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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekil Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kıı* JsreJ), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
40 inci Birleşimimi açıyorum. 

Toplantı için yetersayımız vardır, 
başlıyoruz. 

görüşmelere 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 
3/595) {S. Sayısı: 149,150, 220) (1) 

A) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

1, Danıştay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçe
si. 

2, Danıştay Başkanlığı 1983 Malî Yılı Kesin-
hesabı. 

BAŞKAN — 1985 Yılı Genel ve Katma Bütçe 
Kanunu Tasarılarıyla 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre, Danıştayın 1985 Malî Yılı 
Bütçesiyle 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Danıştay (Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları 

adına söz alanları açıklıyorum. 
Grupları adına; Milliyetçi Demokrasi Partisi 

Grubu adına ıSaym Ayhan Sakallıoğlu, Halkçı Parti 
Gru'bu adına Sayın Seyfi Oktay, Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Mehmet Topaç, 

Şahısları adına; Sayın Faik Tarımcıoğlu, Sayın 
Mustafa Çelebi, Sayın Lutfullah Kayalar ve Sayın 
Haydar Koyuncu söz istemişlerdir. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sa
yın Ayhan Sakallıoğlu, buyurun. (MDP sıralarından 
alkışlar.) 

MDP GRUBU ADINA AYHAN SAKALLI
OĞLU fGakarya) — Sayın Başkan, Azız Milletimin 
saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı
yor ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunun Danış
tay Bütçesi hakkındaki görüşlerini arz ediyorum. 

(1) 149, 150 ve 220 S. Sayılı Basmayazılar 
8,12.1984 tarihli 36 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

Öncelikle Danıştayın durumundan ve kanundaki 
ihtiyaçlarından bahsetmek isterim. 

Bilgilerinizi tazelemek için arz ediyorum, Da
nıştay, 10 Mayıs 1868 günü Sultan Aziz'in bir nut
kuyla Mithat Paşanın Başkanlığında Teşkilatı Cedide 
adıyla kurulmuştur. 

Cumhuriyet devrinde 669 sayılı Kanunla Şurayı 
Devlet Kanunu kabul edilmiş, bilahara 3456 ve 521 
sayılı Danıştay Kanunu büyük, köklü değişiklikler 
getirmiştir. 

1924 Anayasasının 51 inci maddesinde, icra gü
cü arasında yer alan Danıştay, 1961 Anayasasıyla 
yargı bölümüne geçmiş ve 1982 Anayasasında bir ida
rî yüksek yargı organı hüviyetini kazanmıştır. Nite
kim, 20 Ocak 1982 tarihinde neşir ve ilan edilen 2575 
sayılı Kanunla organize edilen Danıştay, yeni kuru
lan bölge idare ve vergi mahkemelerinin üstünde, 
idarî içtihat mahkemesi haline gelmiştir. 

Danıştay ayrıca ilk derece mahkemesi olarak; Ba
kanlar Kurulu kararlarına, müşterek kararnamelere, 
Başbakanca alınan kararlara, bakanlıkların düzenle
yici veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak dü
zenleyici işlemlere, yükseköğretim kurumlarının ka
rarlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarıyla, 
imtiyaz sözleşmelerinden doğan idarî davaları çözüm
lemek görevlerini yürütmektedir. Görülüyor ki, Da
nıştay idare ve yargı organı içinde öneimli bir yer 
işgal etmektedir. 

Kişilerle, yürütme ve idare arasındaki ilişkileri dü
zenleyen, kanunların uygulanmasından doğan uyuş
mazlıkları çözümlemekle görevli olan idarî yargı, 
adlî yargıdan 'tamamen farklı fonksiyonları ifa et
mekte ve ayrı hukuk kuralları uygulamaktadır. İda
rî yargıda kişiler davacı, idare ise davalıdır. Danış
tay kararlarında, kamu yararı ile kişli yararı arasın
da ahenkli bir denge kurmak zorunluğundadır. Bu-
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nun içindir ki, Danıştay kanun ve yargılama usulü
nün, idarî yargının özelliklerini taşıması gereklidir. 
Bu nedenle de 2575 sayılı Danıştay Kanunu ile idarî 
yargı usulünde değişiklikler yapılmalıdır. 

Şöylece : Danıştay 'başkanı, başsavcı, başkanve-
killeri ve daire 'başkanlarının nitelikleri, seçilmesi 
ve görev süresini "tayin eden 2575 sayılı Danıştay 
Kanununun 10 uncu maddesinin 7 nci fıkrası seçim 
şekliyle, Anayasanın 155 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasına aykırı olarak tanzim edilmiştir. Seçimlerin, 
Anayasanın belirttiği gibi salt çoğunlukla yapılacağı 
esası, mutlaka getirilmelidir. 

Ayrıca 2575 sayılı Yasanın 16 ncı maddesi ile 
idarî işler kurulunun görevleri tanzim edilmiştir. 
Mülga 521 sayılı Kanunda Danıştay Genel Kurulu
nun görevi olan, kanun ve tüzük kararlarını hazır
lamak ve benzeri görevleri yapma işi, bu defa idarî 
dalireler kuruluna verilmiştir. Hepinizin malumları 
olduğu gibi, Danıştay Genel Kurulu, bütün Danıştay 
daire başkanları, Danıştay Başkanı ve üyelerinden 
teşekkül eder. Oysa ki idarî kurul, sadece idarî daire
ler başkan ve üyeleriyle, genel kurulca seçilmiş olan 
10 dava dairesi başkan veya üyesinden oluşur. 

Bütün kamu düzenini ilgilendiren ve farklı uz
manlıklar icap ettiren kanun tasarısı ve tüzük tasa
rıları için, daha geniş 'bir kadrodan oluşan genel ku
rulda meselenin görüşülmesinde sayısız faydalar var
dır. Mülga 521 sayılı Yasanın bu hükmüne dönülme
sinde yarar görmekteyiz. 

Ayrıca 19 uncu maddede tanzim edilen başkan
lık kuruluna da, bütün daire başkanları iştirak et
melidir. Tüm dairelerinden bilgi alınmasının daha 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

İdare ve vergi hukuku alanında 'bilimsel araş
tırmalar yapmak ve meslekî incelemelerde bulunmak 
üzere, Danıştay meslek memurlarından başka; baş
kan vekilleri, başsavcı ve daire başkan ve üyeleri an
cak yurt dışına gönderilebilir. Oysaki savcılar ve tet
kik hâkimlerine maddede yer verilmemiştir. Bu ka
naatimizce büyük bir eksikliktir; zira esas yetiştiril
mesi gereken savcılarla tetkik hâkimleridir. 

Ayrıca 2575 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinde, 
savcı ve tetkik hâkimleri Danıştay meslek mensupla
rı arasında sayılmamışlardır. Diğer taraftan Danıştay 
meslek mensuplarına, Devlet Memurları Kanununa 
tabi olmamaları sebebiyle mazeret, hastalık, aylık
sız izin hallerinde ne gibi işlem yapılacağı da tasrih 
edilmemiştir. 

1 2 . 1 2 . 1 9 8 4 0 : 1 

En önemli hususlardan bir tanesi de, idarece te
sis edilmiş işlem, karar ve tasarruflar bazan, hatta 
çok kere birden fazla konuyu ihtiva edebilir. Böyle 
bir işlemin iptali için dava açıldığında, bunu bir dai
renin çözümlemesi mümkün olmaz, işte, iki dava 
dairesinin görevine ilişkin davalarda ne yapılacağı 
mülga 521 sayılı Yasada olmasına karşılık, 2575 sa
yılı Yasada maalesef mevcut değildir. 

tdare ve vergi mahkemelerindeki ihtilaflarda da 
hal böyledir. Bu boşluğun da yasa ile doldurulmasın
da sayısız faydalar vardır. 

Bölge idare mahkemeleri, idare (mahkemeleri ve 
vergi mahkemelerinde görev yapacak hâkimlerin 
kaynağını Danıştay teşkil etmektedir. Bu kaynağın 
devam edebilmesi ve süreklilik kazanabilmesi için 
Danıştayın idarî yargı hâkimliği yapacak eleman ye
tiştirmesi zorunludur. 

Sırası gelmişken hemen bahsetmek isterim ki, ha
len bu mahallî mahkemeler yer bakımından sıkıntı 
içerisinde oldukları gibi, mahkemelerde de hâkim ve 
memur açığı mevcuttur. Gayri sıhhî ve kifayetsiz 
binalarda çalışmakta, kırtasiye ve teftiş yönüyle de 
pek zayıf ve eksiktirler. Bütün idarî yargıda hizme
tin iyi bir şekilde yürütülebilmesi bu eksikliklerin 
giderilmesi ve Danıştayın kaynak, görevi için hizmet 
içi eğitime ağırlık verilmesiyle mümkündür. Hizmet 
içi eğitimin yapılması için gerekli tahsisatın bütçe
lerde nazara alınması şarttır. Burada bütçeye değin
mişken ifade edeyim ki, Danıştayın 1 milyar 533 
milyon Türk Liralık bütçesini dairesi büyük, kendisi 
küçük bir "bütçe olarak değerlendiriyorum. 

Danıştayın yönetimle yakın ilişki içerisinde olma
sı zorunludur. Bunu temin için detajman usulünün 
getirilmesiyle Danıştay idareyi; idare de yargıyı ya
kından tanımalıdır. Fransa bu detajman usulünü çok 
iyi uygulamakta ve değerli sonuçlar almaktadır. Fran
sız Danıştayıyla, üniversite yakın ilişki içerisinde ça
lışmakta, üniversiteler yavgıtaya doktrin sunmakta, 
Danıştay da uygulamayı doktrinle birleştirmektedir. 
Kısaca, Fransa'da idare ile yargı birbirine zıt değil, 
bilakis birbirine el uzatmıştır. Mesela : Fransız Hava 
Yollarının ve Fransız Devlet Demiryollarının başın
da birer Danıştay meslek mensubu bulunmaktadır. 
Bu suretle idarî tecrübe Danıştaya girmekte, çalışan 
yerlere de Danıştay içtihatları gitmektedir. Bu dü
zenlemelerin bizde de yapılmasında sayısız faydalar 
mevcuttur. 

Önemli bir hususa daha değinmeden geçemeyece
ğim.; Danıştaya açılan davalar, karar aşamasından 
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önce ve karar devresinde olmak üzere, ikili bir in
celemeye bağlıdır. Bu incelemelerden ilki Danıştay 
Başsavcılığı, ikincisini ise; dava daireleri veya dava 
daireleri kurulu tarafından yapılır. Oysa ki, Danış
tay Başsavcısının daire kararlarına karşı itiraz hak
kı yoktur. Bilindiği üzere Yargıtay ceza dairelerin
den birinin kararına karşı Cumhuriyet Başsavcısı 
ilam kendisine verildiği tarihten itibaren 30 gün için
de ceza genel kuruluna itiraz edebilir. Cumhuriyet 
Başsavcılığı çalışmalarıyla Danıştay Başsavcılığı ça
lışmaları arasında paralellik olduğu muhakkaktır. 

O* halde, Danıştay Başsavcısının yasalara, huku
ka ve idare hukukunun genel ilke ve kurallarıyla 
bilimsel ve yargısal içtihatlara ters düştüğü kanısına 
vardıkları kararlara karşı itiraz edebilmeleri içtihat
ların süreklilik kazanmasına, idare hukukunun sağ
lıklı bir yoldan girişim ve oluşumunu sağlayacaktır. 
Kısaca, Danıştay Başsavcısının da belirli süre içe
risinde ve lüzum görüldüğü hallerde iptal davaların
da da dava daireleri kuruluna itiraz edebilme yetki
si tanınmalıdır. 

Diğer bir husus da, 2577 sayılı tdarî Yargılama 
Usulü Yasası ile Danıştayın verdiği yürütmeyi dur
durma kararlan üzerinde önemli ölçüde sınırlama
lar getirmesidir. Oysaki, yürütmenin durdurulması 
kararları hukuka aykırı idarî işlemlere en kısa za
manda son veren hukukî kararlardır. Hukuk Muha
kemeleri Usulü Kanununda da,ihtiyatî tedbir sure
tiyle bazı tasarrufların durdurulmasına cevaz verih 
mistir. Bu ihtiyaç, idarî yargıda kişiler için çok daha 
önemlidir. Yürütmenin durdurulması kararları hu
kuka aykırı işlemi ifade eden idareyi ileride tazmi
nat ödemekten de kurtarır. Bu hususun yeniden ele 
alınmasını ve gerekli değişikliğin yapılmasını arzu
lamaktayız. 

Ayrıca, idarî yargı usulünde çabukluk ve kolaylı
ğı tevlit edecek değişiklikler de mutlaka yapılmalı
dır. 

Değerli milletvekilleri, Danıştayda yüz yılı aşkın 
bir zaman içinde çok iyi hizmetler verilmiş olması
na rağmen, şunu ifade edeyim ki, Danıştay geçmişte 
ne yürütme gücünde iken ve ne de yargı gücünde 
iken, iyi bir yönetime kavuşamamış, halk nazarında-
fci uygulamasında iyi not maalesef alamamıştır. Çoğu 
kez temelinde politik nedenlerin yattığı kararların ve
rildiği toplumda çok tartışılmıştır. Yasama, yürütme, 
yargı organları arasında kopukluklar olmuştur. 

Mazide suçlu aramıyoruz. Ancak, geçmişteki ha
taların tekrarlanmamasını da diliyoruz. Danıştay 
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kendi içinde güçlü olur. Hukukun üstünlüğü ilkesi
ni hâkim kılıp, icraatı ile toplumda saygınlık telkin 
ederse, geçmişteki hataları unutturabilir ve topluma 
güven verebilir. Buna da inancımız tamdır. 

Değerli milletvekilleri, hak aramada bütün kanun 
yollarının açık olduğu ülkemizde, adalet ihtiyacı va
tandaşın güncel hayatının bir parçası olmuştur. Bu 
sevindirici bir olaydır. Bu nedenledir ki, yargı kuru
luşlarının bu ihtiyaca sürat ve isabetle ve doğru ola
rak cevap vermesi herkesçe istenen ve beklenen bir 
husustur. Hukuk devleti olmanın en belirgin niteliği 
idarî işlemlerin yargı denetimine tabi olmasıdır. Yar
gı dağıtımının gecikmesinde bir miktar, takdir eder
siniz kî, haksızlık ve adaletsizlik mevcuttur. Bugün 
hâkim eksikliği, dosya adedinin fazlalığı, memur ek
sikliği, bölge mahkemelerinin de ağır çalışmasına se
bep olmaktadır. Adalet kapısından hak isteyen insa
nın bunu almada gecikmesinde, mağduriyet kadar gü
vensizlik duygusu da yerleşir. 

Bu düşüncelerimize göre, Yüce Danıştâyımızın 
Anayasada ifadesini bulan ve uhdesine yüklenen gö
revleri tam ve kâmil manada eksiksiz yerine getire
bilmesi için alınması gerekli birçok tedbirlerin oldu
ğuna kaniim. 

Anayasanın 155 inci maddesinde, arz ettiğim gö
revlerinden başka, malumlarınız veçhile Danıştayın, 
Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun 
tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük ta
sarılarını ve imtiyaz şartlaşma sözleşmelerini incele
mek, idarî uyuşmazlıkları çözümlemek gibi görevleri 
de mevcuttur. 

Artan nüfus, sosyal gelişmede değişmeler, ekono
mik problemlerin yanı sıra, yargı ihtilaflarını da ar
tırmıştır. İdare ile vatandaş arasındaki ihtilaflar, Da
nıştayın iş hacmini de artıracaktır. 

Değerli milletvekilleri, bunun sebepleri üzerinde 
durmak gerekir. Her alanda olduğu gibi, örnek ver
diğim bu alanda da Hükümet Yüksek Meclisten bir 
dizi ve seri halinde ekpres kanunlar, kanun kuvve
tinde kararnameler çıkarmaktadır. Bürokrasi bu ya
saları doğru uygulama imkânı bulmadan, birtakım 
yeni kanunlar ve tadil kanunları çıkartılmakta, ka
nunlarda ek maddeler .hükümleri değiştirici tezat
larla yer almaktadır. Tatbikatçı tatbikat güçlükleri 
çekmekte, bir kanun maddesini uygularken tadil ka
nunlarını tetkik etmek, değişiklikleri aramak, bul
mak zorunluluğunda bırakılmakta veya yanlış uygu
lamalar yapılmaktadır. Vatandaş kendisi hakkında 
alınan yanlış idarî kararlar için tek güvence olarak 
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yargı merciini görmekte ve oraya müracaat etmek
tedir. İhtilafların artması, dava dosyalarının kabar
masına neden olmakta ve bu ahval, adalet dağıtan
lar için fedakârlığı aşan bir külfet halline gelmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, burada yeri gelmişken bir 
konuya daha değinmek istiyorum. Anayasamızın 
155 inci maddesi gereğince, Danıştayın bir başka 
görevi de yukarıda arz ettiğim gibi, Başbakan ve 
Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hak
kında düşüncelerini, fikirlerini bildirmek görevidir. 
Uygulama, hepimizin malumu veçhile bu espriye uy
gun yürütülmemektedir. Hükümetçe sevk edilen bir
çok kanun tasarısında Danıştayın mütalaasını gör
mek mümkün olmamıştır. Ayrıca, kanun kuvvetin
deki kararnamelerde de bu usule riayet olunması ge
rekliyken, bu yapılmamakta veya eksik yapılmakta
dır. Hükümetin, Anayasaya uygun hukukî düzenle
meler yapabilmesi için, bu yüksek hukuk kurulunun 
düşünce ve fikirlerini alması isabetli olur. 

Ekspres kanunların, kararnamelerin olgunlaşma
dan Yüksek Meclise gelmesi ve tatbikata dahi ko
nulmadan tadil edilmesi, bu yüksek organdan mü
talaa alınmamasından kaynaklanmaktadır. Hüküme
tin bu hususu ciddî ve titizlikle uygulamasını bir defa 
daha hatırlatmakta yarar ummaktayız. 

Değerli milletvekilleri, adalet ihtiyacı, toplumun 
en büyük ihtiyacıdır. Hukuka bağh devlette, devletin 
otorite ve güç kaynağı adalettir. Yargı, çalışma şekli
ne göre bu otoriteyi güçlendireceği gibi zaafa da uğ
ratabilir. Bu kadar hayati bir konudur, işte idarî 
yargı, yürütme ve idarenin, keyfî tasarruf ve haksız
lığı kaldıran, koruyan bir müessesedir. İdarî yargı, 
idarenin keyfî, tek yanlı tasarrufu ve partizanlığına 
karşı vatandaş için bir teminattır. İdarenin hiçbir ey
lem ve işlemi yargı denetimi dışında bırakılamaz. 
Mesela, belediyelerin aldığı haksız kararlar ve istim-
laklar için, hatta Hükümetin dış ticareti sınırlayan, 
sadece 17 firmaya alış - veriş için yerilen kararları
na karşı, eskiden alış - verişte bulunan firmaların Da-
nıştaya başvurarak bu kararın iptalini isteme hakla
rı mevcuttur. Hak gözetmeyen bir idare karşısında, 
hak gözeten bir yargı, bugün daha çok önemli hale 
gelmiştir. Çünkü, partizanlık, hukukun üstüne çık
maktadır. Bugünkü idare de partizandır. Bunun mi
sallerini bütçe vesilesiyle sırası geldiğinde arkadaşla
rım vermişlerdir ve vereceklerdir de. Bu şahsî ve 
keyfî, partizanca idareye karşı en büyük teminat yar
gıdır. Onun içindir ki, üzerinde ehemmiyetle durma
ya mecburuz. 
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İktidarın mağdur ettiği vatandaşın müracaat ede
ceği kapıyı herkese açık, güvenilir, sağlam ve her yö
nüyle tarafsız tutmak bizim temel "prensibimizdir. 
Yargı dağıtımında sürat ve isabet sağlayan bir teşki
lat düzenlemesine gitmek, idarî cihazlanmayı destek
lemek, maddî imkânları artırmak Hükümetin en 
önemli bir görevidir. 

Çağımızda, adalet ihtiyacının karşılanmasında 
klasik ilkelerin başhcaları şunlardır : Çabuk adalet, 
kolay adalet ve ucuz adalet. 

Dilekçelerdeki 5 Türk Liralık damga pulunun 
kalkması bir kolaylıktır; ancak, meselenin özündeki 
zorlukları gidermez. Mahkeme harçları yüksek kül
fetleri doğurmaktadır. Vatandaş, maddî sıkıntıları se
bebiyle hakkını aramak yerine çoğu kere haksızlığa 
rıza göstermeyi tercih edebilir. 

Sayın milletvekilleri, Danıştayda görev yapanla
rın sosyal ihtiyaçları ve ekonomik sıkıntıları üzerin
de durmayı da görev sayıyoruz. Ağır şartlar altında 
çalışan yargı mensuplarının dertleri halledilemezse, 
bundan netice itibariyle vatandaş mağdur olur. Me
murlar ve diğer kamu görevlileriyle ilgili bazı kanun
larda değişiklik yapılması hakkındaki 241 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin, yargı kısmında yapıl
ması gereken değişiklikler, yargı organları arasında 
ve bu organların kendi meslek grubu içinde farklı
lıklar getirmiştir. 

Şöyle ki; bütün yüksek mahkemelerin Yargıtay, 
Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
başsavcıları 1 100 ek gösterge aldığı halde, yalnızca 
Danıştay Başsavcısı 800 ek gösterge almaktadır. 
Danıştay başkan vekilleri, başsavcı ve daire başkan
ları Anayasa Mahkemesi üyelerinden daha alt ek 
göstergeye tabi tutulmuşlardır, bunu anlamak müm
kün değildir. Halbuki, bahsavcı olabilmek için sekiz 
yılı, başkanvekili ve daire başkanı olabilmek için 
altı yıl Danıştıy üyeliği yapmış olmak ve Danıştay 
Genel Kurulunca seçilmek şarttır. 

Ayrıca bu kişiler yargısal görevleri yanında, ida
rî sorumluluk da taşımaktadırlar. Bu itibarla, göster
gelerinin asgari Anayasa Mahkemesi üyelerinin eşidi 
olması ve kendilerine makam maaşı verilmesi gerek
mektedir. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuş
mazlık Mahkemesi başkanları gösterge yönünden 
eşit seviyede tutulurken bu yüksek yargı organlarının 
üyelerinin eşit göstergeye tabi tutulmamaları Anaya
sanın sistematiğine ve eşitliğine uygun değildir. Bu 
hususun düzeltilmesi gerekir^ 
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BAŞKAN — Sayın Sakallıoğlu, beş dakikanız var; 
ona göre toparlayınız efendim. 

AYHAN SAKALLIOOLU (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkan. 

Adalet mekanizmasında görev yapanların bütü
nüyle sorumlulukları vardır. Başkan, üye, savcı, ra
portör, tetkik hâkimi, kâtip, memur diye ayırmaya 
gerek yoktur. Bunların artan enflasyon, büyük şehir
lerdeki geçim sıkıntısıyla darda olduklarını biliyo
ruz. Bu kamu görevlilerinin genel sıkıntısının bir par
çasıdır. Birçok kurum lojmanlar yaptırmış ve yaptır
makta, yazlıklar için milyonlar harcamaktayken, 
adalet dağıtan bir kurumda maalesef bunlar yeterli 
değildir veya yoktur. 

Bir - iki misal vermek istiyorum. Danıştaym ha-. 
len yazlıkları mevcut değildir. Bir Danıştay üyesi, 
bir genel müdürden çocuğunun ihtiyacı için altı ye
di günlük bir yazlık talebinde bulunur. Büyük zor
luklarla ve büyük bir lütufla bir yer temin edilir. 
Sayın Danıştay üyesi gittiğinde kendisine müstah
demlerin kaldığı bir odanın tahsis edildiğini görür. 
Henüz bu dinlenme yeri dolu da değildir; ama bir 
gün sonra sayın umum müdürün bir otobüs dolusu 
eşi, dostu ve misafiri gelir ve diğer odalarda misafir 
edilirler. 

