmesinde sıkıntı çektirmek
tedir. 

Sayın Bakanımızdan, acaba Diyanet işlerine bu 
mevzuda yeterli bir kadro vermeyi düşünüp düşünme
diklerini sormak istiyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben iki tane 

soru soracağım. 
Birincisi, Sayın Bakanımız biraz önce yaptıkları 

konuşmada dediler ki, «Diyanet İşleri Teşkilatı Mec
muasında yazı yazan kişilerin yazdıklarında suç var
sa, savcılar takip eder ve biz de bunlar hakkında ge
rekirse, disiplin cezasını uygularız.» Acalba Sayın 
Bakanımız, bu Mecmua içinde yer alan yazılar içinde 
suç unsuru olmadığına inandıkları için mi bugüne 
kadar bir disiplin cezası uygulamamalardır?.. Bu di
siplin cezasının uygulanması konusunda neden bu 
kadar yavaş davranmaktadır?.. Birincisi bu. 

İkincisi, Diyanet İşleri Teşkilatının bir vakfı var
dır, (Ben kesin bilmiyorum; ama yalnız dışarıdan 
kulağımıza gelen haliyle; eğer yannlıyorsam Sayın 
Bakanım bunu ifade etsinler.) Şimdi bu vakıf hacca 
giden vatandaşlardan 35 ila 40 bin lira civarında bir 
para almaktadır. Benim sormak istediğim soru şu : 
Acaba hangi yasaya istinaden bu vakıf bu parayı al
maktadır bir; ikincisi yurt dışındaki bazı ülkelerden 
bu vakıfa bağışlar yapılmakta mildir, yapılmakta ise, 
bunun miktarı nedir; üçüncüsü bugüne kadar bu vak
fın geliri nedir; dördüncüsü bu vakıf gelirleri nereye 
harcanıyor?.. Sorularım bunlardan ibaretir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bundan bir 

müddet önce bize bir sirküler dağıtıldı. Buna göre, 
İlahiyat Fakültesinden bir asistanın doçentlik tezi 
olarak takdim ettiği bir tezin, Diyanet İşleri Başkan
lığınca bastırıldığı belirtildi; fakat o tezde İslâm Di-
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nini hakir gösteren, hatta utanç verici bazı cümle
lerin bulunduğunu o sirkülerde gördük. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan bu 
gibi eserler orada acaba tetkik edilmez mi; edilirse bu 
gibi, hakikaten belki İslâm Dinine zarar verecek cüm
lelerin yer almasına mani olamazlar mı?.. Bunu sor
mak istiyordum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER— Sayın Başkan, bu se-

neki hac farizasının yerine getirilmesi sırasında ge
rek Kabe'de ve gerekse ziyaret yeri olan Medine'de 
Türk asıllı birtakım kimselerin Türk hacı adayları 
arasında dolaşarak, «Türkiye'de bugün askerî idare 
vardır, Türkler hürriyetine sahip değildir, binaena
leyh Türkler hac farizasını yerine getirmeye caiz de
ğildir.» hatta, «Türkiye'de bugün komünist idare var
dır, bu idare altında hac farizası yerine getirilemez» 
şeklinde birtakım propagandalar yapıldığı öğrenilmek
tedir, söylenmektedir. Hükümetimizin bu kabil pro
pagandalardan haberi olmuş mudur?.. Olmuşsa ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — Biraz evvel bir arkadaşımız 
Diyanet İşleri Vakfından söz etti; böyle bir vakıf 
mevcut bulunmaktadır. Acaba bu vakıf denetlen
mekte midir?.. Şimdiye kadar denetim yapılmışsa, ra
porlarından dolayı ne gibi işlemler yapılmıştır?.. 

İkinci bir sorum. Hac kafilesi düzenlenmektedir. 
Bu hac kafilesinde hacı adaylarının işlerinin nizam 
ve düzen içinde yapılmasına yardımcı olmak üzere 
Diyanet İşleri Başkanlığından yahutta Kızılay tara
fından bazı ekipler yardımcı olarak bunlara refakat 
ettirilmektedir. Acaba bu yardımcılar, hac farizasına 
Diyanet İşleri Başkanlığından gönderilen yardımcıla
rın seçilmesinde ne gibi esaslar uygulanmaktadır? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. Sayın 
Çakmakçı, buyurun efendim. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Bakan konuşmalarında imam hatip okulu 
mezunu olmayan hiçbir kimsenin Diyanet İşleri teşki
latında kalmayacağını ifade buyurdular. Bunu nasıl 
ve hangi zaman süresi içinde gerçekleştirebileceklerine 
dair programları var mıdır?... Birinci sorum bu. 

İkinci sorum : Diyanet İşleri Başkanlığının sadece 
kadınlara ait, hem de çarşaflı kadınlara ait ve on
ları camide toplayarak yapılan bir eğitim programı 
var mıdır?.. Eğer varsa, bu programın içeriği nedir?.. 
«Yok» diye cevaplayacaklarsa, böyle bir yerin oldu
ğundan hiç malumatları var mıdır?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Bakan, 6 arkadaşımız soru sormuşlardır. 

Daha evvel de arz etmiştim, ister sözlü ister yazılı 
cevap verebilirsiniz. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Halen Türkiye'de 47 645 tane cami ve mescit var
dır. Bunlardan 20 106'sında kadro hiç yoktur. Bu 
20 106 kadroyu doldurabilmek için her sene Maliye 
Bakanlığı ile uzun görüşmeler ve hatta tabiri mazur 
görürseniz bir hayli ricalarda bulunuruz; fakat maa
lesef elimizdeki imkânlar bellidir. Bugün okulsuz 
köyümüz vardır, öğretmensiz köyümüz vardır, öyle 
olduğu gibi, maalesef imamsız camimiz de vardır. 
Gönlümüz çok ister ki, kısa zamanda öğretmensiz 
köyümüz kalmasın; doktorsuz kazamız, nahiyemiz, 
köyümüz kalmasın ve nihayet imamsız camimiz de 
kalmasın; ama Devletin imkânları ancak bu kadar
dır, bunları doldurmak için elimizden gelen gayreti 
sarf ediyoruz, halen bu kadardır. 

Diyanet İşleri Vakfı kurulmuştur arkadaşlarım. 
Tıpkı Silahlı Kuvvetler Vakfı gibi, tıpkı Emniyet 
Vakfı gibi bir Diyanet Vakfı da vardır. Bu Diyanet 
Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına ça
lışır olarak kabul edilmiştir ve bir Bakanlar Kurulu 
kararnamesi ile hac seyahatinin para işleri buraya 
verilmiştir. Şimdi 630 sayılı Kanunla yapılan deği
şiklikle biz bunu kanun hükmü haline getirmek is
tiyoruz; ama halen Bakanlar Kurulu kararnamesine 
dayanmakta, bir hac yönetmeliğine dayanmaktadır. 
Bu hac yönetmeliği de Resmî Gazetede yayımlanmış
tır. 