Başka bir misal vermek isterim. Bir vilayette böl
ge idare mahkemesi şehrin bir kenarındadır. Çocuk
ların okula gidebilmesi zordur. Şehir otobüsleri o sa
bah saatinde çok doludur. Hemen yakındaki bir böl
ge müdürlüğüne, onların servisi ile bu çocukların 
okula gitmesi rica olunur. Verilen cevap «Bakanın 
talimatı var, alamayız; kaza olursa mesul oluruz.» 

Yine bir genel müdürlüğün Anfcara'daki loka
line bu yargı organı mensupları alınmamaktadır, so-
kulmamaktadır, kart aranmaktadır. Birçok umum 
müdürlüğün Ankara'daki tesislerine bu yüksek yar
gı mensupları girememektedir. Misaller maalesef 
çoktur. 

Yüksek yargı organla'? mensuplarının personel 
rejimi ve devlet protokolünde gerçek hiyerarşik ye-

.. rinin teşkilinde fayda vardır. Türkiye Cumhuriyeti, 
Anayasasının 2 nci maddesinde yer aldığı üzere de
mokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Hu
kuk devleti demek; hukuka bağlı, hukukun üstün
lüğünü ön planda tutan devlet demektir. Böyle olun
ca, hukuka bağlı devlet ilkelerinin korunmasında ve 
kollanmasında görev yapan organların kıymetli men
suplarına gereken ihtimamın gösterilmesi şarttır ve 
eksikliklerin giderilmesi elzemdir ve hepimiz için 
önemli bir görevdir. 
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Son olarak iki hususa daha değinerek sözlerime 
son vereceğim. 

Bugün Türkiye'de 15 20 bine yaklaşan kanun 
vardır. Bunların hangisinin yürürlükte olduğu, hangi
sinin yürürlükten kalktığı bilinmemekte ve hatta Sa
yın Hükümetimizin (pek revaçta olan), aynı kanunda 
yaptığı tadiller ile son derece karışık ve çelişkili bir 
durum arz etmektedir. Bunlarda henüz bir düzenle
me yapılmamıştır. Danışfe } kanun tasarılarında mü
talaa bildiren bir merci olduğuna göre, en büyük sı
kıntıyı kanun tatbikatçısı olarak onlar çekmektedir. 

Sayın Bakanın bu hususta bir an önce yüksek bir 
ihtisas kurulu kurarak bu işlevi ikmal ettirmesinde 
sayısız faydalar mütalaa etmekteyiz. 

İkinci husus ise, hukukta sibernetik önemli bir 
ihtiyaçtır. Bu önem, daha önceki devrede de kabul 
edildiği halde, tatbik safhasına konulmamıştır. As
rımız bilgisayar devrim bile arkada bırakırken, halen 
bu sistemi tatbik safhasına sokamayışımız üzücüdür. 
Devlet, tüm adlî organlarında bu sistemi getirmekten 
aciz değildir. 

Değerli milletvekilleri sözlerime son verirken, be
ni dinleme lütfunda bulunduğunuz için şükranlarımı 
arz eder, Yüce Meclise şahsım ve grubum adına say
gılarımı sunarken, millet ve Danıştayımız için bütçe
nin hayırlı olmasını dilerim. (MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sakallıoğlu. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Seyri Oktay; bu

yurun efendim. <HP sıralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA M. SEYF1 OKTAY (An
kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danış
tay Başkanlığımızın 1985 Malî Yılı Bütçesi üzerinde 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Danıştayımız idarî yargı
lama görevini üstlenmiş bir yüce mahkemedir. Ben 
öncelikle adaletin ve idarî yargının toplumsal ve de
mokratik işlevi hakkındaki görüşlerimizi kısaca sun
mak isterim. 

Bilindiği üzere, gerçek demokrasilerde devlet erki 
3 anagüç ile temsil edilmektedir. Bunlardan birisi 
yasama, diğeri yürütme ve üçüncüsü de yargı erki
dir. 'Demokrasi ve hukuk devleti olabilme açısından 
en önemli husus, bu üç erkin ayrı ayrı ellerde, birbi
rine egemen olmayan ellerde bulunmasıdır. 1787 
Amerikan Anayasasını- yapanlar, «zulmün gerçeği, 
yürütme ve yargının bir elde toplanmasıdır» diyor- • 
lardı. Bizim Anayasamız da «Cumhuriyetin Temel 
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Organları» başlığı altında yasama, yürütme ve yar
gıyı ayrı ayrı düzenlemiş ve hukukun kuvvetler ay
rılığı ilkesini kendi sistemi İçerisinde benimsemiştir. 

Anayasa sistemimiz, genelde ulusal egemenliğin 
'bir bölümü olan yargıyı adlî yargı ve idarî yargı ola
rak ayrı ayrı düzenlemiştir. Yukarıda arz ettiğim 
gibi idarî yargılamada anagörev yüce Danıştaya ve
rilmiştir. 

İdarî yargılamanın konusu, devlet ile birey ara
sındaki anlaşmazlıktır. Genelde davacı birey, davalı 
ise devlettir ve kamu gücünü kullanan idaredir. Dev
let, yaptığı işlemde kamu gücünü kullanır ve tek ta
raflı irade ile işlemi oluşturur. Kamu 'gücü ve tek 
taraflı iradenin karşısında yalnızca birey vardır. Be
yan tarzımdan da anlaşılacağı üzere bir tarafta bü
yük bir güç, diğer tarafta ise ona göre zayıf, cılız 
bir muhatap vardır. Bu münasebette taraflar başba-
şa bırakılırsa, hiç şüphesiz olmasın, zulüm meydana 
gelir. 

Değerli milletvekilleri, insanlık bu büyük sakın
caya önlem aramış, toplumsal deneyi'lmler ve bilim
sel araştırmalar sonucunda hukukun üstünlüğü de
nen o büyük güvenceyi bulmuştur. Hukukun üstün
lüğü sisteminde toplum da, devlet de dahil her kud
ret hukuka bağlıdır. 

Değerli milletvekilleri, işte hukuka bağlı olan 
devlet hukuk devletidir. Hukuk devleti olmanın do
ğal sonucu ise, yürütmenin yargı denetimine tabi 
tutulması, daha doğrusu yürütmenin eylem ve işlem
lerinin hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesi, 
uygun olmayanın ortadan kaldırılmasıdır. Yürütme
nin yargı denetimine tabi tutulmadığı yerde, hukuk 
devletinden, hukukun üstünlüğünden söz etmeye ola
nak yoktur. 

Hukuk devleti anlayışında bireyin kaderi, idare 
edenlerin keyfine veya insafına terk edilemez. Bu 
nedenle idarî yargı, hukuk devletinin olduğu kadar 
uygar bir toplum olmanın da temel koşuludur. Top
lum yalnızca bir oligarşinin egemen olması yerine, 
tüm halkın egemenliğini idarî yargı denetimi olma
dan sağlayamaz. Şunu da belirtelim ki, idarî yargı 
yalnızca halkı değil, aynı zamanda devleti ve yö
netenleri de koruyan bir ilkedir. 

İşte bizim hukukumuzda bireyin sığınacağı, yer, 
başvuracağı yer Danıştaydır. Danıştay, ülkemizde 
idare edenlerin muhtemel keyfî ve kanunsuz tasarruf
larına karşı halkımız için güvence kaynağıdır. 

Danıştayımızın oldukça eskilere giden bir geçmi
şi vardır, tik defa İmparatorluk döneminde, bundan 
yaklaşık 116 yıl önce bir danışma meclisi niteliğinde 
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kurulmuştur. Belli ölçülerde de olsa, Danıştayımız 
danışma görevini yargı denetimi görevi yanında yine 
sürdürmektedir. "Nitekim Anayasamızın 155 inci mad
desi, «'Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve ka
nunun 'başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı 
karar ve bükümlerin son inceleme merciidir. 

Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakan
lar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında 
düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek, idarî uyuş
mazlıkları çözümlemek ve kanunla gösterilen diğer 
işleri yapmakla görevlidir» diyerek, Danıştayımızın 
anagörevlerini saptamış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, daha yakın zamanlara ka
dar Danıştayımız alt derece muhakemelerinden yok
sun bulunuyordu. Bu durum işlerin makul süreler 
içerisinde çözümlenmesini geniş çapta engellediğin
den, yığılan dosya adedi astronomik rakamlara ula
şıyordu. Adalet mekanizması yavaş işliyor, hak sü
rüncemede kalıyor, Ankara dışında bulunan yurttaş 
için hak arama pahalıya mal oluyordu. Daire adet
lerinin artırulması ise, kesin çözüm olamıyordu. 

1982 yılında çıkarılan 3 adet yasa; Danıştay Ya
sası, idarî Yargılama Usulü Ylasası, Bölge İdare Mah
kemeleri 'İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri
nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yasa ile Danış
tayımız yeniden örgütlendi ve idarî yargı denetim 
alanı ve usulü yeniden düzenlendi. 

Alt derece mahkemelerinin kurulması, Danıştayı
mız için uzun yıllardan beri zorunlu bir gereksinim 
olarak kendisini gösteriyordu. Bu yeni düzenleme 
sonucunda, Sayın Bakanımızın beyanlarına göre, 22 
bölge idare mahkemesi, 33 idare mahkemesi ve 63 
vergi mahkemesi bugün idarî yargıda görev yapmak
tadır. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse, aksayan 
yanlarına karşın, bu düzenleme bir aşamadır. 

Yukarıda arz ettiğim 3 yasa da Ocak 1982 tari
hinden beri uygulamadadır. Uygulama bu yasaların 
aksayan yönlerini geçen süre içerisinde ortaya çıkar
mıştır. Ayrıca bu yasalarda Anayasadaki sisteme uy
mayan maddeler de mevcuttur. Bunlardan birçoğu 
fevkadale önem taşımaktadır. Hele hele alt derece 
mahkemelerine bu mahkemelerin kuruluş yasasına 
göre, idarî yargı hâkimliği niteliklerini taşımayan 
atamaların yapılması, adalet dağıtımında etkinliği 
azaltacak boyutlara yönelmiş görünmektedir. Ayrıca 
Anayamızın sistemine göre, yargı denetimini daha da 
kısıtlayan hükümlerin bu yasalarda yer almış olması, 
halk arama olanaklarını zaafa düşürmektedir. 
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Danıştayımızın seçkin mensupları bu konulara 
özenle eği'lmişjler ve her 3 yasa ile ilgili değişiklik ta
sarıları hazırlayarak Hükümete sunmuşlardır. Hükü
metin bir an önce hazır halde bulunan bu tasarıları 
Yüce Meclise sunmasını dilemekteyiz. 

'Değerli (milletvekilleri, 'bu yeni düzenlemeye ve alt 
derece mahkemelerinin kurulmasına karşın, halen 
Danıştayımızın elinde 20 bin adet dosya mevcuttur. 
Alt derece 'mahkemelerinden dosyalar gelmeye baş
layınca, dosya sayısının yeniden astronomik rakam
lara ulaşacağı 'beklenen bir durumdur. Görülüyor ki, 
mahkeme sayılarını artırmak dahi, sorunu çözümle-
miyor. O halde ne yapmak gerek? 

Değerli milletvekilleri, yasalarımızla, özlenen çağ
daş Türk toplum yapısı ve ekonomik hayat arasın
daki çelişkiler, halk yararına 'giderilmediği sürece da
va sayısı artacaktır. Hakça 'bir düzen, halkçı ve et
kin 'bir yönetim gerçekleştirilmedikçe, halkçı etkin
liklerle toplumsal çelişkilerin üstesinden gelinmedikçe, 
yurtta gerçek barış sağlanmadıkça ihtilafların kay- I 
nâğı kurutulamaz. Bu iktidardan halkçı 'bir yaklaşım 
artık 'beklenemeyeceğine göre, Danıştay, hatta Yar
gıtay dosya sayısının her geçen gün artması doğal 
'bir sonuç olarak karşılanmalıdır. 

'Sayın özal iktidarı, idarî reform yapıyorum diye, 
idareyi âdeta arapsaçına çevirmiştir. Bakanlıklarda 
ve ünitelerinde kimin, kimden direktif aldığı, sonuç 
sağlayacak kamu gücünü kullanımaya hangi merci
lerin yetkili olduğu, yurttaşın sorunlarının çözümü 
için kimlere 'başvuracağı bir bilmece halini almıştır. 
Bu yüzden idarî yargının görev alanında tam bir ka
os egemendir. 'Böyle 'bir ortamda, hak aramanın ko
lay olamayacağı açık bir gerçektir. 

Hele Anavatan iktidarının, 4 adet direğinden 2'si 
lehine Devlet yönetiminde sıkı bir kadrolaşmaya 
gitmek amacıyla kamunun yetenekli, ehil, yetişmiş 
elemanlarım pervasızca işierinden alarak, yerlerine 
ehliyetleri kanıtlanmamış kişileri partizanca atama 
•gayretleri, idarî yargının yükünü son derece ağırlaş
tıracaktır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de idarî yargının en 
önemli sorunu olan idarî yargılama alanı ile ilgili ko
nulara bakalım. 

Anayasamızın 125 inci maddesine baktığımızda, 
Ibu maddenin 1 inci fıkrası, «İdarenin her türlü ey
lem ve işlemlerine karşı yangı yolu açıktır» demek
tedir. Anayasamız, 'bu temel esasa, Cumhurbaşka
nının tek 'başına yapacağı işlemler ile Yüksek- Askerî 
Şûranın kararlarını denetim dışı tutarak iki istisna 
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getirmiştir, Bu iki istisna, Devletimizin, hukuk dev
leti olma niteliğine gölge düşürmeyecek istisnalardır. 

Ancak, aynı maddenin 4 üncü fıkrası; «Yargı yet
kisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 
denetimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin kanunlar
da gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 
getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem nite-
niğinde veya takdir yetkisini kaldıracak «biçimde yar
gı kararı verilemez» demektedir. 

özetleyecek olursak, <bu fıkra; takdir yetkisini 
yargı denetimi dışında bırakmıştır. Bizce bu, yargı 
denetimi alanını daraltan 'bir hükümdür. 

Anayasa Mahkememiz, bir kararında hukuk dev
letini şöyle tanımlamaktadır : «Hukuk devleti demek, 
insan haklarına saygı gösteren ve bu haklan koru
yucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam 
ettirmeye kendisini yükümlü, sayan, bütün davranış
larında hukuka ve Anayasaya uyan, bütün işlem ve 
eylemleri, yargı denetimine 'bağlı bulunan devlet de
mektir.» Anayasa 'Mahkememiz, 'bu tanımlamasında 
hukuk devletinde 'bütün işlem ve eylemlerin, yargı 
denetimine ta'bi olacağını 'belirtmektedir. İdarenin, bir 
kısım işlem ve eylemlerini, yargı denetimine bağla
mayan devletin, hukuk devleti olma niteliğine gölge 
düşeceğini açıkça 'belirtmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda şunları söyle
yebiliriz : Bir yazarımızın belirttiği gibi; «Yasal met
ne, çağın hukuk anlayışı içinde bir doğma gözüyle 
bakılamaz. Toplumsal yaşam, 'bilimsel yorum yön
temleri ve incelemeler, yargısal karar ve içtihatlar 
yetersiz metinlere de yapıcı ve hukuksal bir anlam 
kazandırabilir.» 

"Ünlü Alman Anayasa Hukuku Profesörü Theo-
dor Mounz, yorumdan Söz ederken, şu görüşlere yer 
verir : «Anayasal irade sabit bir irade değildir. Ak
sine, değişebilir, sürekli bir iradedir. Zamanla ihti
yaçlarda değişme, yoruma da değişiklik getirir» de
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, işte bu konuda, Danışta-
yımıza görev düşmektedir. Danıştayımız, «Ankara'da 
yargıçlar vardır» dedirten yüce bir kuruluşumuzdur. 

Danıştayımızım, demokrasinin ve hukuk devleti 
ilkesinin özü ye toplumsal yararlar doğrultusunda 
yapacağı yorumlar ve meydana getireceği içtihatlar
la bu noksanlığı giderebileceğine inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, yargı denetimi konusunda 
anayasal sitsemimize de aykırı düşen, idarî yargı de
netimini daraltan çok sakıncalı bir yasa hükmünden 
söz etmek istiyorum. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu-
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nunun bazı maddelerini değiştiren 14.11.1980 gün ve? 
2342 sayılı Kanunun ek üçüncü maddesinde, «'Bu 
Kanunla sıkıyönetim komutanlığına tanınan yetkile
rin kullanılmasına ilişkin idarî işlemler hakkında ip
tal davası açılamaz. Şahsî kusurları nedeniyle hu
kukî sorumlulukları ileri sürülemez» denilmektedir. 

1402 sayılı Yasanın 2 nci maddesinin son fıkrası
na baktığımızda 'bu yetkilerin neler olduğunu görü
rüz. «Sıkıyönetim komutanlarının bölgelerinde genel 
güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalış
maları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı ol
mayan kamu personelinin statülerine göre atanması 
veya işine son verilmesi, mahallî idarelerde çalışan
ların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son ve
rilmesi hakkındaki istemleri ilgili kurum ve organ
larınca derhal yerine getirilir. Bunlar hakkında tabi 
oldukları 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu veya diğer sosyal güvenlik kurum
ları hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. Bu şe
kilde işlerine son verilen memurlar, diğer kamu gö
revlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir da
ha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar» demektedir. 
Görüldüğü gibi Sıkıyönetim Kanununun 2 nci mad
desinde yer alan yetkinin kurulması halinde, sen sa
kıncalısın senin hizmetin yararlı değildir denecek, 
kamu görevlisinin işine son verilecek ve işine son 
verilen hu kişi 'bir daha kamu hizmetlerinde çalıştı-
rılamayacaik. Ayrıca, eğer süre açısından emeklilik 
hakkını kazanmamış ise, bu şahıs bir daha kamu 
hizmetinden çalıştırılamayacağına göre emeklilik hak
kını da yitirecektir. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlar karşısında 
kamu görevlisi hak arayamacak ve yargıya başvura-
mayacaktır. Kamu hizmetlerinden müebbeten men 
edilmek cezası, hukukumuzda en ağır cezalardan bi
risidir. Böylesine 'bir cezayı ancak mahkemeler vere
bilir. Sıkıyönetimler de hukuka bağlı, hukuksal mü
esseselerdir. Her müessesede olduğu gibi, hukukun 
üstünlüğü bu yönetimlerde de geçerlidir. Sıkıyönetim 
yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemlerin yargı de
netimine tabi olmaması öncelikle demokrasi ve hu
kukun üstünlüğü ilkesiyle 'bağdaşamaz. Bu hüküm 
ayrıca Anayasamızın idarî işlemlerle ilgili 125 inci 
maddesine, hak arama hürriyetine ilişkin 36 nci mad
desine, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına iliş
kin 40 inci maddesine, idarî işlemin maddî yapısı 
(bakımından Anayasanın 70 inci maddesine ters ve 
aykırı 'bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemizin taraf ol
duğu ve imza koyduğu Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesinin yine hak arama 
hürriyetiyle ilgili 10 uncu maddesi Sıkıyönetim Ka
nunundaki düzenlemeyle uyuşmamaktadır. 

'Değerli milletvekilleri, muhtemel itirazlara karşı 
Anayasa diliyle durumu özetleyecek olursak; Anaya-
ımızın 14 üncü maddesinin son fıkrası, «Anayasanın 
hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak ve hürriyet
leri yok etmeye yönelik bir faaliyette 'bulunma hak
kını verir şekilde yorumlanamaz» demektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu konuyu, konu ettiğim 
hükmün mağdurlarından yalnız 'bir tanesinin Sayın 
Başbakan Turgut özal'a verdiği bir dilekçeyi 'bilgi
lerinize sunarak bağlamak istiyorum : 

Ankara, 25 Mayıs 1984 
Sayın Turgut özal 

Başbakan 

26 Nisan 1984 gününde, Cumhurbaşkanı ile haf
talık görüşmenizden sonra, bir gazetecinin yönelttiği; 

«Görevlerine, kovuşturma yapılmadan son veri
len memurların görevlerine iade edilmeleri konusun
da ne düşünüyorsunuz?» sorusuna karşılık olarak; 

Şu anda bize bu konuda gelen herhangi bir me
sele yok. Gelirse bakılacaktır. Aynı işine mi döndü
rülecektir, yoksa başka bir yere mi görev verilecektir 
bilemem. Kanuna iyi bakmak gerekir. Memleketin 
geçirdiği şartlara iyi bakmak lazımdır» cevabını ver
diğinizi, 26 Nisan 1984 günlü Hürriyet Gazetesinde 
okudum. 

Türkiye'de böyle bir sorun vardır. Bu sorunun, 
binlerce mağduru vardır. Mağdurlardan birisi de be
nim. Mağdur biri olarak bu konuda daha önce 16 
Ocak 1984 ve 25 Ocak 1984 tarihlerinde iki kez baş
vurmuştum. Mademki bu konuda sizlere şu ana-ka
dar gelen bir mesele yok; •«gelirse bakılacaktır» de
mektesiniz, o halde mağdurlardan birisi olarak, bu 
meseleyi yeniden 'gündeme getirmek amacıyla baş
vuruda bulunuyorum. 

'Millî Eğitim Bakanlığı müfettişi iken 14Ö2 sayılı 
Sıkıyönetim Yasasının 2301 sayılı Yasayla değişik 
2 noi maddesine dayanılarak,. Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığının 24 Eylül 1982 gün ve 1STH : 3 500 
- 2747 - 82/4 Ks. 13103 sayılı yazısındaki istemi uya
rınca Millî Eğitim Bakanlığının 8 Ekim 1982 gün 
ve 209 - PER - ATA - 1415 - 82 - SYNT/111606 
«ayılı onayı ile 23 yıl 5 ay 14 günlük kamu görevime 
son verilmiştir. 

Yasadışı hiçbir eylem ve örgütte ajanlığım ve mi
litanlığım Olmamıştır. Olmadığı, hakkımda şimdiye 
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kadar güvenlik ve yargı mercilerince 'hiçbir kovuştur
ma, soruşturma yapılmaması, dava açılmaması ile 
sabittir. 

23,5 yıl Türkiye'de, Türk Ulusuna, Türkiye Cum
huriyeti Devletine şan ve şerefle hizmet ettim. Bu 
hizmetlerimin karşılığında, aralarında geçmiş Millî 
Eğitim balkanlarından üçünün imzalarını taşıyan 11 
adet teşekkür ve takdirnamelerle taltif edilmeme rağ
men; hiçbir sosyal güvenlik hakkı verilmeksizin so
kağa 'bırakılmak, açlığa, perişanlığa ve işsizliğe itil
mek ödülünü aldım. Devlet, yıllarca 'hizmetini aldığı, 
enerjisi ve gücünü bitirdiği, Türk ordusunda yedek 
subay olarak askerlik yaptırdığı, vergisini aldığı, oyu
nu kullandırdığı ve nüfus kâğıdında «TC» yazan 'bu 
vatandaşı için, sokağa 'bıraktığı bu kişi için, eşi ve 
çocukları için «Bunlar ne yapıyor, ne yer ne içerler, 
ne iş tutarlar ve ne kazanırlar, aç, sefil ve perişan 
mı oldular?» diye düşünmedi ve de düşünmüyor. 
Halbuki, din, dil, ırk, tarih ve kültür birliği aynı ol
mayan bir yabancı ülkenin... 

'BAŞKAN — Sayın Oktay, .sürenizin 'bitimine 
5 dakika kalmıştır, bu (mektubun tamamlanması ha
linde süreniz dolar; onu ihtar etmek isterim. (ANAP 
sıralarından «Bütçe ile ne ilgisi var? sesleri) 

Efendim, arikadaşımız bu mektupla bir konuyu 
Danıştay 'bütçesine 'bağlantı kuruyor. Kendi takdiri
ne bağlı 'bir husus; okusun. 

Buyurun devam edin efendim. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Enteresan bir 
yorum. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Mektubun 'baş
langıcı ve devamını okudum, konunun ne olduğunu 
zannediyorum ki, Yüce Heyetiniz takdir buyuracak 
ve anlayacaktır. Onun için devamını okumuyorum 
ve diğer konulara devam edeceğim efendim. (ANAP 
sıralarından «Danıştayla bu mektubun ne ilgisi var?» 
sesleri) 

Sebep 'beyan edilmelidir, sebep söylenmelidir. 
'BAŞKAN — Sayın Oktay, cevap vermeyin, de

vam ediniz efendim. 
M. SEYİFİ OKTAY '(Devamla) — Sebep bildiril

meli ve yargı denetiminden 'geçmelidir diyoruz. 
Değerli milletvekilleri, şimdi (bir de Sayın Özal'ın 

19 Aralık 1983 günü Yüce Mecliste okuduğu ve gü
venoyu alan Hükümet Programına bakalım. 24 üncü 
sayfasında; «Adaletin temini ve tevziini temel gö

revleri arasında sayan Hükümetimiz» diyor ve devam 
ediyor; «Adaletin vatandaşlar arasında hiçbir ayrım 
yapılmadan gerçekleştirilmesine itina edilecektir» di
yor. 

Yukarıdan 'beri sunduğum durumlar karşısında, 
demokrasi ve adaletle ilgili bir davranışı ve politikası 
olduğunu sanmadığımız 'bu Hükümetin, adaleti nasıl 
temin ettiğini ve nasıl tevzi ettiğini, adaletin vatan
daşlar arasında hiçbir ayrım yapılmadan gerçekleş
tirilmesine nasıl itina ettiğini sizin takdirlerinize ve 
değerlendirmelerinize sunuyoruz. 

'Şimdi ülkemizde giderek toplumsal yara hüviye
tini kazanma 'temayülünde olan bir konuya da kısaca 
değinmeden geçemeyeceğim. Güvenlik soruşturması
na ne Anayasa, ne yargı denetimi, öyle zannediyorum 
ki, ne de bükük karışmaktadır. Vatandaş okuyor, bel
ki çok dar olanaklarla, 'bin bir güçlükle öğrenimini ik
mal ediyor, askerlik görevini yapıyor, ülkemize hiz
met edecek, mahkeme, karakol yüzü görmemiş, hak
kında bir soruşturma, kovuşturma olmamış. Adına 
güvenlik soruşturması denilen bir soruşturma yapılı
yor. Hiçbir objektif Ölçüsü, kıstası yoktur bu soruş
turmanın. Vatandaş (hangi koşullara uyduğunda bu 
soruşturmadan olumlu sonuç alacağını bilmiyor. So
ruşturma yapılıyor, artık kader torbasından ne çı
karsa. Soruşturma sonucu, «işe alınması uygun gö
rülmemiştir» şeklinde gelirse, mümkündür ki o va
tandaş bir daha kamu hizmetinde çalışamayacaktır. 
Bu duruşmasız, muhakemesiz bir ceza, kamu hiz
metlerinden men cezası âdeta. 

Değerli milletvekilleri, adaletin bulunmadığı yer
de herkes suçludur. 

Değerli milletvekilleri, biz asla eşkiyaya prim ve
rilmesinden yana değiliz. Ancak hiçbir vatandaşjmızın 
da haksız bir işleme muhatap olmasını kabul ede
meyiz. Yukarıdan beri "arz ettiğim mevzuat konusun
da Hükümet ülke gerçeklerine uygun düşecek, hak 
ve özgürlükleri güvence altına alacak bir düzenleme 
için gerekli hazırlıkları yapmalıdır. Biz Halkçı Parti 
Grubu olarak önümüzdeki dönemde bu konuda has
sasiyetle üzerimize düşen görevleri yerine getirece
ğiz. 

Danıştayımızın 1985 Malî Yılı Bütçesinin Türk 
adaletine, Türk toplumuna, Danıştayımıza 'hayırlı "ol
masını, Danıştayımızın 'güzide mensuplarının başa
rılarını diler, grubum ve şa'hsım adına Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 



T. B« M. M̂  B : 40 12 , 12 « 1984 0 : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oktay. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet To

paç; buyurunuz efendim. 
ANAP GROBU ADINA MEHMET TOPAÇ 

(Uşak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Anavatan Partisi Gruıbu ve şahsım adına Yüce 
Meclise en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

'.Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan Danış
tay Başkanlığının 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasa
rısı ite 1985 Yılı Bütçe Tasarısı hakkında Anavatan 
Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz ediyorum. 

'Bütçe ve Kesinhesap Kanun tasarıları görüşü
len Danıştay 1868 yılında Şûrayı Devlet adıyla ku
rulmuş, 116 yıllık mazisi bulunan anayasal bir ku
ruluşumuzdur. .1876 tarihli Kanunî Esaside varlığı ve 
çalışması anayasal hale gelmiş, Cumhuriyet devri 
anayasalarımızda ve son 1982 yılı Anayasamızda 
da bu anayasal kuruluşumuza önemli yer verilmiştir. 

Anayasamızın yüksek mahkemeler bölümü 155 
inci maddesinde, görev ve yetkileri, teşekkül tarzı 
ve teminatları sarahaten belirtilmiş ve tescil edilmiş
tir.. Yeni Anayasamızda Danıştay eskiden olduğu 
gibi yüksek yargı organları arasında belirgin yerini 
almış bulunmaktadır. Gerçekten Danıştay, hukuk 
devleti olabilmenin başlıca güvencelerinden birisidir. 
Hukuk devletinin belirgin kuruluşlarından birisi bu 
idarî yargı müessesesidir. 

Sayın milletvekilleri, 1!2 Eylülden sonra idarî yar
gıda da reformlar yapılmış, Danıştay yeniden düzen
lenmiş, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri 
ve vergi mahkemeleri kurulmuştur. Ayrıca, Danış
tayın kuruluş, görev ve yetkileri, 20.1.1982 tarihin
de yürürlüğe giren 2575 sayılı Kanunla da düzen
lenmiş, çalışma durumları ve yetkileri daha rasyo
nel, daha etkili hale getirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Tbu yüce mahkeme, ida
reye, hukuka uygun işlem yapmayı, (idareye hukuk 
içinde hareket etmeyi sağlayan ve yönetilenler için de 
çok önemM bir güvence kaynağı durumundadır. İda
rî işlemlerin yargı denetimine tabi olması hukuk 
devletinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu unsur ay
rıca genel ilkesi olduğuna göre, bu ilkeyi sağlayan 
Yüoe Danıştayın hukuk düzeni içindeki gerek rolü 
ve gerekse yeri her zaman eleştiri konusu yapılmış 
ve fakat son düzenlemelerle bu eleştirilerin hemen 
hemen tamamına son verilmiştir. Danıştay, ne idare
nin üzerinde, ne de idarenin altındadır. Sadece Ana
yasa ile kendisine verilen devlet ytkilerini kullanan 
yüksek mahkeme durumundadır; esas olarak devlet 

platformunda yerli itibariyle toplum hayatında bir 
denge unsuru durumundadır. Danıştay, sistemimiz
deki bu küçümsenemeyecek yeri itibariyle daima 
saygınlığını da sürdürmüştür. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay iki önemli fonk
siyonu yerine getirmektedir. Bunlardan birincisi, yü
rütmeye değerli fikirleriyle müşavirlik yapmak; ikin
ci ve en önemli görevi de, idarî eylem ve işlemlerin 
hukuka uygunluğunu denetlemektir.; Hukuk devleti
ne inanan herkes Danıştayın idarî eylem ve işlem
leri üzerindeki denetimimi yürekten kabul etmek 
mecburiyetindedir. Bu sdbeple de, hazırlanan son 
Anayasamızın 155 imci maddesinde Danıştayın her 
iki fonksiyonuna da büyük açıklık getirilmiş ve te
reddüde mahal verilmeyecek şekilde düzenlenmiş
tir, 

Sayın milletvekilleri, Danıştay, idare mahkeme
leri ve vergi mahkemelerinden verilen kararlara kar
şı temyiz taleplerini, kanunda yazılı idarî davaları 
ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağla
yan kuruluşumuzdur. Ayrıca 'bu Yüksek Mahkeme
nin çalışma sahasına ilk derece mahkemesi olarak 
da birçok konular girmektedir. Bunları kısaca özet
lemek gerekirse; Bakanlar Kurulu kararlarına, müş
terek kararnamelere, Başbakanlıkça alınan kararlara, 
bakanlıkların düzenleyici işlemlerine, kamu kuruluşla
rınca çıkarılan ülke çapımda uygulanacak düzenleyici 
işlemlere, birden çok idare ve vergi mahkemesinin 
yetki alanına giren işlere, yabancı ülkelerde görevli 
makamlarca alınan kararlara, Yükseköğretim Kuru
mu, Denetleme Kurulu, öğrenci Seçme ve Yerleştir
me Merkezi ve Üniversitelerarası Kurul kararlarına, 
Vergi Usul Kanunu gereğince şikâyet yoluyla açıla
cak iptal ve tam yargı davalarına baktığı gibi; il 
merkezi belediyeleri ve il özel idarelerinin seçilmiş 
organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkın
daki işlemleri incelemek ve nihaî kararları verme 
yetkileriyle kamu düzenini alakadar eden en etkin 
görevi ve çalışmaları yapmaktadır^ 

Sayın milletvekilleri, bu görevleri saymamdaki 
sebep, çalışma alanı ve durumu ile bütçelerini mu
kayese etmektir. Şurada samimiyetle ifade edelim 
ki, Danıştay, bugüne kadar yaptığı çalışmalarda cid
dî ve yerinde kararlarıyla toplumumuzun itimat ve 
takdirini son zamanlarda da kazanmış yüksek mah
kemelerimizden biriaidlir^ 

Muhterem arkadaşlar, bütçelerini incelediğimiz 
Danıştay, çalışma kapasitesi olarak en çok dosya 
üzerinde çalışan kurumlarımızdan birisidir. Danış-
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tay, binlerce dosya üzerinde çalışmaktadır. 2'si ida
rî, 8'i dava dairesi olmak üzere 10 dairesi bulun
maktadır. Ayrıca Başsavcılık, Danıştay Daire Ku
rulu, İdarî tşler Kurulu, tdarî Dava Daireleri Genel 
Kurulu, Vergi Dava Daüreleri Genel Kurulu ve İç
tihatları Birleştirme Kurulu da mevcuttur. 

Muhterem milletvekilleri, Danıştayın Bütçesi hak
kındaki rakamlara geçmeden önce, bu dairenin iş du
rumu hakkındaki durumun bilinmesi gerektiği ka
naatindeyim. Danıştayın son 4 yıllık iş durumuna 
bakarsak: 1981 yılına devir olarak 61 656 dava dos
yası devredilmiş ve yeni gelen iş olarak da, yeni ge
len dava dosyası olarak da, 1981, 1982, 1983 ve 1984 
yılının 9 aylak bölümü olmak üzere 117 389 dava 
dosyası gelmiştir. Böylece son 4 yıl içerisinde 179 045 
dava dosyası Danıştayda toplanmış bulunmaktadır. 

Bu süre içerisinde ise, 1984 yılının 9 uncu ayına 
(kadar, Ibu davaların içellisinden Danıştay, 154 563 
dava dosyasını karara bağlamıştır. Ayrıca, idarî daire
lere gelen işler olarak da 40 235 dosya gelmiş ve bu 
dosyalardan 14 298'imi de karara çıkarmışlardır. 
Yani Danıştayda 4 yıllık süre içerliısinde 168 861 da
va karara bağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ıbu çalışma temposu ile ve 
2'si idarî 8'i dava dairesi olarak 10 dairenin bu süre 
içerisinde bu miktarda dosyayı karara bağlayarak 
yaptığı fedakârca çalışmayı Anavatan Grubu adına 
candan kutladığımızı ifade etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, Danıştay Başkanlığının 
1983 yılı kesinhesap cetveli hakkımdaki görüşlerimi
ze gelince: 

Danıştay Başkanlığının yaptığı harcamalarda ta
sarrufa titizlikle riayet ettiği, harcamaların bu dü
şünce ile yapıldığı, tetkik ettiğimiz hesap cetvellerin
den anlaşılmaktadır. 

Birçok dairelerde ve kuruluşlarda verilen ödene
ğin tamamının harcanması için, bilhassa yıl sonla
rına doğru büyük bir gayret görülmekte dikeni', Danış-
tayımızda 1983 hesaplarına baktığımızda, ihtiyacı 
olan hususlarda harcamalar yaptığı ve kalan bütün 
ödenekleri de iade ettiği görülmektedir. Bu, takdir 
edilecek (bir davranıştır. Personel giderlerinde, yol
luklarda, hizmet alımlarında, tüketim malları ve mal
zeme alımlarında, demirbaş alımlarında, makine, 
teçhizat ve taşıt 'alımlarında, yapı ve onarım gider
lerinde hemen her kalemde verilen ödeneğin muay
yen kısmı harcanmış ve kalan kısımları »iptal edile
rek iade edilmiştir, örnek olarak; Danıştay Baş
kanlığının 1983 malî yılında yargı, danışma ve in
celeme hizmetlerinde toplam 450 256 000 lira öde-
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| nek verilmişken, bunun 319 257 486 lirası harcan
mış ve 130 998 514 liralık ödenek iptal edilmiştir. 

I Bunun gibi, diğer birimlerde de aynı şekilde öde
nekler iptal edilmiş; netice olarak 1983 bütçesinde 
612 396 000 liralık ödeneği olmasına rağmen, top-

I lam ödenekten 147 milyon liralık kısmı iptal edilmek 
I suretiyle iade edilmiştir. 
I Danıştay Başkanlığını, harcamalarda göstediği 
I bu hassasiyet, duyarlılık ve tasarrufa riayetinden do

layı candan kutluyor, grubum ve şahsım adına te
şekkür ediyorum. Bu suretle de, Danıştayın 1983 

I gider hesaplarının tüm Meclisıimiizce onaylanması 
I gerektiğinli de arz ediyorum^ 

Sayın milletvekilleri, Danıştayın 1985 Yılı Bütçe 
Tasarısına gelince: 

Danıştay Başkanlığı Hükümete 1 533 073 000 li-
I ralık bütçe teklif etmiştir ve bu teklifi Hükümeti

miz aynen kabul ederek, Hükümet teklifi olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etmiştir. Komis
yonca da bu bütçe aynen kabul edilmiştir. 

916 milyon Türk Lirası personel giderlerine, 
96 500 000 Türk Lirası diğer, giderlere, 500 milyon 

I lirası yatırım harcamalarına ve 20 573 000 lirası da 
transfer harcamalarına ayrılan, 1 533 073 000 lira
lık bu bütçe tasarısı ve ödenek tahsis teklifinin ta-

I mamen yerinde olduğu kanaatindeyiz. 

Bu teklifin içerisinde 500 milyon liralık ödenek 
Devlet Planlama Teşkilatınca da kabul edilen loj
man, taşıt, araştırma, eğitim teslisleri (inşaatını kap
samaktadır ve gayet yerinde bir tahsistir. 

Danıştay bütçe tekliflini Devlet Planlama Teşki-
I latıımız aynen ka'bul ettiği güMi, Hükümetimizin de 

aynen tasdik ederek Komisyona sevkı, Hükümetimi-
I zin Danıştaya verdiği büyük ehemmiyeti açıkça gös-
I terir durumdadır. Bu şekildeki tutumundan dolayı 

Devlet Planlama Teşkilatımızı, Hükümetimizi ve Plan 
ve Bütçe Komteyonunun Başkan ve üyelerin'i candan 
kutluyor, yüksek mahkemelere karşı gösterdikleri bu 
yakın ilgi ve destekten dolayı kendiler'inii tebrik edi
yoruz. 

Anavaltan Partöisi Grubu adına, Danıştayın 1985 
malî yılı bütçesinin kuruluşumuza ve memleketimize 

I hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, Yüce Meclisi 
saygıyla (selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederfe Sayın Topaç. 
I Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahısları adına konuşmak için sıraya kaydedilen 
arkadaşların lehte, aleyhte, üzerinde konuşmalarını 

J tespitten sonra sırasına göre söz vereceğim. 

13 — 
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Sayın Faliik Tarımcıoğlu, lehinde, aleyhinde, üze
rinde; hangi konuda görüşmek işitiyorsunuz? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Lehinde efen
dim. 

BAŞKAN — Lehinde konuşmak istiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Tarımcıoğlu. Efendim, süreniz 10 

dakikadır, konuşmanızı bu müddet içerisine sığdırma
nızı rica ediyorum. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Danıştay gi'bi mümtaz ve 
yüksek bir mahkemenin bütçesıi görüşülürken bir - iki 
noktayı belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, hukuk devleti olmanın baş
lıca unsurlarından birli adil kanunlar, adil idaredir. 
Adil idarenin en önemli unsurlarından birimin 'de, hu
kukun üstünlüğüne inanmış, objektif, adil, gerçekten 
Oarafsız yüksek mahkemeler olduğu her türlü izahtan 
varestedir. Danıştayın, hukuk devleti olmanın en 
Önemli temeli taşlarından 'biri 'olması 11(6 yıllık mazî-
'sliyle ortadadır. Devletin gerçek bir hukuk devleti ol
ma yolundaki çabaları biraz da Danıştayın omuzların-
dadır. Bu bakımdan Danıştay mümtaz yerini almıştır. 
Bu, hepimize gurur vermektedir. 

Her yargı organının kararları her zaman eleştirile-
ibİ'lir, şimşekleri üzerine çekebilir, politik olduğu (iddia 
edilebilir. Bu, Danıştay için de geçmişte varit olmuş
tur. Danıştayın özelliklerini ve işleyiş tarzını benden 
öncelki arkadaşlar ayrıntıları ile açıkladıkları içlin, ben 
sadece bu hususa değinmek için Söz almış bulundum. 
Bazı dönemlerde şimşekleri üzerine çekmiş olabilir; 
'bunu ifade ettim. Danıştayın yüklsek ve mahmul iş 
hacmi gereği fonksiyonunun bir türlü anlaşılamadığı-
na dikkati çekimefc Mıiyorum. 

Sayın milletvekilleri, gerek kanun, gerek tüzük, ge
rekse yönetmelik olsun 20 b'ini mütecaviz çok çelişkili, 
Ibiazen asla maslahata uymayan, hukuk devleti ilkele
rine ters olalbİlecek çok karmaşık mevzuat labirentle
rinin içerisinde sıkışan ve zaman zaman (politize ol
mayı bir tarafa bırakıyorum) keyfiliğe kaçan idarî 
tasarrufların hukuka uygunluğunun denetlenmesi öy
le zannedildiği gibi hiç de kolay bir iş değidİr. Bunu 
kabul ve teslim etmek mecburiyetindeyiz. 

Bir husus da şudur : Danıştayın eski aldı Şûrayı 
Devletdir. Şûra İstişareden gelir. Niçin böyle Ibİr ihti
yaç duyulmuş da Şûrayı Devlet denmiştir? Devlet, 
önemli idarî tasarruiflarmda, eylem ve işlemlerimde bir 
ibilene soracaktır. Yönetmeliklerin, tüzüklerin, kanun
ların uygulanması ile ilgili veya hazırlanması ile il
gili önemli hususları soracaktır ve bundan dolayı isim 

değişikliğinde Danıştay ismi verilmiştir. Yani danı
şılacak makam demektir. Şimdi, Danıştayın fonksiyo
nuna bakıyoruz; hiç de danışılan bir şey göremiyo
ruz. 

Arkadaşlar, asıl önemli olan konu, Danıştayın bu 
şekliyle işlemesini sağlamaktır. Yoksa bir sürü vergi 
davaları ile istimlak dosyaları ile Damşitayı çıkmaza 
sokmak uygun değildir. 

Simidi soruyorum; Hangi kanun, hangi tüzük Da-
nıştaydan geçirilmektedir? Bunu behemahal yapmak 
zorundayız ve o zaman belki bu kürsüdeki; efendim 
'bu kanun alelacele hazırlandı, efendim komisyona 
ialde edelim, şurası noksan, burası noksan, gilbü tar
tışmalar asgariye inecektir. Eğer, adil, objektif, huku
ka uygun idarî tasarruflar süregeJseydİ; yani idare böy
le bir alışkanlık, böyle bir şuur ve vazife anlayışı içe
risinde olsa idi, (özür diliyorum) o zaman binlerce 
dava için vatandaş Danıştay kapılarında niye yıllarını 
tüketir böyle bir lüzumu niye hissederdi? Demek ki, 
idarî ve kanunî tedbirlerde genel bir zaaf ve bir çö
küntü vardır. Bunu tespit ve teşhis dtmek mecburi
yetindeyiz. Bu zaaf ve çöküntü elbette, zaten işlerin 
çok mahmul olması dolayısıyla Danışıtaya da mecbu
ren sirayet etmektedir. 

Geçmişte politik gibi gözüken ve çok şikâyetlere 
yol açan idarî makamların yerine geçerek karar ver
diği iddia edilen Danıştayın, bu şekilde idarenin istik
rarını temin edecek, idarî içtihatlar çıkartacak ve ka
nunların topyekûn uygulanmasını kolaylaştıracak ta
sarruflara girmesi böylece sağlanmış olur. 

İdarenin istikrarı, Danıştayın her türlü mülahaza
ların üstünde etkili bir şekilde idarî ve yargı fonksi
yonlarını bihakkın yerine getirmesiyle kaimdir. Hu
kukun üstünlüğü için çırpınan bu mümtaz, yüksek 
mahkemenin Türk hukuk tarihinde layık olduğu ye
rini aldığına inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Çelebi; aleyhinde mi, lehlinde mi 

efendim? 
MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Aleyhinde efen

dim. 
BAŞKAN — Aleyhinde buyurun. 
Sayın Çelebi, süreniz 10 dakikadır; konuşmanızı 

'bu müddet içerisinde tamamlamanızı rica ediyoruz. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
sayın mlildtvdkilleri; Danıştayın tarifi, tarihçesi ve gö
revleri bütçe tasarısında kısaca gösterilmiştir. Ben-
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den evvel konuşan arkadaşlarım da bu hususta geniş 
izahat verdiklerinden, ben bu konuya temas etmeye
ceğim. 

Yalnız, özelikle Danıştay hakkında, 30 seneden 
beri konuşulanların haricînde başka bir konuşma ya
pacağım. Bu, Anayasa Mahkemesi için de geçeridir. 

Bakanlıkların birleştirilmesi Hükümetçe sağlan
mış iken, yüksek yargı organlarının da bir islim al
tında birleştirilmesi düşünülebilirdi. 

Öteden beri Danıştay menısulbu arkadaşlarımız 5da-
rî yargıyı, adlî yargıdan ayıran ve müstakil bir ku
ruluş olarak özellik taşıyan Fransız sistemini savun-
mak'tiadırlar. Yüce Danıştayıımız bu slistemden esinle
nerek kurulmuştur. İngiltere, Amerika, İsviçre ve da
ha birtakım Anglo - SaJkson sistemlini kabul eden dev
letler, bir tek mahkemeyi yüksek mahkeme olarak 
kabul etmişlierdir. isviçre'de böyle bir ayrıcalık, biz
de olduğu gübi mevcut değildir. Amerika ve İsviçre' 
de federal mahkeme, idare hulfculku, kamu hukuku ve 
özel hukuk dairelerine dönüştürülmüştür. ^Federal 
mahkeme başkanı bütün daire ve bölümlerin birinci 
başkanıdır. Federal mahkemede idare daiireîleHi, bizim 
Danışjtiayın gömdüğü işleri görürler. Kamu hukuku dai
releri lise Anayasa Mahkemesinin yerini almıştır. Ge
rek Anayasa daireleri ve gerekse idarî daireler baş
kanları, federal mahkeme birinci başkanlığına bağlı
dırlar. Bizde, müstakil bulunan Danıştay ve Anayasa 
Mahkemesini, yüce Yargitaym dairelerini teşkil et
mek suretiyle yüksek mahkemeleri Yargıtay Başkan
lığı altında toplamak mümkün olabilirdi. Zira, bir 
memlekette yüksek mahkeme tek olmalıdır. 