Şimdi, demin arz ettiğim gibi, hac işlerinin % 100 
iyi gittiğini iddia etmiyorum. Yalnız şu 4 hazırlık 
bitmek üzeredir. Birisi, Bakanlar Kurulu kararname
sini değiştiriyoruz, üzerinde 3 yıldır görülen hataları 
düzelteceğiz. İkincisi, hac yönetmeliğini başından so
nuna kadar yeniden değiştiriyoruz ve bunu önümüz
deki hac yılından çok evvel yayımlayacağız, önü
müzdeki yıl hac buna göre yapılacak. Üçüncüsü, hac 
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işleri için Diyanet İşleri ile Diyanet Vakfı arasında 
bir protokol yapacağız. Mutlaka Başbakanlıktan ge
çecek, tasdik edilecek bir protokolla bu işleri yürüt
mek istiyoruz. Diyanet işleri Başkanlığının görevleri 
nedir, Diyanet Vakfının görevleri nedir, bunları be
lirtmek istiyoruz ve nihayet dördüncüsü de, mutlaka 
bir harcama yönetmeliği yapmak ve bunu resmen 
zarurî olmamakla beraber Sayıştay'dan da geçirmek 
istiyoruz. Sayıştay'ın tasdikinden geçmiş, incelemesin
den geçmiş bir harcama yönetmeliği de yapmak isti
yoruz. , 

Ben bizden önce gelenleri itham etmek için söy
lemiyorum; ama ne yazık ki, hac işleri Diyanet İşleri 
Başkanlığına verilirken, bu 4 hazırlık yapılmış ol
saydı bugün bunların çoğu ortadan kalkmış okurdu; 
ama bunlar bugünlerde bitmek üzeredir, yapıyoruz. 
Zaten bu hususu Başbakanlığın da bilgisi altında yü
rütüyoruz, bunları mutlaka bir sisteme başlayacağız. 

Yurt dişından hiçbir devletin Diyanet Vakfına 
herhangi bir yardımı yoktur, zaten olamaz da, müm
kün değil. Ancak, yurt dışındaki işçilerimize gönder
diğimiz din görevlilerine vaki yardımlar vardır; fakat 
hiçbir dış devlet tarafından Diyanet Vakfına, Diya
net İşleri Başkanlığına herhangi bir yardım yoktur. 
Şayet mevzubahis olan, bir devletin Ankara'daki Ko-
catepe Camisine yapmış olduğu bağış ise, bu bağış 
camiye bir bağıştır, sureti katiyede Diyanet Vakfına 
yapılmış bir bağış değildir. 

Hemen şuraya belirteyim ki, Diyanet Vakfının 
kendi iç denetimine ilaveten, 903 sayılı Kanuna göre, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devamlı ola
rak denetlenmektedir. Son denetleme bizzat Diyanet 
İşleri Başkanının müracaatı üzerine, «Gelin, lütfen 
bizi denetleyin» diye yaptığı müracaat üzerine yapıl
mıştır ve 104 adet hatalı, eksik işlerimiz bulunmuş
tur. Bunların süratle üzerine yürünmüş ve gereken 
yapılmaktadır. Hatta şu teklif aynen Başbakanlığa 
da yapılmıştır, tarafımdan yazılı olarak Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne de emir halinde bildirilmiştir. «Diğer 
vakıflar 2 yılda bir denetlense dahi, Diyanet Vakfı 
mutlaka her yıl denetlenmelidir.» Binaenaleyh, biz 
Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Diyanet Vakfını 
her yıl (Diğer vakıflara ancak 2-3 senede bir sıra gel
diği halde,) denetliyoruz ve hazırladığımız raporun 
bir suretini Başbakanlığa, bir suretini Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğine gönderiyoruz ve bun
larda görülen noksanlıkları da gideriyoruz. 

Bir doçentin tezinde maalesef sadece bazı Müslü
man Afrika kabilelerinde uygulanan bir işlem (Bura-
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da dile getirmek istemiyorum) yer almıştır. Bu işlem 
halen bazı Afrika kabilelerinde Müslüman kadınlara 
uygulanmaktadır, bir gelenektir ve doçent bir yerinde 
bunu koymuştur; fakat bir kısım insanlar nedense 
bunu pek büyütmüşlerdir. Hatalı bir şeydir, Türkiye' 
de ne Selçuk döneminde, ne Osmanlı döneminde, ne 
de ondan sonra hiçbir zaman gelenek haline gelmeyen, 
hiç uygulanmayan bu işlemin, bir doçentin tezine niye 
girdiğini anlamak bizim için çok zordur. Ancak, on
dan daha çok zoru da, Diyanet İşleri Başkanlığının 
bunu nasıl yayınlayabildiğidir. Ben, Diyanet İşleri 
Başkanlığı bana bağlanır bağlanmaz bu konu üzerin
de tahkikat açtırmışımdır ve maalesef görmüşümdür 
ki, bu Din İşleri Yüksek Kurulundan da geçmiştir. 
Ya sehven geçmiştir yahutta kendilerinin söylediği gi
bi, fiilen bugün bir yerde uygulamadır, bu uygula
mayı doçent söylemiş geçmiştir, ifade etmiş geçmiş
tir, yapılması lazım geldiğini söylememiştir; ama ka
naatim odur ki, bunun burada yer alması yanlıştır. 
Mutlaka "Diyanet İşleri Başkanlığından bu geçerken, 
olmamalıydı, yapılmamalıydı; yapılmaması için ge
rekli tedbirler alınmıştır. 

Hac'da birtakım Türk asıllı kişilerin hacılarımıza 
birtakım menfi propagandalar yaptıkları doğrudur. 
Arkadaşlarım, açık açık dinle ilgilenen herkes bilir 
ki, bugün dünyada diğer dinlerde olduğu gibi, İsla-
miyette de çeşitli akımlar var. Bunları başlıca üç ana 
grupta toplamak mümkün. Birisi, ehli sünnet akım
ları, ikincisi şia akımları, üçüncüsü dâlle dedikleri sa
pık akımlar. Maalesef, bunlardan her üçünün de Tür-
kiyede temsilcileri var, her üçü de yeraltında faali
yettedir. Devletin din işlerini kontrol etmesine, din 
eğitimini örgün veya yaygın tatminkâr bir biçimde 
yapmasına rağmen, bazıları dış menşeli, bazıları iç 
menşeli bu sapık akımlar maalesef yürütülmekte ve 
kendileriyle gayet sıkı bir mücadeleye girişilmiş bu
lunulmaktadır. Ben burada rakam vermek istemiyo
rum; ama şu anda bu gibilerden ne kadarının neye 
indiği halen hafızamdadır, arzu eden arkadaş olur
sa kendilerine özel olarak söyleyebilirim, yani gerek 
sıkıyönetim komutanlıkları, gerek' Hükümet bu 
konunun üzerindedir, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı 
aydınlatma görevini yapmak suretiyle Müslümanlık
tan sapık birtakım akımların hatalarını ortaya koya
bilmektedir. Ancak, ne yazık ki, yurt dışındaki iş
çilerimiz üzerinde hacca gönderdiğimiz vatandaşla
rımız üzerinde yeteri kadar kontrol sağlamak müm
kün değildir. Şurasını gururla söyleyeyim ki, hacca 
giden hacı adaylarımız bazı çevrelerden gelen bu gibi 
hususları nefretle reddetmişler, kendilerini kovmuş-
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lardır; fakat maalesef bazıları da bunları dinlemiş
lerdir. Bunlar isimleriyle bizde vardır ve isimleri ge
rekli makamlar tarafından da Silinmektedir, gerekli 
işlemler de yapılmaktadır. 

Hacca giden görevlilerin seçiminde, (üç yıldır 
biliyorsunuz hac işleri Diyanet işleri Başkanlığı ta
rafından yürütülmektedir) çeşitli metotlar kullanıl
mıştır. Evvela Diyanet İşleri Başkanlığı kendisi seç
miştir, buna itiraz edenler olmuştur. Kimisi gitmedim 
diye itiraz etmiştir, kimisi falan niye gitti de ben ni
ye gitmedim diye itiraz etmiştir. Nihayet arkadaşla
rım geçen sene şöyle bir usule başvurduk. Valilere 
gönderdik, dedik ki, bize ihtiyacın bir, iki misli ele
man teklif edin, siz kendiniz araştırın, soruşturun, on
dan sonra biz bunları sizin gösterdiğiniz adayları iki 
misli aday üzerinde burada Diyanette, Merkezde bir 
eğitime tabi tutalım, aynı zamanda bir seçim yapa
lım, imtihan edelim, imtihan ettikten sonra eğitime 
tabi tutalım gönderelim demişizdir. Geçen sene uy
gulama böyle olmuştur. İstisnasız valilerin deneti
minden geçmeyen tek kişi merkezden gönderilen, ev 
falan tutmak için gönderilenler hariç, taşradan gelen 
bütün din görevlileri valilerin altında imzasıyla gel
mişlerdir ve biz de burada kendilerini imtihan yapa
rak seçime tabi tutmuş ve sonra da eğitmişizdir. 