Danıştay Kanunu, 2575 sayılı Kanunla değiştiril-
dıikten sonra bölge idare mahkemeleri, vergi mahke
meleri, idare mahkemeleri kurulunca Danıştay tetkik 
hâkimleri ve savcı yardımcılarından bir kısmı bu 
mahkemelere alınmışlardır. Bu yüzden Danıştayda hâ
kim eksikliğinden dolayı sıkıntı içine düşülmüş bulu
nulmaktadır. 

Danıştayda öteden beri mevcut olan başyardımcı-
lık müessesesi 2575 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Dai
re başkanı ile tetiklik hâkimleri ve kalem arasında köp
rü görevini yapan başyardımcılıik müessesesinin yok
luğu Danıştayda işlerin yürütülmesinde boşluk yarat
maktadır. Yeniden ihya edilmesi faydalı olabil r. 

Danıştay dosyalarını raporte eden tetiklik hâkıim-
îerinin düşüncesini karara geçmesi keyfiyeti 2575 sa
yılı Kanunda yer almamıştır. İdarî Yargılama Usulü 
Kanununda da bu hususta bir sarahat yoktur. Eski

den var olan bu usulün yeniden ihya edilmesinde fay
da vardır. Bu usul ile hem tetkik hâkimi isabetli gö
rüş vermek gayretiyle kendisini yetiştirecek ve hem de. 
raporu dinleyen başkan ve üyelerin tetiklik hâkiminin 
yetişme derecesini tespite yarayacak ve bu tespit tet
kik hâkiminin yükselmesinde alacağı nota tesir ede
cektir. 

Danıştay yazı işleri rnüldürîükleri ve kâtiplerinin 
yargının gereği olan bazı usullere vakıf olmaları şart
tır. Yetişmeleri zamana bağlıdır. Çalışma sistemleri 
diğer devlet memurlarının çalışma sisteminden tama
men ayndır. Daire başkan ve üyeleri mesai dışında 
çalıştığı sürece kalemde beklemeye mecburdurlar. Dai
re başkan ve üyeleri mesai sonunda daireyi terk et
miş olsalar dahi, günlük kararlar daktilo edilmeden 
yazı işleri müdürleri ve kâtipler Danıştiayı terk ede
mezler. Bu personele fazla mesai verilmemektedir. 
Kanaatimce hâkimlere verilen ek ödeneklere paralel 
olarak Danıştay başkanlarının liyakatli gördükleri ka
lem mensuplarına mütevazı bir eködenek tahsis et
mek mesleğin başarısı için faydalı (olacaktır. Danıştay 
personeline tanınması gerdken bu ödeneklerin Da
nıştay Kanununda yer alması isabetli olur. 

Ödenekten bahsetmişken 241 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye temas etmeden geçemeyeceğim. 

'Bütün yüksek mahkemelerin; Yargıtay, Askerî 
Yargıtay, Aslkierî Yüksek İdare Mahkemesi başsavcı
ları 1100 ekgösterge aldığı halde, yalnızca Danıştay 
Başsavcısı 800 ekgösterge almaktadır. Bu hususun dü
zeltilmesinde fayda vardır. 

Danıştay başkanvekilleri, Başsavcı ve daire baş
kanları Anayasa Mahkemesi üyelerinden daha az gös
tergeye tabi tutulmuşlardır. Halbuki Başsavcı olabil
mek: için 8 yıl, 'başkanvekili ve daire başkanı olabil
mek için 6 yıl Danıştay üyeliği yapmış olmak ve Da
nıştay Genel Kurulunca seçilmek şarttır. Böylece iki 
seçim geçirdikten sonra ancak bu makamlara gele
bilmektedirler. Bu kişiler ayrıca yargısal görevleri ya
nında idarî sorumluluk da taşımaktadırlar. Bu itibar
la göstergelerinin asgarî Anayasa Mahkemesi üyeleri
nin göstergelerine eşit olması ve kendilerine makam 
maaşı verilmesi gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesine üye seçilımek için, Danış
tayda başkan ve başkanvekili olmak için öngörülen 
süreye ihtiyaç yoktur. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay ve Uyuşmazlık. Mahkemesi başkanları gös
terge yönünden eşit seviyede tutulurken, bu yüksek 
yargı organlarının üyelerimin eşit göstergeye taibi tu
tulmaması eşitliğe uygun değildir. Bu hususun da dü
zeltilmesi gerekir. 
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Yukarıda bah'settiiğim olaylardan daha acısı, Danış- I 
tay hâkimlerinin özerkliklerinin kıısıtlanmi'ş olması
dır. Danuşitaya üye seçilme işlemleri Adalet Bakanlığı 
özlük işlerinde sıraya konulmaktadır. Adalelt Bakan
lığınca hazırlanan kararnameler, haftada iki kere top
lanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda ince
lenmektedir. Geniş kapsamlı bir kararnameyi Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunun iki üç saatlik bir 
süre içerisinde her haklimin dosyasına bakarak doğru 
olarak incelemesi mümkün değildir. 

Kararnamenin hazırlanmasında Adalet Bakanı v£ 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu üyeleri gibi oy hakkına sahiptirler. 
Bu ise idarenin yargıya müdahalesi neticesini doğur-
maJkita ve kuvvetlerin ayrılığı prensibi ihlal edilmek
tedir. Bu nedenle Hâlkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu üyelerinin hliç olmazsa bir kısmının münavebey
le devamlı olarak asıl görevlerini bırakmak suretiyle 
kurulda çalışmaları sağlanımaüdır. 

Hâkimlik müessesesi Adalet Balkanının vesayeti al
tına sokulmuştur. Müfettişler, Adalet Bakanı tarafın
dan tayiin edilimektedir; bu husulsta kurulun bJiçbür yet
kisi yoktur. Hâkimler hakkında dava açılması Ada
let Bakanının iznine bağlıdır; «Ben iznti verdim» de-
diği zaman hemen dava açılabilir, dava açılması için 
yeiterlidir. Bir muhtar hakkında b'ile dava açılabil
mesi için ilçe idare kurulunun karar vermedi, gerek-
tüğinde Danıştayın kararının da beklenmeisi gerekttiek-
töeldir. Bu hususta da kanımca kurulun görüşünün alın
ması gerekirdi. 

BAŞKAN — Sayın Çelebli, süremiz dolmak üzere
dir, toparlayınız efendim. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Devamla) — Peki, bitiri
yorum efendim. 

Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ya
sası hükümleri, hâkimleri Adalet Bakanlığının vesa
yetine siokmuş, kuvvetlerin ayrılması prenisiiibinü Ib'ir ya-. 
na itelemiş olimakla beraber uygulatmada da icra, daha 
da ileri gidip, konunun da dışına çıkarak hâkimlik 
itemünaltını zedelemektedir, örneğin; Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu Kanununun 19 uncu maddeci 
«Atama ve nakiller kurul tarafından karara bağlan
dıktan sonra Adalelt Bakanlığı, kurul kararma uy
gun olarak hazırlayacağı kararnameyi yüksek tas
dike sunar» hükmünü taşımaktadır. Görülüyor k'i, 
bu nakil ve atama kararnamesi, kendisine özgü bir ni
telik -taşumak'tadır. Üçlü kararnameler giibi, Başıbaka-
na taisdik görevii veriHmemliş̂ tir. Başbakan görevli ol
mayınca elbette Anayasaya göre sorumluluğu da mev-

— 16 

12 . 12 1983 O : 1 

zulbahis olamaz. Yüksek tasdikten amaç, ReMcum-
hurun tasidikidir. Hal böyle iken, kurul kararnamesi 
aylarca Başbakanlıkta tasdik edilmek üzere beklemek
tedir ve kurul kararına rağmen, bazı hâkim ve savcı
ların kararnamelerden Başbakanlıkça çıkarıldığı bilin-
miektedir; asker dönüşü kararnamesî gibÜ... 

Danıştay Kanunu, İdarî Yargılama Usulü Kanunu, 
Bölge İdare Mahkemeleri Kanunu, tdare Mahkeme
leri Kanunu ve Vergi Mahkemeleri Teşkilat Kanunu 
tadil tasaosı Yüksek Başbakanlığa initikal etifiirilmlişDir. 
'Bu tasarıların blir an evvel Yüce Meclise sevk edile
rek Danışitayın yüklerinlin hafifletilmesi doğru ola
caktır. 

Cumhurbaşkanının Başkanlık yapacağı biir Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu teşkil edilmesi için, 
Anayasa değişikliği de dahil çaba gösterilmesi ve böy
lece hâkimlerin özerkliği sağlanarak icranın, kuvvet
ler ayrılığı prensM sınırına çekiknesi temenni olu
nur. 

Danıştay Bütçesinin Danıştaya, Mlfflleitfimize ve 
Devlerimize hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

©A$KAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebi. 
Sayın Balkan, ibuyurun. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Danıştayın 
1985 Malî Yılı Bütçesi üzerinde değerli görüşlerini 
ifade eden grup sözcüsü arkadaşlarıma ve şahsı adına 
görüşlerini belirten milletvekillerine teşekkür etmekle 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 2575 sayılı Danıştay Ka
nununun 1 inci maddesinde de belirtildiği üzere, Da
nıştayın 2 anafonfcsiyonu vardır. (Bunlardan birin
cisi, Türkiye Oımlhuriyeti Anayasası ile görevlen
dirilmiş Yüksek tdare Mahkemesi sıfatıyla, kişi ile 
yürütme ve idare arasındaki uyuşmazlıkları sonuç
landırmak, 

İkincisi ise, yürütme ile idarenin karşılaştığı hu
kukî sorunları çözümleyerek yardımcı olmaktır. Bu 
ikinci fonksiyon, Devletin her türlü istişare ve in
celeme mercii olarak çalışmak suretiyle yerine geti
rilir. 

Danıştayın esas görevinin Devlete ve onun işle
yişine yardımcı ve yararlı olmak görüşünden hare
ket edilerek gerek tüzük tasarılarının, gerekse ka
nun ve istişarî mütalaa isteklerinin incelenmesine ön
celik tanınmış; inceleme için geçmesi zorunlu olan 
asgarî süreler içerisinde bu çalışmalar sonuçlandırıl
mıştır. 
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Danıştay, Anayasada belirtilen yargı "görevini 2575 
sayılı Kanuna göre iki şekilde yerine getirmektedir : 
Birincisi, Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinde 
belirtilen ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda 
bakılacak davaları çözümlemek ve sonuca erdirmek, 

İkincisi, aynı kanunun 25 inci maddesinde belir
tildiği üzere, idare mahkemeleri ile vergi mahkeme
lerince verilen nihaî kararları, temyiz yoluyla ince
lemek ve karara bağlamaktır. 

Danıştay, 521 sayıü Kanun yürürlükte olduğu 
devrede bütün hu görevleri 13 daire ve 2 mürettep 
daireyle yürütmekte iken, 2575 sayılı Kanunla Da
nıştay 10 daireye indirilmiş, mürettep daireler de 
kaldırılmıştır. Bugün için 2 idarî daire ve 8 dava 
dairesiyle çalışan Danıştayın, iş hacmine göre bir ida
rî daireye daha ihtiyacı bulunmaktadır. 

(Bölge İdare 'Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 
Veygi Mahkemeleri Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanunun yürürlüğe girdiği 6 Ocak 1982 gününe ka
dar idarî yargıda alt derece idarî mahkemeleri bu
lunmadığı için, idarî yargı manzumesi tam olarak 
teşekkül edememişti. Şimdi bölge idare mahkemeleri, 
idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kurul
masıyla bu eksiklik tamamlanmıştır. Ancak, siste
min tam işleyebilmesi için bu mahkemelerin kuru
luşuna ait kanunla Danıştay ve İdarî Yargılama Usu
lü kanunlarında, günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
değişikliklerin yapılması şarttır. Bunların neler ol
duğuna biraz sonra değinmek istiyorum. 

Bu mahkemeler, kendi kuruluş kanunlarının 5 in
ci ve 6 ncı maddesinde gösterilen davalara bakmak
ta; kararları temyizen, yukarıda zikreddldiği gibi, Da
nıştayda incelenmektedir. Böylece idare mahkemeleri 
ve vergi mahkemelerinin kuruluşundan sonra, ilk an
larda Danıştaya gelen işlerde yüzde 30 oranında bir 
azalma görülmüş ise de, bu mahkemelerin vermiş ol- ı 
dukları kararların temyiz edilmesiyle bu oran yüzde 
20'lere düşmüş bulunmaktadır.. 

Danıştay, 8 dava dairesiyle çalışmasına rağmen, 
kendisine açılan davaları aynı yıl içerisinde karşıla
yabildiği gibi, evvelce birikmiş olan işlerden bir kıs
mını da sonuca bağlamaktadır. Nitekim, 1.1.1984 ile 
30.1U984 tarihleri arasındaki 11 aylık dönem içe
risinde Danıştaya açılan davalarla birlikte, eski dos
yalar da dahü olmak üzere 24 500'ü karara bağlan
mış; aralık ayına 19 830 dosya devretmiştir. 

İdarî dairelerde ise 7 847 dosya mevcuttur. 
Evvelce 67 5ÖQ olan birikim, 19 830'a düşmüş

tür. Bu şekilde, vatandasın açmış olduğu davaların | 

neticelenmesi için beklediği süre çok azalmış olduğu 
gibi, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve 
vergi mahkemelerinin kurulması hizmeti vatandaşın 
ayağına götürmüş olmakta ve bir gecekondunun yıkım 

^kararına karşı 'Danıştayda dava açılması gibi haller 
ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Son bir yılda Bakanlar Kurulunun almış olduğu ka
rarlar aleyhine açılan daya sayısının sadece 5 oldu
ğunu ifade etmek istiyorum. 

Biraz evvelki konuşmalar sırasında bir sayın ko
nuşmacı; «Hükümetin, iktidar olduğundan bugüne ka
dar almış olduğu Bakanlar Kurulu kararları ile ka
nun hükmünde kararnamelerin verdiği yetkilerle her 
şeyin altüst edildiğini» ifade ettiler. Sanıyorum bu
nun en güzel cevabı, açılan dava sayısında kendisini 
göstermektedir. 

1985' yılı bütçesiyle Danıştaya verilen ödenekler, 
1984 yılına göre takriben yüzde 50'ye yakın miktarda 
artırılmıştır. 'Böylece geçen yıl alınan 24 lojmana ila
veten bu yıl da yeniden tahsis edilen 300 milyon lira 
ile yeni lojmanlar alınacak ve böylece bu konuda bir 
rahatlık sağlanmasına gayret edilecektir. 

Bunun yanı sıra Danıştayın dinlenme tesislerinin 
proje safhasında olduğunu sizlere duyurmak istiyorum. 

Hâkimlerimize sağlıklı bilgileri en kolay ve ça
buk şekilde ulaştırmak, içtihatlarımızı ilgililere ve ge
lecek nesillere aktarabilmek amacıyla kurulmasına baş
lanan bilgisayar sistemi de önümüzdeki günlerde açı
lacaktır, 

Buna ilaveten makineleri getirilen matbaanın ça
lışması imkânları da süratle sağlanacaktır. 

Muhterem mjüetvekiılleri, idarî yargı alanında ya
pılan yeni düzenlemeler üzerinden geçen iki yıl içeri
sinde uygulamada görülen aksaklıkların ve eksiklikle
rin giderilmesi ve yargım» süratlendirilmesi amacıyla 
Danıştay Kanununda bazı değişikliklerin yapılması zo
runlu görüldüğünden, bu konuda bir tasarı hazırlan
mış ve Adalet Bakanhtı ile müştereken hazırlanan Böl
ge İdare Mahkemeleri, İdarî Mahkemeleri, Vergi Mah
kemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 
İdarî Yargılama Usulü Kanunu tasarılarıyla birlikte 
Başbakanlığa sunulmuştur. 

Danıştay Kanununda yapılacak değişikliklerle 
İdarî ve Vergi Dava Daireleri kurullarının 521 sa
yılı eski Danıştay Kanununda mevcut Dava Daire
leri Kurulu gibi görev yapması imkânları sağlanacak
tı^ Yapılacak bu değişikliklerle, Sayın Sakalnoğro* 
nun konuşmasında da belirttiği aksaklıkların gideril* 
mesi sağlanacak ve böylece yeni bir adım daha atıl
mış olacaktır. 
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Yönetimle ilişkilerle ilgili Danıştay mensuplarının 
detaşe (detache) olarak idareye verilmesi, hazır
lanan kanun değişikliğinde mevcuttur ve uygulaması 
yoluna gidilmesi prensip olarak uygun görülmekte
dir. Ancak Bölge İdarî Mahkemelerinin kurulma
sıyla elemanların önce yargıdaki ihtiyacı karşılama
sı tercih edilmiştir, önümüzdeki yıllarda sistemin 
Fransa'daki gibi çalışması her halde temin edilecek
tir. 

İdarî mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin ek
sik personelinin tamamlanması ve rahat çalışma im
kânlarına kavuşturulması hususu Adalet Bakanlığına 
intikâl ettirilecektir. Malumları olduğu üzere, bölge 
idare mahkemeleri Adalet Bakanlığına bağlı olup, bu 
mahkemede çalışan hâkimler, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca atanmakta, bütçesi bu Bakanlığın 
bütçesi içerisinde yer almaktadır. 

Ekgösterge ve benzeri haklardaki farklılıklar üze
rinde Hükümetimiz hassasiyetle durmuş ve bugün 
çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile bu 
konudaki tereddütleri ve sıkıntıları ortadan kaldıra
cak bir sistem kurulmuştur. 

Danıştayda hizmet gören tetkik hâkimleri ve sav
cılar Adalet Bakanlığına bağlı olduğundan, bunların 
yurt dışında eğitimlerinin sağlanması keza Adalet 
Bakanlığına düşen bir görevdir. Danıştayın bu konuda 
bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu husus da tarafımız
dan Adalet Bakanlığına aktarılacak ve arkadaşlarımı
zın yapmış olduğu teklif desteklenecektir. 

Kanun tasarılarının ve kanun hükmünde karar
namelerin Danıştaya gönderilmesi konusu üzerinde 
de durulmakta ve zaman zaman bu yola başvurul
maktadır. Ancak her kanunun ve kanun hükmün
de kararname tasarısının Danıştayın kontrol ve süz
gecinden geçirilmesi usulü, yargı-icra sınırının zor
lanmasına yol açabilir görüşündeyiz. 

Yüksek yargı organlarının birleştirilmesi konu
su, herhalde üzerinde etraflı bir tetkik yapılmasını 
icap ettiren bir husustur. Tek yargı, tek yüksek mah
keme konusu bir Anayasa konusudur. Yargıtay, Da
nıştay ve Anayasa Mahkemesi bir bütün olmakla bir
likte, her birinin görev ve yetkileri özellik arz eder. 
Ayrıca, Yüksek Askerî İdare Mahkemesi, uyuşmazlık 
mahkemeleri ve Askerî Yargıtay da özellikleri olan 
yüksek yargı organlarıdır. Bu konudaki teklif üze
rinde de ilgili kuruluşlarımız hassasiyetle duracaklar 
ve herhalde bu konuda varılacak sonuçlar sizlere 
duyurulacaktır, 

12 . 12 , 1984 0 : 1 

Danıştayın 1985 yılı bütçesinin Milletimize ve 
Danıştaya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepini
ze bir kere daha saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki arkadaşın sorusu 
vardır; kürsüden inmeden lütfen cevaplayınız. 

Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
Soruları okutuyorum: 

Divan Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasına mü

saadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Nazmi Önder 

Muş 
1. Danıştay dava dairelerinde şu anda dava dos

yası adedi kaçtır? 
2. iBu dosyaların ne kadarı geçmiş yıllara aittir? 
3. Önemine göre bir dava dosyası en erken veya 

en geç ne kadarlık bir süre içinde sonuçlandırılmak
tadır? 

BAŞKAN — Solra sahibi burada mı? Burada. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlar, izin verirseniz sonuncu su
alden başlamak istiyorum: Danıştayda bir davanın 
sonuçlandırılma süresi yaklaşık olarak 6 ay ile 1 yıl 
arasında tutmaktadır. 

Sorunun birinci kısmına gelince: Danıştay dava 
dairelerinde Kasım 1984'e devreden dosya sayısı 
21 439'dur. Bu dosyalardan 1 331*i Kasımda, gelmiş
tir, buna mukabil 2 940'ı çıkmış. Böylece Aralık ayı
na devreden dosya sayısı 19 830 olduğu Danıştay 
yetkililerinin çıkardığı istatistiklerden anlaşılmakta
dır. ' " 

Toplam olarak şunu ifade edebilirim: 1.1.1984 
ile 30.11.1984 tarihleri arasında dava dairelerine ge
len dosya sayısı 16 410, bu dönem içerisinde karara 
bağlanan dosya sayısı ise 24 522'dir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — İkinci soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Bakanımıza soruyorum: 
1. Sayıları 10-12 bin olan ve şu anda açıkta bu

lunan memurların durumu ne olacaktır? ' 
2. Bunların çoğu suçunu bilmiyor, tayin istedi

ğinde soruşturmaları 6 ayda bitmediği, ümitlerin tü
kendiği insanlara Hükümetiniz bir açıklama yapa
cak mı? 

3. Soruşturmalar sıhhatli yapılıyor fliu, kimler 
| yapmaktadır? 

18 — 
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4. Danıştay kararları neden uygulamaya geçmi
yor? 

Salih Alcan 
Tekirdağ. 

BAŞKAN — Sayın Salih Alcan?.. Burada. 
Sayın Bakan, sorunun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü kı

sımları bütçemizle ilgili olmadığı için, 4 üncü soru
ya cevap vermenizi rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Bir hukuk devleti ve hukuk düzeni içerisinde yar
gı organlarının kararını uygulamanın bürokrasi ke
siminin görevleri arasında olduğu gayet açıktır. Bu 
kararlar uygulanmadığı takdirde, keza bunu uygula
mayanlar hakkında uygulanacak kanunî tedbirler de 
bellidir. Bu bakımdan ben bu soruyu böylece cevap-
landırmak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Soru işlemi tamamlanmıştır. 
Son söz milletvekilinindir kuralına göre, üzerinde 

konuşacak bir milletvekiline söz vereceğim. 
Sayın Lütfullah Kayalar?. 
LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Üzerinde buyurun efendim. 

LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 1985 Malî Yılı 
Danıştay Bütçesinin Milletimize ve Danıştay men
suplarına hayırlı olması dileklerimle sözlerime baş
lıyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Danıştayımız, hiç.şüphe yok ki, hukuka bağlı dev
let fikrinin temel unsurlarından birisidir. , 

Değerli milletvekilleri, bir müessesenin hukukî ve 
sosyal fonksiyonu ne kadar hayatî, ilgi alanı ne ka
dar genişse, o müessese üzerinde milletin dikkatinin 
ve hassasiyetinin de yoğun olacağı muhakkaktır. 

Her sene binlerce vatandaşımız çok önemli mese
lelerini hâlletmek için Damştaya başvurmaktadır
lar. Unutmayalım ki, yargı organları ancak kamu
oyunda beslenen saygı ve itimada göre itibar kaza
nırlar. Yakın geçmişe bir göz attığımızda görmekte
yiz kî, Danıştay üzerinde fevkalade önemi haiz de
ğişik tenkit ve tartışmalar olmuştur. Bu tartışmala
rın özü ve odak noktası, 1961 Anayasasının kuvvet
ler ayrılığı prensibine paralel olarak getirdiği, «İdare
nin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde yargı dene
timi dışında bırakılamaz» maddesinin yorum ve uy
gulaması olmuştur, 
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Yürütme organına takdir yetkisi tanıyabilmek ve 
yargıyla idareyi kesinlikle birbirinden ayırmak için 
Anayasanın bu maddesi 1971 yılında değiştirilerek, 
«Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda göste
rilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilme
sini sınırlayacak tarzda kullanılamaz. İdarî eylem 
ve- işlem niteliğinde yargı kararı verilemez» şeklinde 
değişik şeklini almıştır. 

Bu değişikliğe rağmen Danıştay üzerindeki ka
muoyunun tartışması son bulmamış,* bilakis daha da 
artmıştır. Bu husus bizce müesseseden değil, o gün
kü bazı üyelerin hatalı kanun anlayışı ve şahsî kusur
larından ileri gelmiştir. 

Sayın" milletvekilleri, 2576 sayılı Kanunla, hepi
nizin bildiği gibi, Danıştay için yıllardır söylenilip 
yapılamayan bölge idare mahkemeleri, idare mahke
meleri ve vergi mahkemeleri kurulmuştur. Ancak 
bununla kalınmamış, yeni Anayasamızda, biraz ön
ce yukarıda bahsettiğim eski Anayasanın 114 üncü 
maddesi, 125 inci madde olarak, yürütmeyle ilgili 
olan ve değişik yorumlara yol açan yargı yolu 4 ün
cü fıkrada şu şekilde düzenlenmiştir*: «Yargı yetkisi, 
idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun de
netimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin kanunlarda 
gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine geti
rilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğin
de veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı ka
ran verilemez.» Ürerinde önemle durulması gereken 
konu budur. 

Hepimiz Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasın
dan yanayız; Ama bu ilkeyi gerçekleştirirken kanun
ların devlet düzenini muhafaza etmek için koyul
muş kurallar olduğunu unutup, hukuka devletten da
ha önemli bir yer vermeye kalkarsak yanlış yola sap
mış oluruz. (Alkışlar). 

Danıştayın, vereceği kararlarda amme yararıyla 
şahsın yararı arasında bir denge kurması gerekir. 
Bu dengeyi kurarken de, Devletin varlığı ve otorite
sinin her değerin üstünde tutulması ve korunması esa
sından da vazgeçilmemelidir. Bunun için de hâkim
lerimizin, Anayasaya göre Türk Milleti adına karar 
Yerdiğini hiç bir zamanunutmamaları gerekir. Türk 
Milleti adına vermek demek, hâkimin kanunları, mil
let egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük (Millet 
Meclisinin görüşlerine uygun olarak yorumlaması ve 
uygulaması demektir. (Bu kavramın da bu sekide üze
rinde anlaşılması ve mutabakata varılması gerekir. 

Devlet, hâkim devleti olmamalıdır.. Zira devlet, 
ancak hukuk devleti olduğu zaman mübecceldir. 
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Yargı icra ile, icra yasama ile, yasama hepsi ile iş
birliği içerisinde çalışmalıdır. Bu ilkelerden vazgeçi
lirse ne olur? Bu ilkelerden vazgeçilirse değerli mil
letvekilleri; rejim zaafa uğrar. Neden rejim zaafa 
uğrar? Bakınız şunun için uğrar: Nasıl ki, artık he
pinizce bilinen, toplumu ve milleti ayakta tutan bir 
ortadirek varsa, rejimi ayakta tutan ortadirek de yük
sek yargı organlarıdır. Danıştay da bu yüksek yargı 
organlarından birisidir. 

İşte buradan da anlaşılacağı üzere, Danıştaym 
yukarıda belirttiğimiz ilkelerden sapılmak suretiyle 
zaafa uğraması halinde, rejim de zaafa uğramış de
mektir. s ' 

Sayın milletvekilleri, adalet duygusu ve millî hâ
kimiyet prensibi, bütün kaza organlarının ilkesi ve 
ideali olmalıdır. Hak ve hürriyetlerimizin asıl temi
natı bu duygu ve anlayış olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kayalar. 
Danıştay Bütçesi üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 

Danıştay Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım: , 

Danıştay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi 
A — CETVELİ 

Prog, 
Kodu 

101 

111 

900 

Açıklama Lira 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
[BAŞKAN — -Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmıiştir. 
Yargı, danışma ve inceleme 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler..,, Kaibul edilmiştir. 

230 850000 

128i 650000 

20 573 000 

TOPLAM 1 533 073 000 

BAŞKAN — Kabul edenler,,. 
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Danıştay Bütçesinin bölümleri kaibul' edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı 1983 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı 1983 Yılı Ke-

siinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miştky 

Bölümleri okutuyorum: 

Prog. 

101 

A — CETVELİ 

ödeneğin Çeşidi 

Genel yönetim ve destek hizmetleni 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Yargı, danışma ve inceleme hizmetleri 
BAŞKAN —-Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900' Hazmet programlarına dağıtılamayan transfer
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,., 
Kabul edilmiştir, 

ödenek 
Lira 

149 140 000 

450 256 000 

Gider 
Lira 

1<36 34>0 797 

319 257 486 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

12 799 203 

130 998 514 

13 000 000 

612 396 00Q 

9 673 200 3 326 800 

465 271 483 147 124 517 
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Danıştay Başkanlığı 1983 Yılı Kesinhesap bölüm- | 
leri kabul edilmiştir. I 

Danıştay 1985 Malî Yılı Bütçesiyle 1983 Yılı Ke-
sinhesabı kabul edilmiştir^ Hayırlı olsun. (Alkışlar) I 

I I 
B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
1. Diyanet İşleri Başkanlığı 1985 Malî Yılı Büt

çesi. I 

2, Diyanet İşleri Başkanlığı 1983 Malî Yılı Kesin-
hesabı. I 

BAŞKAN — Programımıza göre, Diyanet işleri 
Başkanlığının 1985 Malî Yılı Bütçesiyle, 1983 Yılı 
Kesinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. I 

Komisyon ve Hükümet yerlerimi aldılar. I 
Grupları adına; Halkçı Parti Grubu adına Sayın I 

Fahrettin Uluç, Anavatan Partisi Grubu adına Sa- I 
yın İsmail Dayı ve Milliyetçi Demokrasi Partisi I 
Grubu adına Sayın Haydar Koyuncu söz almışlar- I 
dır. 

Şimdi, grupları adına söz alan sayın milletvekil- I 
lerine sırasıyla söz 'veriyorum. I 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Fahrettin Uluç; 
buyurunuz efendim. I 

HP GRUBU ADINA FAHRETTİN ULUÇ 
(Samsun) —• Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli I 
üyeleri; pek hassas bir konu olan Diyanet tşleri I 
Başkanlığı hakkında konuşmak gerçekten pek müş- I 
•kül. öyle bir mevzu ki; su gibi, hava, gibi, ateş gibi. I 
Dozunda kullanılırsa yararı olur, nimet olur; eğer 
dozu kaçarsa felâket olur, afet olur. Her zaman kul- I 
landığımız yararı olan su, sel olur bizi boğar. j 

Diyanet îşlerıi Yüce Başkanlığı hakkındaki söz
lerimin, yüce müessesenin, din konusundaki Kutsal I 
Kitabımıza ait en ufak ıbir tariz ve tecavüz olma- I 
yacağı elbet tabiîdir; övgü de, yergi de uygulayıcı
ların zaman zaman nahoş hareketlerine atfetmekle I 
yetinilebilıir, I 

Dinimizin esası iyi huy, güzel ahlâktır. Müminler 
kardeştir.! Bu ve benzeri temel öğelerden uzaklaşmak I 
vahim sonuçlar doğurur. Kardeşlikten uzaklaşırsak, I 
müminliğe de veda ederiz, tehlikeli boyutlara ula- I 
sırız. Kişisel, siyasal veya ideolojik amaçlara alet I 
edildiği zaman ise Devletin başına, toplumun başına I 
problemler açarız. I 

Şapka Kanunu yeni çıktığı zaman, ben de o ta- I 
rihlerde fes giyiyordum. Bir büyük ilimizin, eli öpü- I 
lüp, duasının alınması ganimet sayılan, ciddî saygı- I 
değer bir din adamı var idi. O il halkı şapkayı giy- I 
memek için galeyana geldi, nerede ise isyan edile- I 
çekti. Bir güu dergâhta toplanılmıştı, ertesi gün şap- | 
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ka giyilecek. Bu aydın din adamı, daha evvel temin 
ettiği dolaptaki melon şapkası için, «Oğlum, şunu 
bana getir» dedi; o zaman «serpuş» deniliyordu, 
başörtü anlamına gelirdi, başa örtülen nesne anlamı
na gelirdi».! Şapkasını getirtti, kavuğunu çıkarttı, sa
rığını çıkarttı, melon şapkayı giydi, «Çocuklar, şap
kayı Müslüman ettim» dedi. Böylece galeyan sükût 
etti ve ertesi gün bu aydın kişiler, o kasalbanın, o 
şehrin halkından evvel kendileri pırıl pırıl şapkayı 
giyerek sokaklara çıktılar. Şu halde bu, şekilden zi
yade inanç ve imanın üstün geldiğimin bir ifadesi 
olsa gerek., 

Öyle zamanlar oldu ki, bu kutsal din kurumu bir 
istismar aracı oldu. Bu nedenledir ki, Cumhuriyetin 
kuruluşunda din hizmetlerinin görülmesi çok kısa 
bir süre bakanlık olarak örgütlendi. «Seriye ve Ev
kaf Vekâleti» dediğimiz bu vekâlet kaldırılarak, Di
yanet İşleri Başkanlığı kurulmuş ve Başbakanlığa 
bağlanarak, böylece muhtemel siyasî bir baskı ve 
istismar önlenmiş bulunmaktadır. Din işlerine bakan 
devlet bakanının görevi ise, sadece Diyanet İşleri 
Başkanlığını Başbakanlık adına tedvirden ibarettir. 

Din işleri, kendi özelliği, kendi niteliği ne ise, o 
şekilde düzenlenir, yürütülür. Bu da 633 sayılı Di
yanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Yasanın 1 inci maddesinde açıkça belirtilmiş
tir. Yasadan mealen, özetle; İslam Dininin inanç, 
ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütecek, din 
konusunda toplumu ' aydınlatacak,., ibadet yerlerini 
yönetecek. Bu yasanın 25 inci maddesi, «Diyanet İş
leri Başkanlığının kuruluşunun her derecesinde gö
rev alan personel Memurin Kanununun hizmetler 
için yasak ettiği siyasî faaliyetlerden başka, dinî gö
revi içinde veya bu görevin dışında her ne suretle 
olursa olsun, siyasî partilerden herhangi. birini veya 
onların tutum ve davranışlarını övemez ve yeremez. 
Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların ilgili ve 
yetkili mercilerce işine son verilir» demek suretiyle, 
Anayasanın 136 ncı maddesinde belirtilen lâiklik il
kesi doğrultusunda, siyasal görüş ve düşüncelerin dı
şında kalmak, ulusça dayanışma ve bütünleşmeyi 
amaç edinmek ilkelerinden ayrılamayacaktır. 

Yeri gelmişken arz etmek isterim ki, bu ilkeye 
uyulmadığını, kimi camilerde kimi din adamlarının.; 
dinî nasihat şöyle dursun, tam tersine konuşmalar 
yaptıkları esefle müşahade edilmektedir. Bayram na
mazlarına elbette mutat vakitlerden daha çok cemaat 
geliyor; birkaç defa tanık oldum, camiye gelenleri 
neredeyse camiden kovacak tarzda bir edayla, «Her 
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zaman böyle camiye gelmiyorsunuz da, şimdi geli-% 

yorsunuz» şeklinde ifadeler kullanılıyor. Elbette bun
lar, Diyanet İşleri tarafından benimsenen, arzulanan, 
tasvip, edilen şeyler değildir; münferit bazı kimse
lerin kişisel kusurlarıdır; değinmeden geçmeyi doğru 
bulmadım. Bu gibi hoş olmayan tutum ve davranış- . 
lan Başkanlık makamının tasvip etmediğine hiç kuş
kum yoktur. Nedense mani de olunamıyor.'Dinî sa
kıncası olduğu ileri sürülerek, altın dişlerini söktür
müş kimseleri tanımaktayım. Bu da, yeterli din eği
timinden yoksun olan bu gibi elemanların, ciddî bir 
eğitime tabi tutulmasıyla kısa zamanda giderilebilir. 

Bilhassa temennimiz, eğitim merkezleri çoğaltıl
malı ve bu merkezlerde, meslekî bilgilerle birlikte, 
devrim yasaları, laiklik, Cumhuriyetin temel ilkeleri; 
özellikle camide konuşma adabı öğretilmeli, dini 
sevdiricif kolaylaştırıcı yollar tercih edilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, Batıda birçok hastaneler, 
bakım1 ve düşkün evleri kiliselere aittir. Rahibeler üc
retsiz olarak hizmet verirler; hatta yurtlarının dışın
da kendilerine ait hastanelerde dahi hizmet etmekte
dirler. Yüce dinimiz her yönden, her zaman ve her
kese örnek olduğu halde bu meziyetlerden yoksun 
kalmamız pek hazindir. Her cami kapısında «camiye 

. yardım» isteklerini duymaktan, inanınız şahsen' utanç 
duymaktayım. 

IKocatepe Camii, neredeyse çeyrek aşıra yakın za
mandır hâlâ bitirilemedi. Bu yakınlarda Diyanet İş
leri Vakfı el atmış, tez zamanda biteceğini yetkili
lerden öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu arada, Diyanet Vakfına temas etmek isteme
diğimi belirtmek isterim. 11,4.1984 Çarşamba günkü 
oturumda Sayın Bahriye Üçok, Sayın Balkandan bu 
konuda sorular sordu, Sayın 'Bakan da kendilerine 
gerekli izahatı vermişlerdi. Keza, 6 Haziran 1984 
günkü oturumda da yayınlar hakkında sorular so
ruldu. Burada şunu işaret etmekle yetineceğim. Sa
yın Bakan ciddî, devlet adamıdır; her zaman mu
halefete mensup bir kimsenin, «§u oluyor bu olu
yor» diye ikazı olmaksızın, kendilerinin gerek va
kıf, gerek yayın üzerinde hassasiyetle durarak, bu 
yüce teşkilatın içine, şahsiyetine, içerikliğine yakışma
yan olayları en kısa zamanda bertaraf edeceği kuş
kusuzdur. 

Hepimizi rahatsız eden bir konu da, Kur'an kurs
ları konusudur. «Kur'an Kursu» adıyla faaliyet gös
teren birtakım yerlerde, Türik millî eğitim ilkelerine 
uymayan eğitimler yapıldığı, burada küçük yaştaki 
çocuklara karanlık ve zararlı telkinler yapıldığı za-
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man zaman kulaklarımıza gelmektedir. Bu konu, ge
çen dönemlerde de bu kürsüye getirilmiştir. Kursla
rın açılması, vali ve kaymakamların gösterdikleri lü
zum üzerine millî eğitim vp sağlık teşkilatı tarafın
dan eğitime ve sağlığa elverişli olduğu anlaşılma
sıyla mümkün olacaktır. Ayrıca yıl sonu sınavlarında 
Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bulunacak ve her 
zaman Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet işleri Baş
kanlığı müfettişleri vali ve kaymakamlarca teftişe, 
denetlemeye tabi tutulacaklardır. 17 Ekim 1971 gün 
ve 13989 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kur'an 
Kursu Yönetmeliği böyle diyor. Fakat, bütün* bu ya
sal düzenlemeye uymayan kaçak kursların önüne ge-
çilemediği de maalesef bir vakıadır. Arıcılık, biçki -
dişi, halıcılık kursları namı altında, murakabeden, 
denetlemeden uzak, henüz ilkokul çağına gelmeyen 
yavrularımıza yarardan çok zarar veren ve resmî 
tespitlere göre adedi 960'a varan Kur'an kursu var
dır. Hükümetimizin konuya el atmasını, Sayın Ba
kanın önemle üzerinde durmasını bilhassa rica et
mekteyiz. Devletin gözünden kaçmakta ısrar eden bn 
yuvalarda körpe kafaların ne hale geldiği bilinme
mektedir. Bu iurumdan Diyanet İşleri Başkanlığı da 
yakınmaktadır. ' 

Değerli arkadaşlar, bir önemli konu da Hac me
selesidir. Islamın şartlarından biri olan Hacca gitme, 
geçmişte birçok istismar vesilesi olabilmiştir. 1978 
yılında Hac Yönetmeliği çıkarılmış, hacılarımızın 
derbeder ve sefil durumdan kurtarılması amaçlan
mıştır. Bu düzenleme, birçok şikâyetleri de berabe
rinde getirmekteyse de, hesap işleri, harcama şekli, 
idarî tutumlar gibi aksak yönleri düzeltilirse Devle
timizin ve Ulusumuzun onuruna yakışır bir davra
nış olacaktır. Umre için de aynı temennilerimizi yi
nelemekle yetiniyoruz. Sayın Bakanlığın ilgilerini 
beklemekte olduğumuzu arz ederim. 

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında, biraz önce 
arz ettiğim gibi, kulaklarımıza gelen çatlak sesler 
mevcuttur. Bunlardan arınması, teşkilat yasasında 
belirtilen ilkeler doğrultusunda her türlü hurafeden 
uzak, şu veya bu tarafı metheden, yeren tutumlar
dan azade bir yayın sistemi ortaya getirilmesi şayanı 
temennidir; arzumuz budur. 

Bir önemli konu da, görevlilerin kadro ve aylık 
sorunudur. Alınan 7 500 kadrodan 5 500 adedi ca
milere, geri kalanı da Kur'an kurslarına, yardımcı 
hizmetlere ve merkez kadrolarına dağıtılmıştır. Halen 
10 364 adet köy ve bucak, 1 058 adet de il ve ilçe 
merkezlerindeki camilerimizde hiçbir din görevlisi 
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yoktur, buralar boştur. Bir an önce, özlemle bekle
nen bu yerlere kadro temini ve kadro dağıtımında, 
1975'te yürürlüğe giren tüzük ve yönetmelikte sapta
nan ilkelerden ödün verilmemesini hassaten Sayın 
Bakandan önemle beklemekteyiz. 

Yurt dışı sorunlarına gelince : 1960'tan bu yana 
yeterli öğretmen ve din adamı gönderilmediği için, 
buralarda mahallî hükümetlerce Türkiye'den giden 
ve kendilerini din adamı olarak gösteren ya da Di
yanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlerine son ve
rilen, işten el çektirilen, her nasılsa bu ülkelere giden 
öğretmenlerden din adamları tayin edilmiştir. Böyle
ce, resmî şekilde Diyanet İşleri Başkanlığının, Dev
letin el attığı işe orada bulunan gayri resmî, bir 
müessese diyemeyeceğim, bir teşkilat daha bulunmak
tadır kendi aralarında. İ978'den bu yana Diyanet İş
leri Başkanlığınca bunlardan kurtulmaya çalışılmış
tır. Halen sayıları 800'e varan bu gayri resmî teşki
latın bir an önce kargaşalıktan kurtarılması şayanı 
temennidir. Şu anda durumun ne safhaya geldiğini 
bilememekteyiz; Sayın Bakan kısaca bilgi verirse 
aydınlanır ve memnun oluruz. 

633 sayılı Kanundan önce eami görevlileri memur 
değildi. Bunlara «Hademe-i Hayrat» deniliyordu. 
Diyanetçe hazırlanan 633 sayılı Kanunun bir an ön
ce yasalaşması için kendisine başvurulan zamanın 
Başbakanı merhum İsmet İnönü kendi grubuna «ço
cukların kanununu çabuk çıkarın» diye vaki ricası 
üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Böyle
ce yeni bir statü ortaya çıkmış oldu. Bu kanunla ki
mi görevler için orta vo yükseköğrenim koşulları 
da getirilmiş ve merkez kuruluşunun organik yapısı 
da güçlendirilmişti ve fakat, halen yüzde 40 ilkokul 
mezunu bulunan resmî personelin zamanla tasfiyesi 
beklenilmeden eğitilmesi yerinde bir işlem olacaktır. 

22.6.1965 gün ve 633 sayılı Kanun tahsil şartı 
koyduğu halde, 1977 yılında 2088 sayılı Kanun çı
karılarak 15 bin vekil imamhatip birden Devlet me
muru yapılmıştır. «Öğrenim seviyesi yükselsin» der
ken, bu amaç dışına çıkılarak gayeden uzaklaştırıl
mıştır. Diyanet İşlerine girmesi istenilmeyen siyaset, 
buraya da el atmadan duramamıştır. 

Zaman içinde yeni gereksinmeler olmuş, bu mü
nasebetle 1979 yılında yürürlüğe konulan 1982 sayılı 
Tadil Kanunu, Anayasa Mahkemesince usul yönün
den iptal edilmiş, lakin yerine bir yenisi getirilmemiş
tir. Sayın Ulusu Hükümetinden geçen, hatta Millî Gü
venlik Konseyinde görüşülen, tam yayınlanacağı bek-
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lenirken, diğ̂ er teşkilat yasalarıyla birlikte Sayın özal 
Hükümetince geri alınan Diyanet Teşkilatı Yasası
nın bir an-önce Meclise getirilmesini temenni etmek
teyiz. 

Diyanet mensuplarının maaş durumuna gelince : 
Diğer kamu memurlanndan farklı olarak Diyanet 
personeli aleyhine uygulanan maaş ve yan ödenek, loj
man ve daha başka sorunlara da bir çözüm getirmesini 
Sayın Bakandan beklemekteyiz. Din görevlilerinin 
emsalinden düşük maaş almaları, eşitlik ilkeleriyle de 
bağdaşmayan bir keyfiyettir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Diyanet Başkanlığı
nın 1985 Yılı Bütçe Tasarısı incelenirse, bazı ödeme 

• kalemlerinin gerçekten yetersiz olduğu görülecektir. 
Diyanet Bütçesinin yüzde 90'ı personel giderlerine ay
rılmış; yatırımlara yüzde 2, transferlere yüzde 3 kal
mış. Hizmet aracı, lojman ve bina alımı gibi kimi 
kalemlerin daha yüksek tutulmasını temenni etmek
teyiz. 

Bazı konular hakkında diğer arkadaşlarımın da 
konuşacağını gözeterek,- sözlerime burada son veri
yorum. 

Grubum adına Yüce Meclisimizi saygıyla selamlı
yor, bütçenin Diyanet İşleri Başkanlığına, Diyanet 
İşleri mensuplarına, Ulusumuza hayırlı olmasını niyaz 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uluç. 
Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak üzere 

Sayın İsmail Dayı; buyurun. (Alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA İSMAİL DAYI (Balı- . 

kesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde Anavatan 
Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Şahsım ve Anava
tan Partisi Grubu adına hepinize saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, insanoğlu yaratıldığından beri 
inanç dünyasını arayagelmiştir. Şerefli Türk Milleti 
de geçmişin derinliklerinden bu yana, daima örf ve 
âdetlerine tutkun, inanç birliği içinde büyük devletler 
kurup, tarihin şerefli sayfalarına geçmiştir. Bilhassa 
İslam ile müşerref olduğu asırlardan bu yana bütün 
dünyaya örnek hizmetler vermiş, adaletiyle kurduğu 
medeniyetlerle imparatorluklar oluşturmuştur. İnanç
la devlet gücünün bir ve beraber olduğu devirlerde 
her manada yüceliklere kavuşmuşken, inanç sistemin
deki zayıflama ile birlikte tarih sahnesindeki yerimiz 
de zayıflamış ve zihniyet ve nihayet hepimizin bildiği 
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uzun mücadelelerden sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi dönemine gelinmiştir. 

1920 yılında kurulan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, ilk kuruluşunda milletinin Devletle bütünleşmesini 
sağlayan bu kuruluşa birinci sırada yer vermiştir. 
4 Mart 1924'e kadar «Evkaf ve Seriye Vekâleti» adı 
altında, başlangıçta Erkânı Harbiye Umumiye Reis
liği ile birlikte mütalaa edilmiştir. Bilahara, yuka
rıda arz ettiğimiz gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 
yılında Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak 429 sa
yılı Kanunla ayrıca kurulmuştur. Halen yürürlükte 
olan, 22 . 6 . 1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanu
nun 1 inci maddesinde bahsedildiği gibi, Diyanet İş
leri Başkanlığına İslam Dininin inançları, ibadet ve 
ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda 
toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek 
gibi görevler verilmiştir. 