Şimdi şu anda arkadaşlarım hac esnasında ve hac
dan sonra bir komisyon devamlı olarak bunu en iyi 
biçimde nasıl yapabileceğimizi, kimseye haksızlık 
yapmadan bu işleri nasıl yürütebileceğimizi araştırı
yoruz. Daha iyi metot bulan herkesin tavsiyelerine 
açığız ve istiyoruz ki, herhangi bir pürüz yapmadan 
vatandaşlarımız hacca rahatlıkla gidip gelebilsin. 

Bir noktayı daha belirtmek istiyorum arkadaşla
rım. Türkiyede üzerinde spekülasyon yapılan bir ko
nu Alevi - Sünni konusudur. Daha doğru tabir, Ale
vi Müslümanlarla Sünni Müslümanlar arasında ayrı
lık yaratmak isteyen kötü niyetli kişilerdir. Şuradan 
ben açıkça belirtiyorum ki, Aleviler Müslümandır. 
Diğer bütün Müslümanlar gibi namuslu, dürüst, va
tansever, çalışkan insanlardır ve Aleviler haklarında 
uydurulan hikâyeler yalandır. Ben burada belirtiyo
rum, din hakkında beyanat vermeye, esaslarını teb
liğ etmeye hakkım yoktur; ama bir gerçeği müşahade 
edip, sonucu bildirmek bir Bakan olarak görevim. 
Aleviler hakkında, Alevi Müslümanlar hakkında uy
durulan hikâyeler yalandır. Aynı şekilde Alevi Müs
lümanlar tarafından söylendiği iddia edilen, Sünni 
Müslümanlar hakkında uydurulanlar da yalandır. 
Maalesef bizi dışardan yeteri kadar tahrip etme im

kânı bulamayanlar, içimize girerek Alevi Müslüman-
la Sünni Müslüman arasında hiçbir inanç farkı ol
madığı halde ki, mazur görürseniz beyan edeyim, 
Sünni Müslümanlığı bildiğim kadar Aleviliği de bi
lirim, arzu eden varsa bu konuda rahatlıkla mese
leyi münakaşa edebiliriz. Aleviliğin inanç hususunda 
hiçbir farkı olmadığı halde maalesef arayı açmak is
temişlerdir. 

Bir diğer konuyu daha belirtmek istiyorum arka
daşlarım. Bu da gerici birtakım akımların yanında, 
Türk çocuğunu çağın dışında bırakmak için birtakım 
gerici akımların yanında kendilerine ilerici diyen ve 
eğer tabiri mazur görürseniz Kari Marks'a yeşil sa
rık sardırarak Türkiyede gezdirmek isteyen bir akım 
daha var. Bunların sayılarını, nerelerde nasıl çoğaldık
larını, hangi sloganları işlediklerini adım adım takip 
ediyoruz. Meraklı arkadaşlarımız lütfeder bir kah
vemizi içerse kendilerine bütün teferruatıyla bunları 
anlatırız. Biz şurasını açıkça belirtelim ki, Müslü
manlık sosyal adalete taraftardır. Sosyal adaleti, ka
naatimiz odur ki, dinler içerisinde en iyi biçimde ge
tiren; ama Krl Marks'a yeşil sarık sardırmak iste
yenler tıpkı gerici akımlar gibi, sonunda mahcup 
olacaklardır, sonunda münhezim olacaklardır. Tıpkı 
Anayasaya hayır dedirtmek için uğraşanlar gibi, 
münhezim olacaklardır. (Alkışlar) 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, benim so

rularım cevapsız kaldı. 
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı... 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Çok özür dilerim efendim. Çok çok özür dilerim, 
müsaade ederseniz arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. . 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, bir daha söyler misiniz, tekrarlar mısınız 
hangisi eksik kaldı acaba?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı da verebilirsiniz. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sözlü olmasını istirham 

ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Bir daha sorsunlar bir yanlışlık ol

masın efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, Sayın Ba

kan konuşmalarında Diyanet İşleri Teşkilatında imam 
hatip okulu mezunu olmayan hiçbir kimse kalmaya
caktır diye buyurdular. Bunu nasıl gerçekleştirecek
lerdir?.. Halen görevde olanların işine son mu veri
lecektir, yoksa bunun için bir plan, bir süre hesap
lanmış mıdır, yapılmış mıdır?.. Birinci sorum bu idi. 
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İkinci sorum. Yine Diyanet işleri Başkanlığının 
sadece kadınlara ait ve sadece çarşaflı kadınlara ait, 
üzerine basarak söylüyorum, camide toplanılmak su
retiyle eğitilmesine dair bir programları var mıdır, 
bu programın İçeriği nedir?.. Eğer yok diyeceklerse, 
böyle bir yerin olduğundan bilgileri yok mudur?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, birinci soruyu arz edeyim. Diyanet İşleri 
Başkanlığı teşkilatında 633 sayılı Kanunun hakları
nı mahfuz tuttuğu ilkokul mezunları vardır. Bunları 
elbetteki yaş haddine uğrayacaklar, 65 yaşına geldik
leri zaman tekaüt olacaklardır ve böylelikle ilkokul 
mezunu kalmayacaktır. 630 sayılı Kanun açıkça koy
muştur ki, imam hatip okulu mezunu olmayan kişi
nin Diyanette görev alması mümkün değil. Şu halde 
bir süre sonra bunlar 630 sayılı Kanun bunların hak
kını mahfuz tutmuştur, bunlar tekaüt olduktan son
ra kalmayacaklardır. 

İkincisi; Türkiye'de camilerde kimsenin kılık ve 
kıyafetine müdahale etmek Diyanet İşleri Başkanlı
ğının görevleri arasında değildir. Ancak, Türkiye'de, 
Türkiye Cumhuriyetinin medenî milletler arasında 
yerini alması için getirilmiş olan bir kıyafet vardır, 
o kıyafetin dışında camilere girenlere savcılık da mü
dahale eder, Diyanet İşleri Başkanlığı da müdahale 
eder, nihayet diğer vatandaşlar da gerekeni yapar
lar; hiç değilse hor bakışlarıyla onların bu gayr] me
denî kılıkla oraya gelmemelerini temin ederler. Yal
nız çarşaflı kadınlara mahsus hiçbir cami yoktur, 
hiçbir mescit yoktur, böyle bir yerden haberimiz de 
yoktur. Sayın üye lütfeder bize yerini haber verirse, 
derhal müfettiş gönderir tahkik ettirir, tetkik ettirir, 
hatta şimdi buradan çıktıktan sonra valiye telefon 
eder, gönderir tahkikatını yaptırırım. Çarşaflı kadın
lara mahsus, sadece çarşaflı kadınlara mahsus bir 
yer yoktur. Böyle 'bir şey mümkün değildir. Ancak 
bazı vaizlerin yalnız kadınlara mahsus vaaz ettikleri 
yakidir. Cemaatten yalnız kadınlara, kadınlara mah
sus, kadınlara ait bazı mahrem konuların, orada di» 
nî hükümlerini ifade etmek için, kadınlar toplansın
lar anlatacağım diye ilan verdikleri ve bunun sonun
da da yine açıkça bu dinî konuları, biraz mahremce 
kısımlar taşıyan bu dinî konuları ifade ettikleri vaki-
dir; ama tekrar ediyorum yalnız çarşaflı kadınlara 
mahsus bir yer olamaz. Bana lütfeder ismini, yerini 
verirseniz derhal üzerine yürürüm. 