Hepimizin bildiği gibi, Cumhuriyetimizin başlangıç 
dönemlerinde oldukça önem verilen bu kuruluşa, 
maalesef yine sizin çok iyi hatırlayacağınız gibi, bazı 
yıllarda gereken ilgi gösterilmemiş, istenilen bütçe ay
rılmamış ve her zaman Devletine, vatanına, bayrağına 
sadık imanlı ve inançlı insanlar yetiştirmeyi amaç edi
nen bu kuruluş, zaman zaman ikinci planda kalmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, sadece belirli protokolü 
yerine getiren, mevlitte, kandilde veya dinî günlerde 
hatırlanacak bir inancın tatbikçisi değildir. İnsanı do
ğumundan ölümüne, hatta ezelden ebede götüren bir 
inanç sistemi içinde, her zaman en saygın mevkiye 
yükselten bu sistemin hizmetlileri, kanaatimizce Dev
letimizin maddî ve manevî en saygın kişileri arasında 
olma durumundadırlar. Nitekim Yüce Türk Milleti, 
Başkanının şahsında bu kuruluşa o gözle bakmak
tadır. Onun ihmal edildiği dönemlerde bütün top
lumun düştüğü uçurumun temelinde inançsızlığın yat
tığını her zaman müşahede etmişizdir, Geçmiş dönem
lerde bu değerli kuruluşa hizmet veren pek çok kıy
metli şahıs gelip geçmiştir. Gerek kuruluş içinde, ge
rekse Devlet kademesinde Diyanet İşleri Başkanlığı
nın gelişmesine ve bugünkü saygın mevkiini alma
sına hizmet edenleri saygı ile anıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığının 
bugünkü mevkiinden, madde ve mana olarak daha 
saygın bir mevkiye gelmesinde hepimizin ittifak et
tiğini biliyorum. Komisyonda cereyan eden müza
kereler esnasında, iktidar ve muhalefet milletvekille
rinin bu konuda müşterek hareket ettiklerini ve hatta 

bütçenin daha iyi şartlarla oluşmasına yardımcı ol
duklarını biliyoruz. 

Diyanet işleri Başkanlığı, hüdiğiniz gibi, birçok 
hizmetleri birlikte vermektedir. Bunlar din hizmet
leri, eğitim hizmetleri, yayın hizmetleri, personel hiz
metleri ve yatırım hizmetleri gibi özetlenebilir. Bü
tün Türk vatanını süsleyen ve 54 bin civarında ol
duğunu tahmin ettiğim ibadet yerlerimiz ve Müslü
man Türkiye'nin siluetini oluşturan güzel minarele
rimiz, birliğin ve beraberliğin sembolüdürler. Yalnız 
kendi inanç sistemi içinde değil, bütün insanlara iyi
lik dileyen hizmetler, yapılaşmalar bu yüce mabet
lerde oluşmaktadır. Hamiyetperver Türk halkının bü
yük 'yardımlarıyla oluşan dinî hizmetler, bilhassa fa
kir yörelere, hudut bölgelerine, geri kalmış vatan top
raklarına ve küçük yerleşim birimlerine Devletçe gö
türülmelidir. Biz de öyle planlıyor ve tatbik ediyo
ruz. İşte bu duyarlıkla Anavatan Partisi Hükümeti, 
geçmişteki güzel hizmetleri şükranla anarken, 18 
Temmuz 1984 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Di
yanet İşleri Başkanlığına çeşitli sınıf ve unvanlarda, 
toplam 25 bin kadro tahsisine karar vermiştir. Bu 
kadrolardan 7 500 adedi 1984 yılı içerisinde serbest 
bırakılmıştır. Serbest bırakılan 7 500 kadrodan 5 460 
adedi cami görevlileri kadrosu olarak dağıtılmıştır. 
Kadro dağıtımında, ilgili tüzük gereğince sınır böl
gelerine, tabiî afete uğramış köy ve kasabalara, kal
kınmada öncelikli yerlere ve küçük ünitelere ön plan
da hizmet götürülmüştür, Bu suretle, 1 inci derece
de kalkınmada öncelikli illerdeki kadrosuz camilerin 
yüzde 65'i, 2 nci derecede kalkınmada öncelikli iller
deki kadrosuz camilerin yüzde 60'ı, diğer illerdeki 
kadrosuz camilerin yüzde 50'si kadroya kavuşturul
muştur. Halen 10 364 köy ve bucak, 1 058 il ve ilçe 
merkezi camiinde kadro bulunmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1979 yılındanberi evvelce 
planlanan her sene 2 bin kadro verilmesi hususu, 
1984'e kadar maalesef uygulanamamış, böylece çok 
sıkışık bir durum meydana gelmiştir. Bugün Türki-
yemizin bütün camilerinde kadro ihtiyacı 21 bin ci
varındadır. Anavatan (Partisi iktidarı bu meseleyi kö
künden halletmek için ve önümüzdeki yıllar içinde 
yetişen nesiller için, yeni yapılacak camileri de dik
kate alarak, 25 bin kadro ihdas etmiştir. Bir anda 
7 500 kadro verilmesini, Cumhuriyet tarihimizde ilk 
defa ortaya getiren bu iktidardır, önümüzdeki yıl
larda serbest bıraküacak kadrolarla ve planda ön
görülen süre içinde bütün Türkiye'de halkın eline 
bakmayan, yüce dinin icaplarım vatandaşa anlatan, 
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giyimiyle, yaşamıyla, bilgisiyle yüceliğimize yaraşır 
bir Devlet memuru haysiyeti içinde bu kadroların 
oluşması için her türlü maddî desteği sağlayacağız. 

İBildiğiniz gibi insan, aile ocağında, okulda ve: bü
tün hayatı boyunca kendini yalnız bırakmayan bir 
inanç sistemi içinde yetiştiği duygularla-bahtiyar ola
bilir. Bahtiyar ve mesut insanlardan oluşan bir mil
let ve devlet de, birbirini seven, kendisi için iste
mediğini başkaları için de istemeyen, devletini, «'Dev
leti ebed-müddet» düşüncesiyle koruyan insanlarla 
yücelir. 

Değerli milletvekilleri, 1979 yılından bu yana Hac 
işleri de Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmekte
dir. Her sene daha muntazam ve çok verimli hiz
metler veren bu örnek hareket, Suudi Arabistan Hü
kümetince başka milletlere de örnek gösterilmiştir. 
ömre hizmetleri de 1983'te alınan bir kararla, 1984' 
ten itibaren, yine Diyanet hizmetleri tarafından yü
rütülmektedir. 

(Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı 
ile içice çalışan bir kuruluştur. Sevinerek ifade et
mek gerekir ki, bugüne kadar Diyanet İşleri Baş
kanlığının temsilcisi olan görevliler Cumhuriyetimi
zin bütün kuruluşlarıyla gayet ahenkli çalışmış; va
tanı bölmek, Türk Devletini tarihten silmek, Yüce 
Milletimizi inançsız bırakmak isteyenlere karşı Dev
letinin yanında yer almıştır. 

Bugün 1984 Bütçesine göre yüzde 40 artırılan 
1985 Bütçesi 34 milyar civarındadır. 

1985 yılında, biraz evvel belirttiğim hizmetlerle 
beraber, yine îımam Hatip öğrencilerine burs veril
meye ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kuran 
kurslarında 100 bini aşkın öğrencinin eğitimine devam 
edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, yurt içi hizmetlerde, ce
zaevlerinden en ücra yerlere, dinî günlerimizi ve 
Ramazan ayındaki hizmetlerden, Başkanlığa sorulan 
sorulara verilen cevaplarla, tetkike sunulan kitap
ların incelenmesinde ve bilhassa yüce dinimizin kitabı 
olan Kuranı-ı Kerimin basımında Mushafları İn
celeme ve Tetkik Kurulu kanalıyla Diyanet İşleri 
Başkanlığı son derece hassas çalışmaktadır. Önümüz
deki yıllarda Mushafları İnceleme Kurulunun bir 
şubesi İstanbul'da da teşkil edilecektir. 

Diyanet İşleri personeline, diğer Devlet kuruluş
larında, biraz evvel değerli milletvekilimiz Fahrettin 
Uluç Beyefendinin de bahsettiği gibi, en az onlar 
kadar imkân vi yan ödeme tahsisi Anavatan İktida
rının planı içindedir, ' _ 
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Evvelce planlanan yatırım hizmetleri süratle ta
mamlanmaya yönelmiş ve yeni yatıranlar için de ge
reken bütçe, imkânları ayrılmıştır. Anavatan İktida
rının çalışmasına bir örnek vermek gerekirse, Anka-
ra'daki Kocatepe Camiini düşünmek yeter. Bu cami 
uzun yıllar bir dernek tarafından oluşturulmaya gay
ret edilmiştir. Bütün gayreti geçenlere şükran borç
luyuz. İslam ülkelerinden de yardım alınmıştır, on
lara da müteşekkiriz; fakat çeyrek asrı çoktan geç
mesine rağmen bir türlü bu mabet bitirilememiştir. 
Hükümetimiz iktidara gelir gelmez, Ankara'nın si
luetini oluşturan mabetlerden birisi olacak olan bu 
camiin bitirilmesini hemen ele almış, gereken maddî 
imkânı derhal tahsise yönelmiştir. 1984 yılında Ko
catepe Camiine 1.00 milyon lira ayrılmıştır. Bitiril
mesi için, 1984 yılı hesaplarına göre, 1 milyar "'lira 
gereken bu cami için tamamını ayırmayı düşünme
sine rağmen, bundan sonraki yapılacak kısımların 
hat ve benzeri çalışmalar olduğu görülerek ve ülke
mizde de son yıllarda da yöndeki sanatkâr azlığı dü
şünülerek, 1985 Bütçesinde Kocatepe Camii için 500 
milyon lira tahsisat ayrılmıştır. Bu camii inşallah 1986 
Ramazanında, İslam dünyasının temsilcilerini de da
vet ederek, açmayı amaçlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 19601ı yıllardan bu yana, 
hepinizin bildiği gibi, yurt dışında iş bulmak ama
cıyla giden vatandaşlarımızın ve onların çocuklarının 
her türlü telkinlerden uzak korunmaları, Müslüman 
Türk milletinin inançlarından kopmamaları için bü
yük gayretler surf edilmektedir. Diyanet İşleri Baş
kanlığı, bir taraftan yurt içindeki kadrolarına yeni 
elemanlar alır, mevcut elemanları daha iyi bir eği
tim düzeyine getirmek için kurslar açarken, bugü
ne kadar yurt dışında da; Federal Almanya'da, Hol
landa'da, Belçika'da, İsviçre'de, Danimarka'da, Avus
tralya'da, Cidde'de, Batı Berlin'de, 3'ü «Din Hiz
metleri Ataşeliği» 7'ai de «'Din Hizmetleri Müşavir
liği» olmak üzere, 10 büro kurmuştur. Bu bürolarda 
kadrolu ve kadrosuz olmak üzere - Kıbrıs dahil -
381! din görevlisi hizmet vermektedir. Ayrıca, Rama
zan aylarında, dinî ve millî bayramlarımızda ilave 
kadrolar gönderilmektedir 

Sizlere geçmişten bir örnek vermek için şu hu
susu arz etmeyi faydalı buluyorum. 12 Eylül 1980 ön
cesi yurt dışı kadrolarına 10 kadro verilebilmiştir; 
yalnız 10 tane. Millî Güvenlik Konseyi döneminde, 
hizmetin önemine 'binaen Saym Cumhurbaşkanımız, 
Değerli Konsey Üyeleri ve o dönemde hizmet veren 
Sayın Ulusu Hükümetince 90 kadro ilave edilmiş, 
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Anavatan Partisi İktidarı da 1984 yılında bu kadro
lara 43 kadro daha ilave ederek, bugün bu kadro sa
yısı 143'e yükseltilmiştir. 

Asya, Avrupa, Afrika Amerika ve Avustralya 
olmak üzere, dünyanın her tarafına ekmek derdiyle 
dağılan yurttaşlarımızı; hepinizin çok iyi bildiği ya
bancı cereyanlar, yıkıcı ve bölücü telkinler ve Is-
lamdan uzaklaştırma gayretlerinden korumak için 
Diyanet İşleri Başkanlığına büyük hizmetler düşmek
tedir. Diyanet İşleri Başkanlığı için hazırlanan yeni 
kanun tasarısında bu hizmetlerin daha iyi bir şekilde 
götürülmesini sağlayacak hükümlerin olacağına ina
nıyorum. 

Bugün vatandaşlarımız için kolay anlaşılır ve bil
hassa çocuklarımızı telkinlerden koruyacak, asgari 
bilgileri verecek geniş yayınlar yapılmakta ve her ye
re sevk edilmektedir. Bildiğiniz gibi Diyanet İşleri 
Başkanlığının, başta Kuran-ı Kerim ve Kuran meal
leri olmak üzere, birçok dinî yayını vardır ve bun
lar ucuz fiyatla bütün Türk vatanında ve yurt dı
şında halkımızın istifadesine sunulmaktadır. Ayrıca, 
çocuklar için ayda bir çıkardığı Çocuk Dergisi, yine 
köylerimize kadar ulaştırdığı Diyanet Gazetesi ve 
3 ayda bir yayınladığı ilmî ve üst seviye yazılardan 
oluşan bir ilmî dergi mevcuttur. Almanca ve İngi
lizce yayınlanmış eserler de vardır, önümüzdeki yıl
larda TRT He işbirliği bugünkünden daha ileriye gö
türülecektir, buna bilhassa gerek hissediyoruz. Haf
tada bir gün yayınlanan «İnanç Dünyası» programı, 
gelecekte daha da artırılacaktır. Bilhassa aile düze
nini, nesilleri sarsmayacak yayınların yapılması hu
susunda Diyanet İşleri Başkanlığı her türlü hizmete 
hazırdır. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
işbirliği, bundan evvel olduğu gibi, yine daha da ar
tırılarak devam edecektir. 

Yeni kurulan merkez teşkilatlarından; Yayın Dai
resi, İdarî ve Malî İşler Dairesi, Araştırma - Planla
ma Dairesi, Yurt Dışı Din Hizmetleri Dairesi ve 
üye adedi artırılan Din İşleri Yüksek Kurulundan 
1985 ve gelecek yıllarda önemli hizmetler beklene
cektir. 

Muhterem milletvekilleri, huzurlarınıza getirme
ye çalıştığım ve bir partili düşüncesiyle değil (nite
kim benden evvelki sayı»., milletvekilimiz de aynı 
duygularla konuştu) hepimizin inanç dünyasını oluş
turan ve hizmet veren bir teşekkülü, zamanın mü
saadesi nispetinde sizlere arz etmeye çalıştım. Geç
miş yıllarda hizmet veremleri, yapılan güzel eserleri 
şükranla anmak, Türk ırilletinin örfleri içindedir. 
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Devletimizin yapısına sahip çıkacak nesilleri yetiş
tirmede önemli görevler verecek olan Diyanet İşleri 
Başkanlığının gelecek yıllardaki bütçesinin, o günkü 
imkânlarla daha da gelişeceğinden eminim. 

Islamın iffetini temsil eden ve Başkanında sem-
bolleşeri beyaz sarığın protokoldeki yerinin daha da 
ikendine layık bir noktaya geleceğini de şahsen vur
gulamak istiyorum. Benden evvel konuşan pek muh
terem Halkçı Parti milletvekilinin olduğu gibi, di
ğer arkadaşlarımın da ıbu kuruluşun iyi yolda oluş
masına yardımcı olacaklarını biliyoran. 

Ben, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına 
hepinize saygılar sunarken, Diyanet İşleri Bütçesi
nin bu kuruluşa ve Yüce Mületimıize hayırlı, uğurlu 
olmasıını dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İsmail Dayı. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Haydar Koyuncu; Ibuyurun efendim. (Alkışlar) 

»MDP GRUBU ADINA HAYDAR KOYUNCU 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Di
yanet İşleri Başkanlığı 1985 Yılı Bütçesi vesilesiyle 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına görüş ve 
düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum, hepinizi en dertin saygılarımla selam
larım. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın esası, gerek 
günümüzde, gerekse yıllardan beri önemli değerini 
muhafaza eden dinî ve ahlâkî mevzulardır. Anaya
samızın, din ve ahlâk eğitimi konusuna yer ver
miş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 'Memleke
timizdeki dinî eğitim (konusu, üzerinde önemle du
rulması gereken baş meselemizdir. Ancak üzülerek 
belirtmek isterim kıi, dinî ve ahlâkî eğitimi konusuna 
ülkemizde gereği kadar önem verilmediği ve ciddi
ye alınmadığı bir gerçektir. 

«Dinî eğitim» dediğimiz zaman, bunu yurt içi 
ve yurt dışt olarak değerlendirmek gerekir. Yurt 
içi dinî eğitim, (bilindiği gibi, özellikle Kur'an kurs
ları, imam - hatip liseleri, okullardaki din ve ahlâk 
dersleri ve yüksek tahsil olarak da, İlahiyat 'Fakül
tesi seviyesinde olmaktadır. Bugün imam - hatip li
sesi mezunlarının istenilen seviyede yetişmiş olduk
larını, uygulamada kendilerinden beklenileni tam 
olarak verdiklerini söylemdk mümkün değildir. Me
zuniyetten sonra uygulamada bazı başarısızlıkları 
yaygın şikâyet konusu olmaktadır. Bunların 6 hafta
lık bir intibak kurslarına tabi tutulduğu bilinmek-

26 — 
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teyse de, bu konuya Diyanet İşleri Başkanlığının 
önemle eğilmesinde yarar vardır. Her ne kadar bu 
okullardaki eğitimden Diyanet İşleri Başkanlığı so
rumlu değilse de, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının sıkı ve ciddî 
'btir işbirliğine girmelerinde büyük yarar olacağına 
inanmaktayım., 

Sayın milletvekilleri, Kur'ân kursları uygulama
larının değeri ve önemi inlkâr edilemez. Bu konudaki 
çahşmaların, [istismara da meydan vermeyecek tarz
da, yaygınlaştırılmasında yarar görüyoruz. Millî bir
lik ve bütünlüğün sağlanmasında bü kabil yaygın ve 
halka dönülk manevî eğitimin sayılamayacak kadar 
faydası ve büyük önemi vardır. İMüslüman halkı
mızın birlik ve beraberlik içinde gelişmesini sağlaya
cağına samimiyetle inandığım Ibu tür eğitimlerin yoz-
laştırılmasına engel olunmalı, korunmalı ve yaygın
laştırılmalıdır. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlı
ğına ıbüyük görevler düştüğüne 'inanıyoruz. 

Bu münasebetle, belirtmekte yarar gördüğüm bir 
husus da şudur: Dinî ve manevî eğitim, millî birlik 
ve (beraberliği sağlamayı amaçlayan bu iki eğitimi; 
imam - hatip liseleriyle Kur'an kurslarının birbiri
nin karşıtı imiş gibi göstermeye çalışıldığını üzüle
rek müşahede ediyoruz. Halbuki, bira diğerinin ta-
mamlayıcısıdır ve öyle olması da gerekir. Dinî ve ma
nevî eğitimde önemli olan iki eğitim çeşidinin bir
birini tamamlaması ve manevî yücelmeyi sağlama
da birlikte hareket etmeleri gereğidir. Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Baş-

v kanhğının silki bir işbirliğine girmelerinde fayda var
dır. 

Sayın milletvekilleri, okullarımızdaki din eğitimi
nin yeterli olduğunu söyleyemıiyoruz. Bunun nedeni, 
bu mevzuda yetiştirilmiş öğretmenlerimizin azlığıdır. 
Hazırlanmış kitapların yetersizliğini kimse inkâr 
edemez. Yetişmiş öğretmenlerimizden de faydalan
mayı ihmal etmekteyiz. Değerli, imanlı, milliyetçi, 
millî birlik ve bütünlükçü öğretmenlerimiz çoktur. 
Bunların bu mevzuda ihmal edilmeyerek kapasite
lerinden faydalanmakta ıbüyük fayda vardır. Esa
sen, bu tür öğretmenlerimize çok şey borçluyuz; fa
kat, zaman zaman çocuklarımızın okullarda din ko
nusundaki izlenimlerini hepimiz görüyor ve duyu
yoruz. Bunlaı, okulHarımızın bazılarında, din eğiti
mi derslerinde manevî ve bütünlüğe ters düşen tel
kin ve uygulamalar şeklinde görülmektedir. Konu 
her ne kadar doğrudan Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının konusu ise de, Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı öğretmenlerin yetişmesinde, kitap* 
larım tanziminde, müfredat programlarının, iyi ol
masında Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yap
malıdır^ 

İlahiyat fakültelerinin, manevî birlik ve bütünlü
ğünün teessüsünde, din kültürü bakımından yüksek 
tahsilli gençlerin' yetişmesinde katkıları 'büyüktür. 
Bu vesüe ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın yüksek 
tahsil burslarının adedinin çoğaltılmasını diliyoruz. 
Bütün dünyada önem verilen din kültürünün, ülke
mizde yüksek tahsil seviyesinde gereği gibi değer
lendirilmemiş olması büyük bir eksikliktir. Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın bursları bu bakımdan bir teş
vik unsuru olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, çok önemli bir meselemiz 
de, yurt dışı dinî eğitimimizdir. Bugün yurt dışında 
pek çok vatandaşımız geçimini sağlama peşindedir. 
Oralarda aileleriyle birlikte yıllardan beri ülkemiz
den uzak kalmışlardır. Onların 100 binleri aşan ço
cukları, bugün hepimizi acı acı düşündürmesi gere
ken bir durumda görünmektedir. Birçoğu Türk ol
duğunu unutma durumuna gelmiş, Müslümanlığın ne 
olduğunu duymamış, kiliseye <ve oraya devam eden
lere özen duymaya, gıpta etmeye başlamıştır. Bu ko
nuda Devletimize büyük görevler düşmektedir. Bu 
mesele, yalnız Diyanet İşleri Başkanlığınca gönde
rilecek sayılı din görevlileriyle de halledilecek bir me
sele değildir. Hele, Diyanet İşleri Başkanlığının 30 
milyar liralık kısır bütçesinden yurt dışına isabet (ede
cek miktarı ile hiç halledemez. Konu çok ciddîdir. 
Devlet olarak, millet olarak, Dışişleri, Millî Eğitim 
ve Çalışma. Bakanlıkları başta olmak üzere, maddîi 
manevî tüm imkânlarla yurt dışındaki işçilerimizin, 
özellikle bugünkü yeni nesil ve onların çocuklarının 
manevî ve millî eğitiminde ciddî çareler bulunmalı
dır. Gönderilen din görevlilerinin adedi artırılmalı
dır; eğitimcilerimizin adedi artırılmalıdır. Oradaki ço
cuklarımızın millî ve manevî duygularına hitap edi
ci çeşitli yayın, broşür vesair neşriyata önem veril
melidir. Konu, o ülke yöneticileriyle de ciddî olarak 
görüşülerek ele alınmalıdir. Konunun vehametini ya
kın geçmişteki bir televizyon programında hepimiz 
acı acı düşünerek seyrettik. Bu, büyük üzüntüdür; 
daJha fazla gecikmemeli, acilen tedbir alınmalı ve uy
gulanmaya geçilmelidir, 

Değerli milletvekilleri, önemli bir konu da, imam-
hatip kadroları konusudur. Yıllardır birçok köyleri
miz imam ve müezzin kadrosu olmaksızın, halkımız 
büyük sıkıntı, içinde dinî görev ve ihtiyaçlarını 
karşüamaya çalışmaktadır, özellikle, imkânı az kü-
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Çük köyler bu sıkıntıyı fazlasıyla hissetmektedirler. 
Hükümetimizin kadro tahsisine başladığı, dağıtımının 
kasım ayı sonunda tamamlanacağı ifade edilmiştir; 
bu işlemin hangi safhada olduğunu bilmek isteriz. 
Ancak, bu miktarın 4a ihtiyacı karşıladığı söylene
mez, daha çok eksiklik vardır. Küçük köylere ön
celik verilmesinde yarar görüyoruz. Bu mevzu, se
nelerdir hükümetlerin vaadinden ileri gitmemiştir. 
Hasseten ricamız, bu kadro işine kesin bir sonuç ge
tirilerek, Müslüman Türk halkının ibadetine yardımcı 
olunmasıdır. Bunun ihmalini amme vicdanı hiçbir 
zaman affetmez. 

Sayın milletvekilleri, Kocatepe Camii konusu 
âdeta kangren olmuş manevî bir üzüntümüzdür. İba
det yerleri bakımından çok imkânlı olduğunu söyle
yemeyeceğimiz Başkentimizde bu eserin bir an önce 
bitirilerek ibadete tam olarak açılmasında büyük ya
rar vardır. Bütçeye bu maksatla konmuş bulunan 500 
milyon lirayı memnuniyetle karşılıyoruz; ancak kâfi 
değildir. Plan ve Bütçe Komisyonunda MDP Gru
buna mensup arkadaşlarım tarafından verilen 500 
milyon liralık ek ödeneğin reddedilmesi üzüntümüzü 
muciptir; ama inşallah vaatleri üzere, 1985 Rama
zanına tam olarak açılırsa, memnuniyetimizi şimdi
den belirtiriz. 

TRT konusuna geliyorum. 50 milyonluk Müslü
man Türitiyemizin manevî birlik ve beraberliğinin te
sisinde; onları dinimizin gerektirdiği tarzda eğitmek, 
aydınlatmak, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu din eği
timini sağlama ve çağdaş müesseselerin gelişip yay
gınlaştırılmasında TRT'ye, Diyanet İşleri Başkanlığı 
seviyesinde, hatta ondan üeri düzeyde bir görev ve 
mesuliyet düşmektedir. TRT bu görevi Diyanet İş
leri Başkanlığının önderliğinde yürütmelidir. Zira, 
din eğitimini ve kültürünü temin ve tesis görevi aslî 
olarak Anayasamız gereği Diyanet İşleri Başkanlığına 
aittir. Bu gereği TRT'nin kendi anlayışına göre ayrı 
açıdan yerine getirmeye çalışması gerekli sonucu ver
mez. Müslüman Türk halkına hitap eden bu iki ku
ruluş, din eğitimi ve kültürü 'konusunda sıkı bir iş-
birliği içinde olmalıdır; hatta bu hususun yasal bir 
mecburiyet halinde düşünülmesi lazımdır. TRT'nin ve
ya Diyanet İşleri (Başkanlığının bağımsızlıkları bu 
ilişkiye engel değildir; olmamalıdır, özellikle, TRT' 
nin «İnanç Dünyası» programı bu belirtmiş olduğu
muz ihtiyaç ve zarureti karşılamaktan çok uzaktır. 
Gerek yayınların muhtevası ve gerekse ayrılan süre
nin zamanlaması son derece kifayetsizdir. 

Dinî günlerde TRT'nin gayretlerini inkâr edeme
yiz. Ancak, asıl önemli olan, sürekli ve yeterli din 
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kültürü ve din eğitiminin toplumumuza yakışır şekil
de verilmesidir, Bu hususta gerek radyodaki, gerek 
televizyondaki yayınlar çok önemlidir. Gençlerimize, 
kadınlarımıza, çocuklarımıza, yetişkinlerimize ayrı 
ayrı hitap eden, anlaşılır, sade dinî yayınlara ihtiyaç 
duyulmalıdır, TRT'nin bütün yayınlarının ahlâk ku
rallarına uygunluğunu da gözden uzak tutmamak ge
rekir. Bu yayınların, millî birlik ve bütünlüğümüz, 
çağdaş toplumun gereği, Türk ve Müslüman olma
nın icabı, din kültürüyle pekişmiş, etkinlik kazan
mış ülkeler seviyesinde olması için anlattığımız çerçe
ve ve vüsatte olmalıdır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Hac konusu da güncel 
ehemmiyetini muhafaza etmektedir. Vatandaşlarımı
zın, Hac farizelerini yerine getirmelerinde Diyanet İş
leri Başkanlığınca yürütülen çalışmaları uygun karşı
lamakla beraber, bu konudaki bazı kayıtlayıcı uygu
lamaları yersiz bulmaktayız. Bu kadar kayıtlayıcı, 
sıkı kuralara gerek yoktur. Anayasamızın «Seyahat 
Hürriyeti» hükmü icabı da budur. Hacca bir defa 
gidenin, ikinci defa gidememesi kaydı, Sayın Başba
kanın bu Meclis kürsüsünden beyanatıyla çelişkilidir. 
Bu tahdidin de kaldırılması lazımdır. Sayın Bakanım
dan hasseten rica ediyorum; önceden Hacca gitmiş 
bir kimse eşini götürebilmek için ikinci defa gitmek 
istiyorsa, kendisine izin verilmelidir. Bu konu yeni
den etüt edilmelidir. 

Umre organizasyonunda tahditlerden vazgeçilerek, 
özel araba imkânları tanınmasında büyük yarar var
dır. Bunun dışında, Hac mahallinde Diyanet İşleri 
Başkanlığının yerleştirme çalışmalarını, Hac görevli
lerinin çalışmalarındaki üstün gayretlerini takdirle 
karşılarız. Diğer ülkelerin hacılarına göre, bizim Di
yanet İşleri Başkanlığının organizasyonunun daha 
muvaffak olduğu bir gerçektir. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkan
lığının taraf sizliği esas olmalıdır. Hal böyle iken, 
Hükümetin, tayin ve nakil işlemlerinde tarafgirliği 
'bu kuruluşa da sokmaya çalıştığını üzülerek müşa
hede ediyoruz. Mukaddes dinin ve din görevlilerinin 
politikaya alet edilmesini kınıyor, bir an önce bu tür 
uygulamalardan sarfınazar edilmesini bekliyoruz. 

Mevzuat yetersizliği sebebiyle, kurulması gere
ken Din 'İşleri Yüksek Kurulu teşkil edilememiştir. 
Bu konudaki Anayasa Mahkemesinin İptal kararıyla 
doğan boşluk henüz yeni bir yasa ile doldurulma
mıştır. Bu konu, önemi bir noksanlıktır. Bir an ön
ce bu boşluğun doldurulmasında dinî ve manevî bir
çok faydalar vardır. 

28 — 
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Sayın -milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı 
halkımızın itikat, ibadet, ahlak konularında aydın
latan ve Milletimize yol gösteren bir kuruluştur. Bu 
görevini yayın yoluyla da yeter seviyede üst düzeyde 
yerine getirmek zorundadır. Bu 'konuda Diyanet İşle
ri Başkanlığı modern tesis ve cihazlarla takviye edil
melidir. 

BAŞKAN — ©ir dakika Sayın Koyuncu, vak
timiz dolmuştur. 

Sayın Koyuncu'nun konuşması 'bitinceye kadar 
sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Koyuncu. 

HAYDAR KOYUNCU (Devamla) — Diyanet İş
leri Başkanlığı aydınlatma ve irşat görevini ise, ge
nellikle vaizler ve imam - hatip okulu mezunları va
sıtasıyla yerine getirmektedir. Zaman zaiman Diya
net İşleri Başkanlığınca görevlendirilmiş bu kişilerin 
tam etkili olmadıkları göriilmektedir. Halbuki bun-. 
laon etkili olabilmeleri, irşat görevlerini bihakkın ye
rine getirebilmeleri için, evvela kendi mesleklerinin 
kudsiyetine inanmış, mesleğin özellik ve gayesine uy
gun eğitim almış olmaları gerekir. Her şeyden önce 
bu kişilerin, söylediklerini bizzat uygulayan kişiler ol
ması gerekir. Yüce Dinimiz; «yapmadığın şeyi baş
kalarından istemek» demek ve bunu tavsiye etmekte
dir. Din hizmeti veren bu görevlilerin, fazilet, olgun
luk, adalet, sorumluluk; kısacası, mesleğin gerektir
diği bütün manevî Ve ilmî unsurlara tam olarak sa
hip olmaları, Diyanet İşleri Başkanlığının eğitim ça
lışmalarıyla yakınen ilgilidir. Vakit geçirmeden bu 
gibi din görevlilerinin planlı, programlı bir eğitim
den geçirilerek, istenilen seviyeye kavuşturulmasında 
sonsuz faydalar vardır. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı di
nî ve manevî bir otorite makamıdır, bir fetva maka
mıdır, itibarlı ve korunması gerekli bir makamdır. 
Millet bu makama inanır, bağlanır, onu sever ve değer 
verir. Bu müessesenin şöyle veya böyle zedelenmesini 
Milletimizin boş karşılaması mümkün değildir. Bu 
yüce kuruluşta partizanlık veya taraf tutara sonucun
da meydana gelen tahribatın sonuçları hiçbir kuru
luşta bu kadar büyük olmaz; Millî birliği bozar, 
manevî inancı sarsar. 

Yukarıda da bir nebze değindiğimiz gibi, bu ku
ruluşumuzda gerek idarî kademelerde, gerek din gö
revlilerken tensip ve görevlendirilmelerinde yan tu

tulmamalıdır. Tarafsız, ehil, iman sahibi 'kişi ve gö
revliler bir tarafa itilmemelidir. Senden veya benden _, 
gibi taraf tutmak, düşünmek ve buna benzer uygu
lamaları lütfen bu müessesemizde yeniden meydana 
getirmeyelim. 

Sayın milletvekilleri, hutbelerin ve vaazların Mil
letimizin birlik ve beraberliğini sağlayıcı, dinî hisleri 
canlı tutucu, huzur verici, iıjsan sevgisini işleyici, va
tan bütünlüğünü koruyucu tarzda düzenlenmesi ve 
uygulanması gerekir. 

Bugünkü uygulamada bu " lazimeye tam olarak 
uyulmadığını görmekteyiz. Bunun sorumluluğu Diyanet 
İşleri Başkanlığına ait olacaktır. 'Bu konuda Diyanet 
İşleri Başkanlığı gerekli etkinliğini ortaya koymalı
dır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 'bilindiği gM özel bir ka
nunla kurulmuş olan Anayasal bir kuruluştur. Cum
huriyet tarihimizin en önemli kuruluşlarından biri 
olan bu kuruluş, tam, ehil, tarafsız, hakkın ve dinin 
emrinde, seçkin ilim adamlarının yönetim ve deneti
minde aydınlatıcı, yol gösterici, irşat edici muhterem 
bir bünyeye sahip kılınsın. Selahiyet ve yetki saba
sına giren konularda tam ehil, tam tarafsız olsun. 
îslaim dininin geerklerine uygun hamle ve hizmet
leri tam bir vukuf ve tarafsızlıkla yaysın, duyursun. 
Bu görevleri bu şekilde beklemek Müslüman Türk 
Milletinin hakkıdır. 

Bu konularda şikâyetçi olduğumuzu, şikâyetimizi 
dile getireceğimizi belirtmek isteriz. 

Türkiye Diyanet Vakfının, İslam dinin gerçek 
hüviyeti ile tanıtılmasında, toplumun din konusunda 
aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığına yar
dımcı bir kuruluş olduğu malumduri Bu kuruluşun 
bu mevzudaki yeri çok önemlidir, hizmetlerini tak
dirle karşılarız. 

tSayın milletvekilleri, il ve ilçelerimizde müftü 
sayısı eksiktir. Köy camilerimizin birçokları imam-. 
sızlıktan kapalıdır, kürsülerimizde vaiz beklenmek
tedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının çıkarmış olduğu ya
yınların ücra köşelere kadar ve de ücreftsiz olarak 
imamlara gönderilmediği 'bellidir. Bir gazete fiyatına 
son zamanlarda çıkarmış olduğu yayınların ilkokul
lara, ortaokullara gönderilmesinde büyük yarar gör
mekteyiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığının daha etkin hale getiril
mesini, özellikle din eğitim ve öğretiminde Millî 
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Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, dinî yayınlarda 
TRT ile işbirliğinin sağlanmasını temenni ederek ve 
bazı konulardaki düşüncelerimizi saklı tutarak, gru
bum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Koyuncu. 
Saat 14.00'te toplanma'k üzere Bifleşime ara ve

riyorum. 

Kapanma Saati : 13.05 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Draurnış Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet M'eclisinin 40 mcı Birleşiminin, İkinci Oturumunu Açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçe ve Katma Büt
çeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1983 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/608,1/609,1/558, 
3/595) (S. Sayısı: 149,150, 220) (Devam) 

B) DİYANET İSLERİ BAŞKANLIĞI 
1. Diyanet İşleri Başkanlığı 1985 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. Diyanet İsleri Başkanlığı 1983 Mcdî Yılı Ke-

sinhesabı 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Buyurun Sayım Komisyon. 
PLAN VE 'BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE

KİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Diyanet 
îşl'eri Başkanlığı 'Bütçesi üzerinde grup sözcülerimi-
zin yaptıkları konuşmalara Komisyon olarak teşek
kür etmek 'istiyoruz. 

Malumlarınız olduğu gibi, 1985 yılı Bütçemiz 
takriben 5,5 trilyonluk bir bütçedir. Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 1985 Malî Yılı Bütçesi üzerinde ya
pılan görüşmelerde yüzde l'in altında, takriben 34 
milyar Hralık bir ilave, ek geitMlmiştir; fakat Diya
net İşleri Başkanlığıyla ilgili olarak Komisyonumuz 

üyekuinden her 3 gruba mensup üyelerin müştereken 
hazırladıkları 'bir ödenek ile 34 milyar civarında olan 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesine mütevazi ölçü
de 250 milyon liralık bir ilave yapılmıştır. Bu ilave, 
Diyanet İşleri 'Başkanlığımızın taşra teşkilatına araç 
temini ve lojman yapımı içindir. 

Sözcülerimizin ve Genel Kurulumuzun da aynı 
görüşleri paylaştıkları için mutluluk duyduğumuzu 
belirtir hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz İsteyenleri oku
yorum : 

Sayın İlhan Araş, Sayın Zeki Uzun, Sayın Musa 
Ateş, Sayın Aziz Kaygısız, Sayın Muzaffer İlhan, Sa
yın Ziya Ercan, Sayın Şerafettin Toktaş, Sayın Hil
mi Nal'bantoğlu, Sayın Ha'kkı Ariukarslan ve Sayın 
Şaban Küçükoğlu. 

Sayın İlhan Araş, lehinde mi, aleyhindeimi, üze
rinde mi konuşacaksınız?. 

İLHAN ARAŞ (Erzurum) — Lehinde konuşaca
ğımı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İLHAN ARAŞ (Erzurum) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; sözlerime 'başlamadan evvel he
pinizi saygılarımla selamlıyorum. Hepimizin mukad
desatına inandığımız Diyanet İşleri Başkanlığının 
1985 Bütçesinin görüşmelerinde bu büyük kürsüden, 
özellikle >söz almak istedim. 
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'Din, bir milleti millet yapan ve onu ayakta tutan 
unsurların en başında gelen bir varlıktır. Dünya ku
rulduğundan beri toplumlar bir inanca bağlı kalarak 
yaşamışlardır. En katı totaliter yönetimlerin hâkim 
olduğu toplumlarda bile, bu ihtiyaç her zaman ken
disini hissettirmiştir. 

Türk insanının Islamiyetle tanışması doğduğunda 
kulağına okunan Ezanla başlar, Türk çocuğu anne
sinin adından önce Allah ismini öğrenir, Türk kı
zının en mutena çeyizi gelin olduğunda duvara as
tığı Kur'an-ı Kerim'dir, Türk inşam karşısına çıkan 
bir olayda polis ve jandarmadan önce kalbindeki 
Allah korkusuyla karşılaşır. 

İnsanın en tabiî hakkı olan din ve vicdan hürri
yeti, diğer gelişmiş toplumların anayasalarında ol
duğu gibi, bizim Anayasamızda da yer almıştır. Yeni 
Anayasamızın 24 üncü maddesinde bu hürriyetin kul
lanılması teminat altına alınmıştır. 

Türkiye, nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan 
bir ülkedir. Halkımız inançlarına çok bağlıdır. Millî 
ve manevî değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan milletimiz 
için din eğitiminin ve öğretiminin Önemi tartışma gö
türmeyecek kadar açıktır. 

Bu itibarla Büyük Atatürk'ün, «Din, lüzumlu bir 
müessesedir, dinsiz milletlerin devamına imkân yok
tur, Türk Milleti daha dindar olmalıdır» sözleriyle 
ifade buyurdukları görüşler doğrultusunda din mü
essesesi üzerinde dikkatle durulmalı, bu hususta ih
mallere yer verilmemelidir. 

Mensubu bülunmaikla iftihar ettiğimiz Milletimiz, 
tarihî seyir içerisinde kendi karakterine en uygun din 
olan İslamiyet'i kabul etmekle asırlara hükmeden ec
dadımız, bu şeref tacını daima başının üstünde tut
muştur. Böyle bir dine sahip olduğumuz için Allah'a 
ne kadar şükretsek azdır. Bu sebepledir ki, dinin 
Türk insanı ve Türk toplumu üzerinde çok geniş ve 
vazgeçilmez bir etkisi vardır. Vatan gibi, dil gibi, 
devlet gi'M, bayrak gibi, devletin temel ilkeleri gibi 
bazı değerler vardır. Bunlar millî değerlerdir ve müş
terek kıymet hükümleridir. Hiç şüphesiz din de bun
lardan biridir. 

Muhterem milletvekilleri, toplumumuzun bütün 
kesimlerine din hizmeti veren Diyanet İşleri Başkan
lığı bütçesine bu bakımdan büyük önem vermekte
yiz. 

Bir toplum ne zaman bunalıma düşmüş, ne za
man felaketlere sürüklenmişse, kabul etmek lazım
dır ki her şeyden önce dinî inançların zayıflaması 
yüzünden olmuştur, Tarihin derinliklerine göz attığı

mızda, pek çdk devletin tarih sahnesinden bu şekilde 
silinmiş olduğunu 'görürüz. Din, insanlara önce Al
lah sevgisini ve korkusunu, daha sonra da insan sev
gisini, vatan ve millet sevgisini hâkim kılmak sure
tiyle ideal bir toplum geliştirmeyi hedefler. Dinî 
inançların zayıfladığı toplumlarda, toplumun inanç 
boşluğuna sürüklendiği dönemlerde ise, ahlaksızlığın, 
rüşvetin, yolsuzluğun, adaletsiziliğin, hakka tecavü
zün kol gezdiği, kamu düzeninin iyiden iyiye bozul
duğu, böyle bir boştuktan anarşinin doğduğu çok acı 
bir şekilde müşahede edilmiştir. Türk insanı Ibir Al
lah'ı, bir Devlet babayı tanır. Vakarlıdır; bir Allah'ın 
önünde eğilir, bir de Devlet babanın. 

Muhterem milletvekilleri, öyleyse 'Diyanet İşleri 
Başkanlığının bütçesini kanunlaştırırken, olaya geniş 
açıdan bakmalıyız. Müslümanlığın ayıp, günah, ya
sak telkinleri olmasaydı; inanın arkadaşlar 12 Ey
lülden iönceki kargaşa çok dhaa yaygın olur, belki de 
bugünleri göremezdik. 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
görevleri Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinde de, 
İslam dininin inançları; ibadet ve ahlak esaslarıyla 
ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydın
latmak ve ibadet yerlerini yönetmek göreviyle gö
revlendirilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde Diyanet 
İşleri Başkanlığımız, din işleriyle ilgili konularda il
mî inceleme ve araştırmalar yapmak, Müslüman va
tandaşların millî ülkülere 'bağlılıklarını korumak, 
inanç ve inanç ayrılıklarının istismarını önlemek; yurt 
dışındaki vatandaşlarımızı dinî konularda aydınlat
mak gibi, son derece önemli görevler ifa etmektedir. 
Türkiye'nin en ücra köşesindeki köyünden, başkente 
kadar her yerde hizmet birimi bulunan Diyanet İşleri 
Başikanlığımız, bu hizmetleri yıllardan beri çok sınırlı 
bütçe imkânları içerisinde yerine getirmektedir. 1985 
yılı bütçesine göz attığımızda, bu kadar yaygın bir 
hizmetin yerine getirilmesine tam anlamıyla cevap 
veremiyeceği açıktır; fakat buna rağmen, kutsal din 
hizmeti halkımızın geniş katkıları ve din görevlileri
mizin üstün gayretleriyle en iyi şekilde yürütülmeye 
çalışılmaktadır. Bu kadar kutsal bir görevi yüklen
miş olan Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine ayrılmış 
bulunan ödeneklere de bir göz atalım. 1984 yılında 
carî yatırım ve transfer harcamaları için, top'lam 24 
milyar 194 milyon Ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekler 
1985 yılında 9 milyar 658 milyon Türk Lirası fazla
sıyla; 33 milyar 853 milyon lira olarak ayrılnııştır. 

Sayın milletvekilleri, yüklendiği görevin kutsiyeti 
düşünülerek, 'bundan sonraki yıllarda buna göre önem 
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verilmesini rica ediyorum. Temennimiz; Diyanet İş
leri Başkanlığı bütçesinin, önümüzdeki yıl bundan 
daha ağırlıklı bir payla düzenieomesi istikametinde
dir. İnşallah Devletimizin bundan sonraki imkânları, 
hu temennimizi karşılayacak mesabelerde olacaktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan perso
nelin, ücret yönünden diğer 'kamu personellinden da
ha geri durumda olduğu gerçektir. Bu eşitsizliği gi
dermenin çareleri mutlaka bulunmalıdır. 

İmam hatip meslek lisesi mezunlarıyla, buna bağ
lı olarak tahsil yapanları, bu onurlu meslekte tuta-
hilecek imkânlar behemehal sağlanmalı; cazip hale 
getirilmelidir. Aksi takdirde hu okullardan mezun 
olanların diğer meslek dallarına kaymalarına, seyirci 
kalmaktan 'başka bir şey yapamayız. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın, yurt dışında yaşa
yan vatandaşlarımızın ve çocuklarının dinî ihtiyaç
larının karşılanması hususundaki çalışmalarını tak
dirle karşılıyoruz. Sayın Balkanın hu konudaki ger
çekçi yaklaşımlarını gençliğin korunması hususunda
ki gayret ve hassasiyetlerini şükranla karşıladığımızı 
da huzurlarınızda ifade etmekten geçemeyeceğim. 

Şükranla ifade etmek istediğim diğer bir huşu da, 
Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş Kanununda her 
yıl 2 bin kadronun ayrılması öngörülmesine rağmen, 
yeterli sayıda kadro ihdas ederek, mevcut açığı sü
ratli bir şekilde kapatma hususunda gösterilen gay
rettir. Sayın Balkanın basına yansıyan konuşmaların
dan da öğreniyoruz ki, 2 yıl içerisinde Türkiye'nin 
hiçbir köşesinde kadrosuz- cami bırakılmayacaktır. 
Millet adına duyduğumuz memnuniyeti Yüce Heye
tiniz huzurunda teyiden ifade etmeyi şahsım adına 
görev sayıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkan
lığı, kaynağını Anayasadan alan ve toplumda hüyüfc 
bir saygınlığı olan 'temel müesseselerimizden biridir. 
Bu müesseseyi müstesna yerine oturmak; saygınlığını 
muhafaza etmek hepimize düşen bir görevdir. 

BAŞKAN — Sayın Araş süreniz dolmuştur, to
parlayınız efendim. 

İLHAN ARAŞ (Devamla) — Tamam efendim. 
Başkanlık bugüne kadarki uygulamalarıyla bu 

özeliklere son yıllarda aktif hizmet anlayışıyla, bu 
konuda önemli mesafeler kaydetmiştir. Takdirle kar
şılıyoruz. Ricam, Diyanet İşleri Balkanımıza proto
kolde de lazım olan yerini artık vermeliyiz. Başkan
lığın bundan sonra da her türlü çekişmenin dışında 
kalarak, daha 'geniş anlamda bir din hizmetini top-. 
lumun bütün kesimlerini kavrayacak şekilde geliştir
mek suretiyle istikbalimize inançlı, ahlaklı, faziletli, 
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vatanını ve milletini seven nesiller yetiştireceğinden 
emin (bulunmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İdleri Başkanlığı 
'gibi, önemli 'bir görevi ifa eden hir kurum üstünde 
kısa sürede her şeyi ifade etmek çok zor bir durum
dur. Sizlere öz olarak satırbaşlarıyla düşünce ve fi
kirlerimizi arza çalıştım. Beni dinlemek lütfunda bu
lunduğunuz için şükranlarımı sunarım. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 'bütçesinin camiaya ve 
Milletimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Zeki Uzun, lehinde 
mi, aleyhinde mi konuşacaksınız efendim? 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Üzerinde 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, üzerine aleyhte konu
şan 'bir arkadaştan sonra Sayın Bakan konuşursa, si
ze söz sırası gelebilecektir. 