Teşekkür ederim; saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın üyeler; 
Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi üzerindeki mü

zakereler sona ermiştir. Bölümlere geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum efendim. Bölümlere ge
çilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 942 917 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Toplumun dinî konularda ay
dınlatılması ve ibadet yerle
rinin yönetimi 17 102 883 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 179 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi kabul edilmiş 
bulunmaktadır; hayırlı, uğurlu olsun efendim. (Al
kışlar). 

Sayın üyeler, Danıştay Başkanlığı Bütçesi müza
kerelerinin görüşülmesine geçiyoruz. Hükümetin ve 
Komisyonun yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Sayın üyeler, her ne kadar Komisyon ve Sayın 
Hükümet burada iseler de arkadaşlarımızın taleple
rinde şu konu'var : 

Danıştay Başkanlığı Bütçesiyle ilgili olarak iki ar
kadaşımız söz almış bulunmaktadır. Sayın Bakan ve 
Sayın Komisyonun biliyorsunuz cevap verme hakkı 
vardır; saat de 13.00'e gelmek üzeredir. Bu müzake
renin öğleden sonra yapılmasını arzu etmektedirler. 
Ancak ne var ki, yaptığımız programa göre saat 
13.00'e kadar müzakereye devam etme hususu yer 
almaktadır. Bu bakımdan arkadaşlarımızın istekleri-
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ne göre değerli oylarınıza başvurma gereğini duymak
tayım. Saat 14.00'ten sonra müzakerenin devam et
mesi hususunu (Şu anda bırakıp, Birleşime ara verip 
saat 14.00'ten sonra devam etmesi hususunu) cyları-

D) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Öğleden evvelki oturumda açıklandığı üzere Da
nıştay Başkanlığı Bütçesi üzerindeki müzakerelerimi
ze başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini al
mış bulunmaktadırlar. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesiyle ilgili olarak söz 
almak isteyen iki üyemiz vardır; Sayın Gökçe ve 
Sayın Genç adlarını yazdırmışlardır. 

Sayın Gökçe, buyurunuz efendim. 
1 ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar, kıymetli Bakanım ve Danıştayın mümtaz tem
silcileri; 

Yeni Anayasamızda Danıştay, eskiden olduğu gi
bi yüksek yargı organları arasında belirgin yerini al
mış bulunmaktadır, idarî eylem ve işlemlerin denet
lenmesinde Danıştaya üst yargı görevi veren Yüce 
Kurulunuzun hukuk anlayışına takdir ve şükranları
mı sunmak istiyorum. 

Gerçekten Danıştay, hukuk devleti olabilmenin 
başlıca güvencelerinden biridir. Danıştayın varlığın
dan rahatsız olanların hukuk devletinden yana ol
dukları söylenemez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Geçmişteki Danıştay - idare çatışmaları, zıtlaşma

lar ve acı tecrübeler göz önünde bulundurularak, 
12 Eylülden sonra idarî yargıda reform yapılmış, 

niza sunuyorum efendim: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum efendim. 

Kapanma Saati . 12.45 

Danıştay yeniden düzenlenmiş; bölge idare mahke
meleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri ku
rulmuştur. 

Bu yeni düzenlemenin ülke gerçekleri açısından 
yararsız olduğu söylenemez. Ancak bu yeni düzen
lemeleri yapan kanunların uygulanmasından doğan 
bazı sorun ve güçlüklere değinmek istiyorum; fakat 
şu sınırlı süre içerisinde, bu sorunların yalnız bir kıs
mına satırbaşlarıyla dokunabilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Savcı ve tetkik hâkimlerinin statülerine dokun

mak istiyorum : 
İdare hukuku daha çok içtihat ve doktrine da

yanması nedeniyle, karar verecek daire ve kurul ile 
Danıştay Savcısı ve tetkik hâkimlerinin kolektif ça
lışmalarını gerektirmektedir. Çalışmalar iç içe sürdü
rülmektedir. 

Yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay Ka
nununda bunlar meslek mensupları arasında sayıl
malarına rağmen, her nasılsa yeni Danıştay Kanu
nunda, Danıştay Savcı ve tetkik hâkimleri meslek 
mensupları arasından çıkarılmıştır. Bu hal,- çalışma 
bütünlüğünü zedelemekte ve çalışma şevkini bir öl
çüde de olsa kırmaktadır. 

Danıştayda hizmet içi eğitim ve staja değinmek 
istiyorum : 

Modern amme idaresinin esasını hizmet içi eği
tim teşkil eder. Bu kural idarî yargı için de geçerli
dir. Çünkü idarî yargı büyük ölçüde içtihat ve dokt
rine dayanmaktadır. Bölge idare mahkemeleri, idare 
mahkemeleri ve vergi mahkemelerine yapılan atama
lar göz önünde bulundurulursa, bu mahkemelerde 

« * - - « * • > • • < • » - — < • • 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN — BaşSamvekUi Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Enloğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 15 inci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 
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görev yapacak hâkimlerin kaynağını Danıştay teşkil 
etmektedir. Bu kaynağın devam edebilmesi ve sürek
lilik kazanabilmesi için Danıştayın devamlı bir su
rette idarî yargı hâkimliği yapacak eleman yetiştir
mesi zorunludur. Bu nedenlerle, hizmet içi eğitim ya
pabilmesini sağlayacak kanun değişikliği süratle ya
pılmalıdır. 

Ayrıca, idarî yargının bir bütün oluşu ve özellik
leri göz önünde bulundurularak Danıştay tetkik hâ
kimlerinin stajlarını Danıştayda yapma imkânları 
sağlanmalıdır. Çünkü idarî yargı, adlî yargıdan fark-' 
lı bir yargı tarzıdır. Bunun öğrenilmesi, geliştirilme
si ve uygulama biçiminde maharet kazanması ancak 
Danıştayda yapılan stajla sağlanabilir. 

Söz buraya gelmişken, Danıştay ve idare bütün
leşmesinden söz etmek istiyorum : 

1961 Anayasasını müteakip ülkemizde bir Danış
tay - idare zıtlaşması ve Danıştayla idare arasında 
birçok sorun, birçok zıtlaşma olmuş; acı tecrübeler 
geçirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, her zaman söylediğim gibi tekrar etmek 
ihtiyacını duyuyorum. İdare ile idarî yargı el ele yü-
yürüdüğü sürece idarî yargı ve. yürütme güçlü hüvi
yet kazanabilmektedir. 

Fransa'da böyledir. Fransa'da idare ile idarî yar
gı birbirine zıt iki kardeş değil, tersine birbiriyle el 
tutuşmuş, birlikte yürüyen ikiz kardeşler durumun
dadır. Fransa'da Fransız Başbakanı aynı zamanda 
Danıştayın başkanıdır; fakat onlarda Vis Presıdent 
dedikleri ikinci başkan vardır. Danıştayda bu baş
kanlık görevini o yürütmektedir. 

521 sayılı olup yürürlükten kaldırılan Danıştay 
Kanununda bir ölçüde idare ile idarî yargının bütün
leşmesi sağlanmıştı. Zaman zaman Danıştay'dan ida
re içerisine Danıştay meslek mensupları gönderilmek
teydi. Maalesef son Kanunumuzla, yeniden çıkarılan 
Danıştay Kanunumuzla bu yol kapatılmıştır, artık 
Danıştaydan idare içerisine gidip idarenin sorunları
nı mahallinde çözebilecek, mahallinde öğrenebilecek 
ve orada aldıkları bilgiyi Danış ta ya getirebilecek ele
manlara imkân verilmemiştir ve böylece bu yol ka
patılmıştır. 

Fransa'ya yine dönersek, Fransa'da büyük devlet 
kurumlarının başında bir Danıştay mensubunu her 
zaman görmek mümkündür. Mesela, Air France'nin 
başında, Fransız Havayollarının başında bir Danış
tay meslek mensubu bulunmaktadır. Bunun gibi bir
çok müesseselerinde mesela Fransız Devlet Demir
yollarının başında yine bir Danıştay meslek mensu-
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bu bulunmaktadır. Bunlar orada edindikleri idarî 
tecrübeyi Danıştaya getirmekte ve bulunduğu yerlere 
de Danıştayın görüşü, hukukî anlayışını, içtihatlarını 
götürmektedirler. Bu yolun yeniden kanun değişikli
ği ile düzeltilmesini temenni ediyorum. 

Yeni getirilen Kanunda genel kurul yerine, İda
rî İşler Kurulu ikame edilmiştir. Eskiden; yani yü
rürlükten kaldırılan Kanunda Danıştay Genel Kuru
lunun görevi olan kanun ve tüzük tasarılarını hazır
lamak ve benzeri görevleri yapma işi yeni Kanunla 
İdarî Daireler Kuruluna verilmiştir. Uygulamada bu
nun isabetli olmadığı anlaşılmaktadır. Zira İdarî İş
ler Kurulu Danıştay Genel Kurulu kadar büyük ve 
yetkili olamamıştır. Danıştay Genel Kurulu bütün 
Danıştay daire başkanları, Danıştay Başkanı ve üye
lerinden terekküp etmekte iken, şimdi İdarî Kurul 
sadece idarî daireler ve 10 daire başkanı ile birer 
üyeden terekküp etmektedir. Danıştayın her daire
sinden Genel Kurula gelen üye ve başkanların getir
diği görüşle, kısıtlı bir biçimde getirilen bu üye ve 
başkanların getirdikleri görüş elbetteki aynı ağırlıkta 
olamaz. 

Yine yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay 
Kanunu iki dairenin görevine ilişkin davalarda ne 
yapılacağını göstermişti. Yeni Danıştay Kanununa bu 
madde alınmamıştır. Sorunun çözümü için iki daire
nin bir araya gelerek davayı çözme ve bakma im
kânı araştırılmalı ve Kanunda bu yolda bir değişik
lik yapılmalıdır. 

Bunun gibi, bir idarî daire ile dava dairesi arasın
da çıkan görev uyuşmazlığı söz konusu olabilmekte
dir. İki dava dairesi arasında görev uyuşmazlığı çık
tığı takdirde Kanunda bunun hal merciî Başkanlık 
Kurulu olarak gösterildiği halde, bir idarî daire ile, 
bir dava dairesi arasında görev uyuşmazlığı çıktığı 
takdirde hangi merciin bu uyuşmazlığı çözeceği gös
terilmemiştir. Bu da Kanunda yapılacak bir değişik
likle halledilmelidir. 

Gelelim idarî yargı hâkimliğine : 
Danıştay Kanununun 11 inci maddesi Danıştay 

tetkik hâkimleri ile savcılarının beş yıl meslekte hiz
met etmiş ve olumlu sicil almış idarî yargı hâkim
leri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
ca atanacağını amirdir. Bu hüküm idarî yargının 
özelliklerinin göz önüne alınmaması ve adlî yargı 
teşkilatının esas alınarak Yargıtaydaki usulün Danış-
taydaki uygulamasını temin maksadıyla düzenlenmiş
tir. Halbuki, idarî yargının kaynağını teşkil eden Da
nıştay, idarî yargıda görev yapacak hâkimlerin Da-
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nıştaydan yetiştirilmeleri konusunda görev almalıdır. 
Yani idarî, yargı hâkimlerinin Danıştayda yetiştiril
meleri esastır. 

İdarî yargı, özel yargının aksine kamuyu ilgilen
diren pek çok kanunun uygulanmasından doğan 
uyuşmazlıkları çözümleyeceği için, idarî yargı hâki
minin Danıştayın dairelerinde çalışarak yetişmesi ge
rekmektedir. Çünkü idare hâkiminin adlî yargıda ol
duğu gibi, mahkemelerde' staj yaptırılarak kısa bir 
süre sonra idarî yargı hâkimliğine atanması mümkün 
değildir. Bu' nedenlerle Kanun hükmünün değiştiril
mesi ve idarî yargıya atanacak hâkimlerin Danıştay
da en az beş yıl çalıştıktan sonra idarî yargı hâkim
liğine atanmalarını temin edecek bir değişikliğin Ka
nunda yapılması şarttır. 

Bu atamalar yapılırken hâkimlerin ve savcıların 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, Danıştay 
Başkanının olumlu düşüncesinin alınmasının da za
rurî olduğu yapılan uygulama sonucunda anlaşılmış
tır. Danıştaym ve Danıştay Başkanlığının görüşü 
alınmadan idare mahkemelerine ve vergi mahkeme
lerine atanan hâkimlerin atanmasında istenmeyen so
nuçların husule geldiği bizce malumdur. Ancak bu
gün Danıştay Bütçesi görüşüldüğü için, bu konuya 
bilahara Adalet Bakanlığı Bütçesinde dokunmak is
tiyorum. 

Bütün bu yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra 
Danıştaym daha randımanlı, daha iyi çalışabileceği
ne ve çalışmalarının ülke gerçeklerine uygun olaca
ğına inancımı belirtir, Yüksek Kurulunuzu saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, sayın üyeler, 

Sayın Devlet Bakanımız, Danıştaym değerli mensup
ları; 

Bilindiği gibi Danıştay, 1868 yılından beri kurul
muş yüce bir yüksek mahkeme ve Türk hukukunda 
büyük değerler kazanan ve Türk hukukuna verdiği 
eserleriyle ilelebet yaşayacak bir müessese hüviye
tindedir. 

Bu Yüce Mahkeme idareye hukuka uygun işlem 
tesis etmeyi, idareye hukuk içinde hareket etmeyi 
sağlayan ve yönetilenler için de çok önemli bir gü
vence kaynağıdır. 

İdarî işlemlerin yargı denetimine tabi olması hu
kuk devletinin vazgeçilmez bir unsuru ve hukukun 
genel ilkesi olduğuna göre, bu ilkeyi sağlayan Yüce 
Danıştayın hukuk düzeni içindeki gerek rolü ve ge

rekse yeri geçmişte Danıştayın varlığını hazmetme
yen siyasetçiler tarafından devamlı münakaşa konu
su edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Danıştay ne idarenin üzerinde ve ne de idarenin 

altındadır; sadece Anayasa ile kendisine verilen Dev
let yetkilerini kullanmakta olan bir Yüksek Mahke
medir. Devlet planında belirli bir yer almaktadır ve 
kamusal yaşamda bir denge unsurudur. Bu yeri • de, 
hukuk devletinin gereği elbetteki küçümsenemeyecek 
bir noktada bulunması gerekir, 

Toplumda kendisinin haksız bir eylem ve işleme 
maruz kaldığım öne süren her ferdin meşru zemin 
içinde hak arayabileceği bir olanağa sahip olması 
gerekmektedir. Toplum düzeni için bir zorunluluk
tur bu hal. İşte Danıştay. yönetilenlere, özellikle ka
mu personeline meşru zemin üzerinde hak arama ola
nağını veren önemli bir müessesedir. 

Bilindiği üzere 20 Ocak 1982 günkü Resmî Ga
zetede yayınlanan 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü 
Yasası ile Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 

, kararları üzerinde önemli derecede sınırlamalar geti
rilmiş ve kamu personeli ile ilgili idarî işlemlerde ba
zı hallerde yürütmenin durdurulması kaldırılmış ve 
bir kısmında da yasaklanmıştır. 

Sayın üyeler; 
Yürütmenin durdurulması kararları İdare, hukuk 

âlemi ve kişiler için çok önemli, inkâr edilemez bir
çok yararlar sağlamaktadır. İdare için önemlidir; zira 
yürütmenin durdurulması kararları, hukuka aykırı 
işlem teçhiz eden idareyi, ileride tazminat ödemek
ten kurtarır. Bunun çteşitli sahalarda misalini vermek 
kolaydır. Mesela, idare bir yapının yıkılmasına karar 
vermiştir. Bu verilen karar haksız yere verilmiş bir 
karar ise; yargı mercii, yapının yıkılmasından evvel 
haksız yere verilmiş bu karar üzerine yürütmenin 
durdurulması ıkararmı verirse, yapı yıkılmaz, Devlet 
de ileride bu yapı sahibine tazminat ödemeyi gerek
tirecek bir durumla karşılaşmaz, 

Yine, bir Devlet memurunun yer değiştirme işle
minde; eğer haksız bir yer değiştirme veyahut da gö
revine son verme müessesesi ile karşı karşıya kalın-
mışsa, o zaman memur yürütmenin durdurulması ka
rarı almak suretiyle o idarî işlemin ileride gerektire
ceği, görev yerine gidip gelmekten dolayı alması ge
reken harcırahı veyahut da çalışmamaktan dolayı al
ması gereken maaşıft alınması önlenmiş olur ve bu 
hali ile de idare yönünden haksız yere bir tazminat 
ödenmesini önler. 
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Hukuk âlemi için önemlidir. Çünkü, yürütmenin 
durdurulması kararları hukuka aykırı olarak verilen 
idarî işlemlerin, hukuk alemindeki yaşamlarına en 
kısa zamanda son veren birer müesseselerdir. Zira, 
dava dosyalarının tekemmülü uzun bir devre almak
tadır; ama yürütmenin durdurulması kararları çok 
kısa bir devre içinde verildiği için, bu pratik sonuç
ları bulunmaktadır. 

Kişiler için önemlidir. Çünkü esas kararı, yine 
davanın tekemmülü için gerektiren bir süre vardır. 
Bu süre daha doldurulmadan kişi, iki - üç sene geç
meden hemen hukuka aykırı işlem nedeniyle maruz 
kaldığı haksız muamele ortadan kalkmakta ve kısa 
zamanda hakkını elde etmektedir. 

Sayın üyeler; 
2575 sayılı Danıştay Yasası ile Danıştay yeniden 

düzenlenmiş ve eski başkan ve üyeler arasında Da
nıştay genel kadrosu içinde önemli derecede değişik
lik yapılmış ve 16 başkan ve üye Danıştay dışına 
atanmışlardır ve mevcut Danıştay daireleri de yeni
den düzenlenmiştir. Ayrıca, iki yılı aşan bir süredir 
kamu personeli ile ilgili olarak tesis edilen işlemle
rin bir kısmı yargı denetimi dışında tutulmuş ve ka
lan kısmı için de yürütmenin durdurulması kararla
rı verilemeyeceği ilkesi kabul edilmiştir. 

Temennimiz odur ki, artık bu nevi işlemlerin 
hem yargı denetimine açılmaları ve hem de yürüt
menin durdurulması kararlarına getirilen sınırlama
ların kaldırılmasıdır. Bunu niye istiyoruz sayın üye
ler? Malumunuz, 12 Eylülden sonra (Çeşitli vesile
lerle burada söyledim) yönetim kadrosunda belirli 
birtakım değişiklikler olmadı; 12 Eylülden önceki 
kadroların büyük bir kısmı yönetimde etkinliklerini 
devam ettirmektedirler ve idarede birtakım suiisti
maller olmaktadır. Bunu çeşitli vesilelerle herkes di
le getirmektedir. 

Şimdi, Devlet memuru için önemli bir güvence 
kaynağı olan yargı yoluna başvurma yolu olmayın
ca, çeşitli suiistimaller yapan daire amirlerine karşı 
direnen devlet memurlarının görevlerine son veril
mektedir. Bize intikal eden birtakım olaylarda, bazı 
suiistimalleri eşeleyen, ilgili makamlara ileten Devlet 
memurları, çeşitli bahanelerle ya sağa sola atılmakta 
veyahut da görevlerine son verilmektedir. Biz istiyo
ruz ki, bu müesseseye dava açma yolunun gerektir
diği bütün kolaylıkların verilmesi, bu müessesenin 
yeniden tesis edilmesi yolundaki amacımız; Devletin 
yüce menfaatlerinin birtakım çıkar çevrelerince istis
mar edilmemesi ve Devletin menfaatlerinin korun

masıdır. Bizim tek amacımız budur. Bunun dışında 
hiçbir zaman haksız birtakım davranışlar içine giren 
memurların korunmasını amaçlamamaktayız. 

Değerli arkadaşlar; 
Bugüne kadar gerek 1961 Anayasası ile getirilen 

statüsü ve gerekse yeni Anayasa ile getirilen statü
sünde, Bakanlar Kuruluna belirli kanun tasarıları 
hakkında Danıştaydan görüş isteme ilkesi getirilmiş
tir. Bugüne kadar ben hatırlamıyorum ki, Bakanlar 
Kurulu herhangi bir kanun tasarılarını Meclise ver
meden önce Danıştayın incelemelerine sunsun... Ka
naatimiz odur ki, eğer sayın hükümetler iyi bir ka
nun tasarısı düzenlemek veya hazırlamak istiyorlar
sa, çok önemli konularda muhakkak ki Danıştayın mü
talaasını alsınlar. Çünkü Danıştayın mevcut sistemi 
ile 10 dairesi vardır ve burada çalışan Danıştay men
supları; Tetkik Hâkimleri ve Savcılarının gerçekten 
uzun süre bu görevde kalmaktan dolayı engin tecrü
be ve bilgileri vardır. Buraya gelen kanun tasarıları
nın niteliklerini hepiniz biliyorsunuzdur; 'birtakım 
kanun tasarıları geliyor, bunlar Komisyonlara gelen 
idarenin temsilcileri tarafından açıklanmakta zorluk 
çekiliyor. Ancak büyük çabalar sonucu kanun tasa
rısı niteliğini alabilecek bir vasfa bürünüyor. Sayın 
Hükümetlerimizden şunu diliyoruz ki, bundan sonra 
bu yolu işletsinler. 

Değerli arkadaşlar; 
Son çıkarılan kanunlar dolayısıyla, Danıştaya bü

yük görevler verilmiştir, büyük yük altında bırakıl
mıştır. Bugün Danıştay Dördüncü Dairesi, Gelir ve 
Kurumlar Vergisi davalarına bakmaktadır; Temyiz 
Komisyonundan buraya 20 bine yakın dosya gelmiş
tir. Şimdi, mevcut kadro ile bu 20 bin dosyayı çö
zümlemek imkânsızdır. Burada milyarlık davalar yat
maktadır, Bu milyarlık davaların uzun süre sürün
cemede kalmasında Devletin kaybı ve vatandaşın da 
icabında uzun süre malları üzerine konulan hacizler 
nedeniyle kayıpları çoktur. 

Bu itibarla, bu konuya belirli birtakım çözümler 
getirmek için gerekirse Danıştay kadrosunu yeniden 
genişletmek, daire sayısını artırmak lazımdır. 

Ayrıca, bu teşkilatta çalışan zabıt kâtibi memur
ların hiçbir yan ödemesi yoktur. Diğer devlet daire
lerinde fazla mesai vardır veyahut buna benzer bir
takım yan ödemeler vardır; fakat burada çalışan, 
özellikle hâkim niteliğinde olmayan memurların bü
yük sıkıntıları vardır, bir tek maaşını almaktadırlar, 
hiçbir yan ödemeleri yoktur ve bunlar da çok düşük
tür. Bu arkadaşlarımız geçimlerinde büyük bir sıkın-

— 510 — 



Danışma Meclisi B : 15 15.11.1982 O : 2 

ti içindedirler. Sayın Hükümetimiz (Adalet Bakanlı
ğında çalışan zabıt kâtipleri ve diğer mübaşirler de 
bu durumdadırlar; çünkü aynı kadro içinde çalışan 
bu arkadaşlar da çok geçim sıkıntısı içindedirler) di
ğer devlet memurlarına tanınan birtakım fazla mesai 
veya benzeri teminindeki güçlük, iş güçlüğü, iş riski 
gibi zamları bunlara da tanırlarsa, adalet hizmetine 
önemli derecede katkısı olan bu devlet personelinin 
de hiç olmazsa geçimlerinde önemli bir kolaylık sağ
lar. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler, Danıştay Başkanlığı Bütçesi üze

rinde söz alan iki üye konuşmalarını yapmışlardır. 
Sayın Komisyon, birşey söyleyecek misiniz? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — İlave edecek bir görüş yok
tur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir

kaç şey söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkan, Danışma Meclisinin Sayın üyeleri; 
Danıştay, iki önemli fonksiyonu yerine getirmek 

-üzere vücut bulmuş bir hukuk müessesedir. Bunlar
dan birincisi, yürütmeye değerli fikirleriyle müşavir
lik yapmak; ikinci ve en önemli görevi de, idarî ey
lem ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek
tir. 

Hukuk devletine inanan herkes Danıştayın idarî 
eylem ve işlemleri üzerindeki denetimini yürekten 
kabul eder. Bu nedenledir ki, Yüce Kurucu Meclis 
hazırlamış olduğu Anayasanın 155 inci maddesiyle 
Danıştayın her iki fonksiyonunu da bütün açıklığıy
la dile getirmiştir. Bu hepinizin malumu olan bir 
gerçektir. 

Şimdi, sayın iki üyenin dile getirmiş oldukları 
temenni ve eleştirilere de müsaadeleriyle kısaca ce
vap arz etmek isterim. 

Sayın Gökçe, mesleğin içinde yetişmiş olmanın 
verdiği bir vukufla konuları, bugün için Danıştay 
Kanununda eksik telâkki ettiği konular üzerindeki 
fikirlerini dile getirdiler. Bunları dikkatle dinledim 
ve not aldım : 

Savcı ve Tetkik Hâkimlerinin meslek mensupla
rı arasında sayılması, hizmet içi eğitim konusu, Tet
kik Hâkimlerinin stajını Danıştayda yapmaları ko
nusunun düşünülmesi, idare ve Danıştay işbirliğinin 

sağlanması ve Danıştaydan idareye zaman zaman gi
dip, önemli görevler ifa edip tekrar Danıştaya dön
me konusu, Danıştay Genel Kuruluyla ilgili müta
laalar ve Danıştay İdarî İşler Kuruluyla ilgili müta
laalar, görev uyuşmazlıkları konusunda bazı eksiklik
ler olduğu hakkındaki endişeleri, idarî yargı hâkim
lerinin Danıştayda çalışarak yetişmeleri konusu, 
bunların beş yıl orada yetiştikten sonra bölge idare 
mahkemelerine gitmeleri ve bu konuda da karar alı
nırken Danıştay Başkanlığının olumlu mütalaasının 
alınması konusu... Bütün bunları dikkatle dinledim. 
Danıştay Başkanlığının da Hükümet nezdinde para
lel konularda bazı teşebbüsleri, girişimleri ve teklif
leri vardır. Bunların hepsi memleketin selâmeti bakı
mından büyük bir ciddiyetle incelenecek ve gerekli 
düzenlemeler tabiyatıyla yapılacaktır. Mademki he
pimizin amacı mutlu Türkiye'yi bir an evvel tam ola
rak tesis etmektir; bu amaca yönelik çalışmaları el
birliğiyle tabiyatıyla yürüteceğiz. 

Sayın Kamer Genc'in görüşlerine de kısaca ge
rekli düşüncelerimi arz etmek suretiyle cevap ver
mek isterim. 

Değerli üye, yargı denetimi üzerindeki sınırlama
ların ikalkması konusuna değindiler. Yani, bununla 
2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanunla 
getirilmiş olan sınırlamalara değindiler; anlayabildi
ğim kadarıyla. 

Sayın üyeler; 
Hepiniz takdir buyuracaksınız ki, Türkiye 12 Ey

lülden sonra yaşadığı fevkalâde yönetim dolayısıy
la birtakım sınırlamalar getirmek zorundaydı, her 
fevkalâde yönetim yaşayan ülke bunu getirir; Tür
kiye bunun en hafifini getirmiştir ve en kısa süre 
için getirmiştir. Bu sınırlamalar zaman içinde yavaş 
yavaş kaldırılmaktadır. Ancak, hepsinin tam zama
nında ikalkması gerekir. Erken birtakım girişimler 
olursa umulan fayda değil, zararı olacağı hepinizin 
malumudur. Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun, 
Yüce^ Meclisin çıkardığı Anayasayla da belirtildiği 
gibi, genel seçimler sonunda kurulacak olan ilk mec
lisin toplanmasına kadar devam edecektir. Onun için, 
bu konudaki kanaatlerimi böylece arz etmek iste
rim. 

Kanun tasarılarının Danıştayda görüşüldükten son
ra son şeklini alması ve Yüce Meclislere sunulması 
konusu : Çok haklı bir düşüncedir. Zaman zaman 
maalesef geçmişte Danıştay ile yürütme arasında ge
rekli diyalogun istendiği gibi kurulamaması birtakım 
sıkıntılar doğurmuştur. Sıkıntılardan biri de kanun-
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larda, kanun tasarılarında mütalaa alınmamasından 
doğan yürütmede çıkan sıkıntılardır. Ancak, hemen 
şunu belirtmek isterim ki, Hükümetimiz Danıştayla 
en geniş işbirliğini şiar edinmiştir. Sadece kanun ta
sarıları değil, birçok önemli konuda Danıştayımızın 
değerli görüşlerini almak ve ona göre düzenlemeler 
yapmak yolundayız ve yapıyoruz; en geniş ölçüde 
yapıyoruz. 

Kanun tasarıları hakkındaki tenkitlerine gelince : 
Burada hepinize bir konuyu tekrar belirtmek isterim. 
Çok süratle çalışırken bazı kanun tasarılarında ön
ceden farkedilmeyen hatalar olabilir. Bunların hepsi
nin insaf ölçüsü içinde düşünülmesi gerekir. Herşeyi 
en iyi yapmak hepimizin şiarıdır. Ancak, zaman ba
zen bu imkânı bağışlamaz. Bundan dolayı, kanun ta
sarılarının zaman zaman bazı ufak tefek hataları ola
bilir. Yalnız, bunları önemli hatalar gibi gösterirsek 
onları hazırlayan değerli teknisyenlere ve hükümetle
re haksızlık etmiş oluruz. 

Tasarıların hazırlanmasında Hükümetimiz gere
ken ciddiyeti göstermiştir, göstermektedir ve Danış
tayla da mümkün olan en geniş ölçüde, şimdiye kadar 
diğer hükümetlerin, hiç değilse son 10 yıllık hükümet
lerin göstermediği bir hassasiyeti göstermekte ve o 
düşüncelerden yararlanmaktadır; ama ufak tefek ba
zı noktalardaki sonradan farkedilen bazı hataların, 
hatta bazıları bazısına göre hata, esasında doğrusu o 
olduğu belli olan noktaları ele alarak eleştiride bulu
nursak haksızlık etmiş oluruz. Bu konuyu da kısaca 
belirtmekte yarar görüyorum. 

Sayın üyeler; 
Sözlerimi bitirirken, her iki üyenin ileri sürmüş 

olduğu değerli görüşler için teşekkürlerimi sunar, hep
sinin hassasiyetle göz önünde tutulacağını tekrar be
lirtir, saygılarla Yüce Heyetinizi selamlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; yazılı ve sözlü soru sormak ihtiya

cını hisseden sayın üyelerimiz lütfen adlarını kaydet
tirsinler efendim... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, ben 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı'dan başka soru sormak 
isteyen üyemiz yok mu efendim?.. Yok. Kaydetme iş
lemi bitmiştir. 

Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan; biraz önce konuşan sayın iki arkadaşımız ve Sa
yın Devlet Bakanımız, Danıştay n görevlerinden biri
sinin hazırlanmış olan kanun tasarıları hakkında mü

talaa bildirmek olduğunu ifade ettiler. Bu suretle ka
nunlar arasında bir ahenk sağlanmak istenmektedir. 
Maksat budur. Bugün Türkiye'de 15 bine yaklaşan ka
nun adedi vardır. Bunların hangisinin yürürlükte ol
duğu, hangisinin kalktığı; kanunlarda bir düzenleme 
yapılmadığı için son derece çelişkiler yaratmaktadır, 
hepinizin malumudur. Devlet teşkilatı içerisinde bun
ları ele alacak henüz bir mercii yoktur. 

Danıştay, kanun tasarıları hakkında mütalaa bildi
recek bir merci olduğuna göre, hem Anayasamızda, 
hem de 2575 sayılı Danıştay Kanununda bu görev 
Danıştaya verilmiş olduğuna göre, acaba Türkiye'de
ki kanunlar arasında bir tertipleme yapmak Danışta-
yın görevleri arasında telakki edilir mi, Danıştay bu
nu ister mi, böyle bir niyeti var mıdır? önce bunu 
sormak istiyorum. 

İkinci sorum : Son bölge idare mahkemeleri ku
rulması sebebiyle daha da önem arz etmiş olan bir 
konu vardr. Danıştaya gelen konular incelenirken, 
daha evvel bu konuda bir karar verilip verilmediği hu
susu bilimsel bir yolla tespit edilmemekte, mevcut 
olan dosyalardan, arkadaşların kişisel düşüncelerine ve 
bilgilerine dayandırılarak bir mesnet bulmak isten
mektedir. Halbuki bunun yerine artık bugün dünya
da «bilgisayar» denilen bir sistem uygulanmaktadır. 
Bir - iki gün sonra Adalet Bakanlığı Bütçesinde Yar
gıtay için de aynı şeyi sormak istiyorum. Acaba Da
nıştay, gelmiş olan kararların, evvelce verilmiş olan 
kararların açılmış olan davalarla ilişkisini tespit sade
dinde ve bölge idare mahkemelerine bir örnek olmak 
üzere, yanlışlıklara mani olmak üzere bir sibernetik 
kullanmak, bir bilgisayar kullanmak kararında mıdır? 
Bu suretle daha az yoruculukla daha süratle karar 
vermek imkânı olacaktır. Danıştayın dosyaları 1868' 
den beri istanbul'da, 1926'dan beri dosyaları da ha
len Danıştay binasında tasnif edilmiş vaziyettedir. Bun
ları değerlendirdiği takdirde müstakbel kararlar çok 
daha kolay verilecektir. Danıştay Başkanlığı ve Sa
yın Başbakanlık bu konuda ne düşünürler? Bunu sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcak 
Sayın Bakan, sorulara sözlü veya yazılı cevap ver

me imkânınız vardır... 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sözlü 

olarak cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKAN IİLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkan; Sayın Kırcalı çok önemli iki konuya değin
diler. Bunlardan biri; kanunlarımızın bir gözden ge
çirilerek, hangi kanunların hangi maddelerinin yürür-
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lükten kalktığı, aralarındaki ilişkiler konusunun belir
lenmesi... Bu konuda Başbakanlıkta kurulmuş olan bir 
komisyonda Danıştayım zın da değerli katkılarıyla ça
lışmalar yeni başlamıştır maalesef. Bunun hayırlı so
nuçlarının ileride alınacağını ümit ediyorum. 

İkinci nokta, hukukta sibernetik... Önemli bir ih
tiyacımız. Tabiî ki amacımız bu. Bunun Yargıtay 
için de, Danıştay için de çok önemli bir metot oldu
ğunda hiç şüphe yok. imkânlar ölçüsünde ve süratle 
bunu da gerçekleştirmek planlarım z dahilindedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzerin

deki görüşmeler bitmiştir; 
Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

' Bölümleri okutuyorum. 

Bölüm 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 118 373 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yargı, danışma ve inceleme 
hizmetleri 457 406 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 13 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesini bu suretle tamam
lamış bulunmaktayız. Hayırlı ve uğurlu olsun efen
dim. (Alkışlar) 

E) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın üyeler; günlük çalışma prog
ramımızda Anayasa Mahkemesi Bütçesi bulunmak
tadır, bu Bütçenin görüşülmesine başlıyoruz. 

Bütçe üzerinde söz alan sayın üye yoktur. 
Sayın Komisyon; bir açıklama yapacak mısınız 

efendim?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Hayır efendim, teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hayır, 

yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayn üyeler; Anayasa Mahkemesi 
Bütçesi üzerinde soru sormak isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Sayın üyeler; Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerin
de soru sormak isteyen sayın üye de bulunmadığına 
göre, bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 40 027 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 inceleme ve yargı hizmetleri 205 926 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle Anayasa Mahkemesi Bütçesini de ka
bul etmiş bulunmaktasınız. Hayırlı ve uğurlu olsun. 
(Alkşlar) 

Sayın üyeler; bugünkü çalışma programımız sona 
ermiştir. Bu nedenle 16 Kasım 1982 Salı günü saat 
10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 14.45 

• • i mm* 
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Vakıflar Genel MttdUrlüğU 1983 MaU Yılı Bütçe Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 187) na Verilen Oyların 

Üye sayın 
Oy verenler 
Kabuıl edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

Sonucu 

160 
111 
1Ö7 

4 

47 

2 

(Kabul edilmiştir.) 

(Kabul Edenler) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
TevfiJk Fikret Alpaslan 
İsmail Arar 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğkı 
Mehmet Aydar 
îmren Aykut 
Fuat Azgur 

İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recai Baturalp 
Rıfat Bayazıt 
Mulhskı Zekâıi Ba/yer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Mahir Canova 
Abdülfbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

c 
A. Güngdr Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 

Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Necdet Geboloğhı 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abbas Gökçe 
thsan Göksel 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 

H 
Ali Mazh*r Haznedar 

I 
Raf et İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Fenni Islimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Rahmi KaraJhasanoğlu 
Cevdet Karslı 
A, Mümin Kavalalı 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kuriter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlı 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

ö 
Ertuğrul Zekai ökte 
Tülay öney 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
M. Yılmaz özman 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk 

S 
Hilmi SaJbuncu 
M. Talâıt Saraçoğlu 

Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

$ 
İsmail Şengün 
İbrahim Şemocak 

* 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekcü 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfulah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 
Beflcir Tünaıy 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzuooğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolfa 

Z 
Halit Zarbun 
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(Reddedenler) 

G 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir HamitoğuUarı Feridun Şakir öğunç Mehmet Pamak 

("Ova Katılmayanlar) 

A 

Şener Akyol (Rapor) 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 

Remzi Banaz 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Ender Ciner ı 

D 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demire! 

A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener 
Siyami Ersek (Rap.) 

Feyzi Feyzjoğhı 
Ayhan Fırat (tz.) 

Abdurrahınan AH G: rmen 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

I 
Salih inal (İzinli) 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kooafturk 
Nihat Kuhüay 

O 
R. Adli Onmuş 

O 
Nazmi önder (t. A.) 
Teoman Özalp (iz.) 
Saih Necdet özdogan 
Necmi özgür 

ZeM Özflcaya 
Kâzım öztürk 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Muzaffer Sağışman 

Dündar Soyer (izinli) 
S 

A. Avni Şahin (izinli) 

T. 
Cavidan Tercan 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 

Y 
A.. Yılmaz (Rapor) 
Murtafa Yücel 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

15 inci BİRLEŞİM 

15 Kasım 1982 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞ
LARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 
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