Sayın Musa Ateş? 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN—Buyurun efendim. 
Sayın Ateş, süreniz 10 dakikadır; hu müddete ko

nuşmanızı sığdırmanızı rica edeceğim. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Teşekkür ederim efen
dim, bitirmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tüm kurum 
ve kuruluşlardan 'farklı hir yönü hülunan Diyanet 
İşleri Başkanlığı 1985 Yılı Bütçesi hakkında görüş
lerimi belirtmek üzere, yüksek huzurlarınıza çıktığım 
için ne kadar mutluluk duyduğumu sözcüklerle ifade 
edemem. Bu memnuniyetin verdiği haz ile hepinizi 
sonsuz muhabbet ve saygılarımla selamlarım. (Alkış
lar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; manevî yö
nüyle insanı, insan-ı kâmil mertebesine eriştiren, 
maddî yönüyle de sosyal adaletin tüm icaplarını kap
sayan gerçek ve mütekâmil olan dinimizin aleyhin
de olmadım ve olamam da. («Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Ancak, manen insanın varlığını fark etmesine, 
maddeten insanlarımızın çağın uygarlık düzeyine ulaş
masına engel teşkil eden, o çağın bencil hükümdar
ları tarafından şahsî makam ve menfaatlarının deva
mı için sonradan gerçek dinimize ilave etmek iste
dikleri bid'at ve hurafelere karşı olduğum için yük
sek huzurlarınızda bulunmaktayım. (Alkışlar) Ben, 
sonradan ilave edilen hu hurafeleri ayıklamak umu
duyla söz almış bulunuyorum. 

32 — 
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Değerli milletvekilleri, sözlerime büyük ozan, er
miş insan Yunus Emre'nin bir dörtlüğüyle başla
mak istiyorum. Zira, nasıl ki her kilidi açacak bir 
anahtar var ise, maneviyatın anahtarı da ermişlerin 
görüş ve deyişleridir. Bunun için onların ilhamlarına 
başvuruyorum. Ermiş insan, büyük ozan koca Yu
nus Emre bir dörtlüğünde: 

«tlim ilim demektir, 
ilim kendin bilmektir. 
Sen seni bilmez isen, 
Bu nasıl okumaktır?» diyor; çok doğrudur. 

Maneviyattaki maksat, kişi kendi kendini bil
mektir. İBu cümleden olarak bir ozan da; 

«Okuyup ilmine amel eden olur alim, 
Okuyup da ilmine amel etmeyen olur zalim» di

yor. Yine büyük bir ozan, ermiş insan bir dörtlüğün
de; «Kılı kırk'a bölerler, 

Onun üstünden geçerler, 
Dile itibar etmezler, 
Hal için hal isterler» diyor ve diğer bir ermiş de; 
«Sen seni bilirsen sırrı huddasın, 
'Sen seni bilmezsen haktan cüdasın» diye, gerçek

ten bir tanım yapmıştır. Bunlara benzer nice deyiş 
ve tanımlar vardır. Bunlarla yetineceğim. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, insanoğlu
nun anatomisi, fizyolojisi, us ve diğer organlarının 
tekâmül edilişiyle beraber doğaüstü bir varlığın ara
yışına başlamıştır. Bunlardan bazıları yetenekleri 
nispetinde ve çağın şartlarına göre dinler icat etmiş
ler. Totem inançlığında olduğu gibi, bitki ve hayvan
lara; Mecusi, Zerdüşt, Şamanizim gibi inançlara gö
re ateşe, yıldızlara, güneşe tapınışlar ve kendi yap
tıklarına tapan putperestler gibi daha niceleri. 

Bu batıl inançlardan sonra, nebi, mürsel ve pey
gamberlerin gelişleriyle beraber hakiki dinler olmuş
lardır. Bunlardan en mütekâmili ve en son din olan 
Hazreti Muhammed'in getirdiği din, İslam dinimiz-
dir. Gerçek semavî din esas itibariyle iki anatemel-
den- ibarettir. Bu anatemellerden biri, kendi çağının 
anlayışı nispetinde içte ve dışta devletin tüm idare 
şekillerini kapsar. Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan 
Evren'in de buyurdukları gibi, o çağın anayasasıdır. 
İkinci anatemeli ise, manevî yönüdür. Yani, kişi ken
di kendin bilmektir. Bu anatemel çok önemlidir, özel
likle üzerinde durulması gereken bir husustur. 
N Kendi kendini bilmenin ön şartı, dürüst ve ahlak
lı olmaktır. Bununla beraber aşk ile şevk ile her yer-
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de her zaman göz yaşlarını akıttıracak kadar bir 
coşkuyla zikretmektir. Netice olarak çiğliğini gider
mektir, yani her usun vücuda getiremediğini getir
mek, her dilin söyleyemediklerini söylemek, her gö
zün göremediklerini görmek ve her gücün başara
madıklarını başarmak, Hülasa dört tarafı mamur, 
kâmil insan olmaktır. Bize göre, dinin manevî tarafı 
budur ve böyle de olmalıdır. Bir odun yanar köz 
olur, köz aydınlatır, ısıtır, pişirir de; taş eritilince 
cam olur, cam bilinen özelliklere gelir de; bir insan 
çiğliğini giderir.se ne olamaz ki.. Asıl olan da bu hal
dir. Bu hale gelmedikten sonra, tüm uğraşlar nafile 
ve boşunadır. Boşuna dedim de usuma geldi. Kur'an' 
in «Ali İmran» suresinin 191 inci ayetinde, Tövbe 
suresinin 12 nci ayetinde, Nisa sûresinin 103. üncü 
Ayetinde; «Onlar Allah'ı ayakta iken, oturur iken, 
yan yatar iken, konuşurken, gezer halde iken, çalışır 
Halde iken anarlar» diye Duyuruluyor. 

İBilindiği gibi, '«namaz» sözcüğü Farsçadır; Arap
ça «salat»tır. «Salat»ın büyük lügattaki anlamı ise 
«anmak»tır. 

Bu ayetlerin buyruğuna 'göre, çalışmak da ibadet
tir. Kaldı ki, vazife namustur. Hal böyle olunca, mil
yonlarca memur ve işçinin mesaileri dahilinde görev
lerini bırakmak suretiyle namaz kılmaları Kur'an'ın 
yuruğu ile vazifenin kutsiyetiyle bağdaşır mı? (HP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ateş, zannediyorum ki, yazı
nız biraz daha uzun, Vaktiniz doldu, son paragrafı
nı okuyan, bunu tamamlayalım. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Lütfederseniz, ba
ğışlayın da... 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, bu mümkün 
değil. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Oylayın efendim, lüt
federsiniz; bu maneviyatla ilgili bir husustur efen
dim, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğe uygun hareket etmek mec
buriyetindeyiz. Sayın Ateş, mümkün değil efendim. 
(HP sıralarından «Müsamaha gösterin» sesleri) To
parlayın Sayın Ateş, toparlayın. 

MUSA ATEŞ ( Devamla) — Başüstüne, toparla
maya çalışacağım efendim. 

!Bu durum, işinin bir an evvel bitirilmesini isteyen 
vatandaşlarımıza ve de ekonomimize zararlı olan, 
kalkınmamızı yavaşlatan bir engel değil midir? Çün
kü, Kur'an'ın anatemelini teşkil eden esas buyruk, 
«Kul hakkı ile huzuruma çıkma» buyruğudur. 

Hazreti Muhammed'deri soruluyor: «Ya resu-
lullah, Müslümanlık ne demektir?» Cevap olarak 
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«Dürüst ahlaktır» diye buyuruyor. «Peki, dürüst ah
lak ne demektir?» sorusuna da, «Ne kendini, ne de 
başkasını incitmemektir» diye yanıtlıyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen siz o say
fayı bir geçin, o sayfayı bir geçin. (Gülmeler). 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, 
mümkün .değil. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız itiraz ediyorlar. 
MUSA ATEŞ (Devamla) — Zaten bir sayfa kal

dı. 
BAŞKAN — Peki, bitirin. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, 
maneviyat ne ölçüye gelir, ne tüzüğe sığar, lütfen ba
ğışlayınız, bağışlayınız. (Alkışlar). 

Kur'an kursları hakkında açıklama yapmak isti
yorum. Birçok zengin yöneticilerimiz ve zengin va
tandaşlarımızın ekseriyeti çocuklarını Türkiyemizin 
en modern okullarında okutmayarak dış devletlerde 
okuturken, fakir-fukaranın çocuklarını Kur'an kurs
larına teşvik etme gibi halleri düşündürücüdür. O 
masum evlatlarımızın geleceği kaygı vericidir. 

Zira, Kur'an'ın Sad sûresinin 72 nci âyetinde; 
«Tüm âlemleri adem için yarattım, âdemi de kendim 
için yarattım. Ruh verdiğim zaman secde âdemedir» 
diyor. Enfal sûresinin 25 inci âyetinde; Allah'ın in
sanla kalbi arasına girdiğini ve bunun gibi birçok 
âyetler vardır. 

Peygamberimiz Hazreti 'Muhammed de bir sözün
de; «Müspet bilim ne kadar gelişirse gelişsin siz onun 
ilerisine geçiniz. Çocuklarınızı kendi çağınıza gör© 
değil, gelecek her çağa göre yetiştiriniz» diye buyu
ruyorlar. Kur'an'ın açık buyruğu ile Hazreti Mu-
hammed'in sözleri var iken, sanki Allah'a ibadet et
mek yalnız ve yalnız eski Türkçe yazısıyla ve Arap-. 
ça diliyle mümkündür imajını yaratmak, Allah'ın 
buyruğuna, Hazreti Muhammed'in sözlerine ters 
düşmüyor mu? «'Müspet bilimin ilerisine geçiniz» 
buyurulurken, çağın her türlü modern buluşlarına 
«gâvur icadıdır» demekle karşı çıkan, düşmanları
mızın tezgâhladıkları ve yetersiz din adamlarımızın 
da anlamadıkları bir oyuna gelmek değil de nedir? 
Çok özür dilerim, acı bir olaydır. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, süreniz doldu. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Topluyorum iSayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim. 
MUSA ATEŞ (DevaMa) — Zaten bitti vallahi. 

(Alkışlar). 
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BAŞKAN — Selam faslına gel, selam faslına, lüt
fen, lütfen efendim. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır, en altını okuyun, en altını. 
MUSA ATEŞ (Devamla) — Tamamlıyorum efen

dim, tamamlıyorum. 
Allah Rabbil âlemindir; yani, ruhî cismaninin, 

ruhî nebatinin, ruhî hayvaninin, ruhî insanînin ve ru
hî izafînin kapsamına giren tüm varlıkların hal ve 
dillerinden, durgunluk ve hareketlerinden ve her 
dilden bilendir. Nitekim, Kur'an'da «Ya Muhammed, 
anlayasın diye Kur'an'ı senin dilinle vahy eyledim» 
demektedir. 

Demek oluyor ki, Hazreti Muhammed hangi dil
le konuşmuş olsaydı Kur'an o dkle vahy olunurdu. 
Arapça dilde ısrar etmek maksatlıdır. Diğer din men
supları dinlerini kendi öz dillerine çevirmiş iken, bi
zim Arapçada ısrar etmemiz doğru değildir. (Alkış
lar.) 

(BAŞKAN •— Sayın Ateş, tamamlayan efendim. 
(HP sıralarından «Devam etsin» sesleri.) 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Teşekkür ederim, 
sağ olun, var olun. 

Sayın Başkanım, bu maneviyatta beni serbest bı
rakınız. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, zaten mik
rofonu kapamış bulunuyorum, sözünüzü tamamlayın 
efendim. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Lütfen, lütfen efen
dim. 

BAŞKAN — Mikrofonu kapamış bulunuyorum 
efendim, sözünüzü bağlayın. (HP sıralarından «Oyla
yın Sayın Başkan» sesleri.) 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Öylayınız lütfen efen
dim. (ANAP sıralarından «Yeter, otursun Sayın Baş
kan» sesleri.) 

Lütfen Sayın Başkanım.. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 

MUSA ATEŞ ı(Tunceli) — Sesimi kesemezsin Sa
yın Başkan; başı kestin mi gövde cansız kalır, lütfen 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Tamâm tamam gel

sin, ben milletvekiliyim o da milletvekili. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin Milletimize 

yararlı olması temennisiyle - eksikleriyle Cenabı Hak 
bağışlasın; beni de affeylesin - hepinize sonsuz mu
habbetlerimi ve saygılarımı arz ederim., (Alkışlai'.) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Diyanet İş
leri Başkanlığı Bütçesi üzerinde grupları adına de
ğerli ve olumlu katkıları olan arkadaşlarımıza huzu
runuzda teşekkür etmekle sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Bu vesileyle, hem yapılan tenkitleri cevaplandır
mak, hem de bu konudaki temel görüşlerimize kısa
ca değinmek istiyorum. Bu arada konuşmanın bütün
lüğü içerisinde daha evvel arkadaşlarımızın değin
dikleri konularda bir tekerrür olursa af finizi rica 
ediyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Diyanet 
İşleri Başkanlığı Bütçesinin Yüce Heyetinize takdimi 
dolayısıyla biraz sonra ifade edeceğim görüşlerimize, 
dinin bir milletin hayatındaki önemini kısaca belirte
rek başlamak istiyorum. Din, millî ve manevî de
ğerlerimizi oluşturan; ülkü, inanç ve kültür bağlarını 
bir mozayik etrafında bütünleştiren; akla, mantığa 
ve insan haysiyetine hitap eden değişmez kurallarıy
la toplumda bütünleşmeyi sağlayan ve fertleri aynı 
değer hükümleri etrafında toplayan yüce bir müesse-
dir. 

İnsanlar arasında dil, ırk, siyasî düşünce ve sos
yal seviye ayrımı gözetmeksizin, sevgi ve kardeşliği 
hâkim kılan; onlara çalışmayı, öğrenmeyi, ilerleme
yi, devlete ve kanunlara itaati öğütleyen en güçlü te-
sirdir. 

Medenî toplumlardan iptidaî toplumlara kadar 
yeryüzünün gelmiş geçmiş bütün toplumları mutla
ka bir dine sahip olmuşlardır. Esasen dine sahip ol
mayan toplumların geleceği de olmamıştır. Çünkü, 
inanç boşluğu insanları, toplumları ve milletleri fe
lakete sürükleyen en büyük gaflettir. Tarih, çeşitli 
dönemlerde geçirilen bu gibi felaketlerin en yakın. 
şahididir. 

. -Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken din hiz
metlerine gereken önem verilmiş, din ve evkaf hizmet-
ieri bu hizmetler için kurulan bir vekâlete; Şer'iye 
ve Evkaf Vekâletine bağlanmıştır. (Din hizmetlerinin 
ve Silahlı Kuvvetlerin politik mülahazaların dışında 
tutulması zarureti sebebiyle Şer'iye ve Evkaf ve Er-
kân-ı Harbiye-ıi Umumiye Vekâletleri kaldırılarak, 
yerine Genelkurmay Başkanlığı* ve Diyanet İşleri Baş
kanlığı kurulmuştur. 

Bu itibarla Diyaneti Üsleri Başkanlığımız yeni Türk 
Devletinin yapısı içerisinde bir Cumhuriyet müesse
sesi olarak yer. almıştır, 

Diyanet İşleri Başkanlığına, 1961 ve 19812 tarihli 
Türkiye Cmrihuriyeti Anayasalarında da yer veril
miş, bu suretle anayasal bir kuruluş haline getirilmiş
tir. Yeni Anayasamızın 136 ncı maddesinde Diyanet 
İşleri Başkanlığının görev ve hizmet stratejisi açık bir 
şekHde belirtilmiştir. 

Diyanet (İşleri Başkanlığı, bütün hükümetler ve 
bakanlıklar döneminde, Anayasada çizilen stratejiye 
bağlı kalmış, bir Cumhuriyet müessesesi olmanın bi
linciyle hareket ederek tarafsızlığını en güç şartlar 
altında bile korumasını bilmiştir., 

* 
'Sayın milletvekilleri, idarede istikrar, hizmette 

verimliliğin ve başarının temel şartıdır. Diyanet İşle
ri Başkanlığı hizmetlerinde istikrarın korunması ve 
din hizmetlerinin politik mülahazaların dışında tutul
masına Bakanlığım döneminde de azamî dikkat ve 
ihtimam her zaman gösterilmektedir. Hemen ifade 
etmek isterim ki, Hükümetimiz okula, camiye ve kış
laya siyaseti sckmamanın kesin kararlılığı içerisin
dedir ve bunun en yakın takipçisi olmayı kendine bir 
görev bilmektedir. (Alkışlar). 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ifsîâm Dininin inançla
rı, İbadet ve ahlak esaslarıyla iligili işleri yürütmek, 
toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yer
lerini yönetmek üzere kurulmuştur. Bu yüce 'hizmeti 
Büyük Atatürk'ün «Din lüzumlu bîr müessesedir. 
Dinsiz milletleriıı devamına imkân yoktur. Türk 
Milleti daha dindar olmalıdır» sözlerinde ifadesini 
bulan irşatları ve Anayasamızın ilkeleri doğrultusun
da en iyi şekilde yerine getirmek azim ve kararlılığı 
içerisindeyiz. 

Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığı persone
linin hizmet içerisinde eğitimine büyük önem vermek
tedir. Din görevlisinin eğitim ve görgü seviyesinii 
yükseltmek maksadıyla İstanbul, Ankara, Elazığ, 
Antalya ve Bolu'da eğitim merkezleri açılmış, Kasta
monu Eğitim (Merkezinin de açılması tamamlanmış 
olup, faaliyete geçirilmesi safhasına gelinmiştir. 

Diyanet İşleri 'Başkanlığı personeli içerisinde yüz
de 40 civarında ilkokul mezunu personel mevcuttur. 
Bunun sebebi, 19JÖ5 yılında yürürlüğe konulan teşkilatı 
kanununda müktesep hakların saklı tutulması ve 
'1977 yılında ilkokul mezunu yaklaşık 15 bin vekil 
imam-batibin 20818 sayılı Kanunla asalete geçirilme
sidir. 

1633 sayılı Kanunla müftülük ve vaizlik için yük
sek din öğrenimi, imam-hatiplik, Kur'an kursu öğren-
ticiliği için imam hatip lisesi mezunu olma şartı ge-
tirilmiştir. Bu suretle Diyanet Itşleri Başkanlığı perso-
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neli içerisinde orta ve yükseköğrenim görmüş ele- T 
imanların sayısı da hızla artmaktadır. Nitekim, 1965 
yılından bu yana yükseköğrenim görmüş personel sa
yısı müftülerde yüzde 350, vaizlerde yüzde 300, 
imam-hatiplerde yüzde '390 artmıştır. '.İlkokul mezun
larının sayısı ise, müftülerde yüzde 60, vaizlerde yüz
de 195 oranında azalmıştır. İBu nitelikteki personelin 
hizmet içi eğitimine büyük ağırlık vermek suretiyle 
yetiştirilmeleri konusunda gayret sarf etmekteyiz. 
Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakıfının halen 981 orta 
ve yükseköğrenim öğrencisine burs vermekte oldu
ğu, bu miktarın 1984-1985 öğretim yılı içerisinde 2 
bine çıkarıldığı hususunu da bilgilerinize arz ediyo
rum. ' ' -

Muhterem milletvekilleri, İslamiyet, temelinde in- I 
san sevgisi, hoşgörü, .vatanseverlik, duygularının yer 
aldığı bir dindir. İtiraf etmeliyiz ki, yeni yetişen ne
sillere, bugün gençlik çağını .yaşayan çocuklarımıza 
Islamiyetin ibu temel esprisi tam olarak aşılanamamış-
tır. ülkemizi 12 Eylül öncesine (getiren sebeplerin 
'başında bu ihmalin yattığını üzülerek ifade etmek is- I 
terim., 

Bu gerçeğin görülmesinden hareketle, din kültü
rü ve ahlak derslerinin Anayasada yer almasını, ilk 
ve orta dereceli okullarda zorunlu derslerden sayıl
masını şükranla karşılıyoruz. (Bunları sağlayanlara 
huzurunuzda bir kere daha teşekkür ediyoruz. (ANAP 
sıralarından alkışlar). I 

Bu konudaki asıl görev Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızın olmakla beraber, yaygın din eği
timi müesseseleri olan Kur'an kursları, dinî yayın
lar, hutbe ve vaaz hizmetleri sebebiyle, konu Diya
net İşleri Başkanlığını da yakınen ilgilendirmektedir. 
İKur'an kursları konusunda Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızla sıkı bir işbirliği gerçekleştkil-
miştir. IBir yere Kur'an kursu açılırken Millî Eğitim 
Gençlik ve .Spor Bakanlığının olumlu görüşü alınmak
ta, Kur'an kurslarının yıl sonu sınavları /Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcisinin üye ola
rak iştirakiyle gerçekleştirilmekte, "belirli ve (belirsiz 
zamanlarda yapılan (denetimle Millî Eğitim müfettiş
lerine de yetki ve görevler verilmiş bulunmaktadır. I 
Kur'an kurslarının bu suretle hepimizin gönlünü fe
rahlatacak şekilde resmî denetim ve disiplinleri sağ
lanmış, hu yaygın din eğitimi kurumları, sahip çıka
bileceğimiz birer Cumhuriyet müessesesi haline geti
rilmişlerdir. İmam hatip liseleri ile İKur'an kursları 
arasında bugün herhangi bir problem kalmamıştır. | 
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Hutbe ve vaazların insanlar arasında sevgiyi, bir
lik ve beraberliği güçlendirecek nitelikte olması konu
sunda mevzuata dayalı idarî tedbirler getirilmiştir. 
Bu cümleden alarak, yönetmelikle, hutbelerin mutla
ka yazılı metinlerden okunması mecburiyeti getiril
miş, bu amaca hizmet etmek üzere, Diyanet İşleri 
Başkanlığınca hutbe Örneklerini ihtiva eden iki âdet 
hutbe kitabı yayınlanmıştır. Ayrıca aylık olarak ya
yımlanan Diyanet Gazetesinin her sayısında dört âdet 
hutbe metni bulunmaktadır. 

Hutbe yayınlarıyla hutbelerin konuşulan ve anla
şılır bir dille olması sağlanmakta, toplumun, Anaya
samızın «(Başlangıç» bölümünde yer alan ilkeler doğ
rultusunda bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Vaizlerin belirtilen konular dışına çıkmalarını ön
lemek üzere de, yönetmeliğe hüküm getirilmiş, her il 
ve ilçede vaaz irşat kurulları oluşturulmuştur. İl ve 
ilçe merkezleriyle kasaba ve köylerde yapılacak vaaz
lar konu, muhteva ve personel açısından bu kurullar
ca planlanmaktadır, 

Adalet Bakanlığı ile yapılan işbirliği sonunda ceza 
ve tutukevlerinde bulunan vatandaşlarımızın toplu
ma yeniden kazandırılması amacıyla, 214 cezaevi 
vaizliği kadrosu alınmış, bu kadrolara atama yapıl
maya ' başlanılmıştır. Vaizi bulunmayan cezaevlerin
de ise, savcılıklarla işbirliği yapılarak müftü ve vaiz-
lerce irşat hizmeti yürütülmektedir. Ayrıca Adalet 
Bakanlığının talebi üzerine, Diyanet İşleri Başkanlı
ğı yayınları cezaevleri kütüphanelerine konulmak 
üzere, bu Bakanlığa parasız olarak gönderilmektedir. 
Gönül arzu eder ki, Başkanlığın bütün yayınlarını üc
retsiz olarak dağıtabilelim, ancak bunun bir maddî 
imkân meselesi olduğu hususu izahtan varestedir. 
İnşallah gelecekte bugünleri ide görürüz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı meslekî ve ilmî yayın
lar, okumuş kesime hitap eden yayınlar, halk seviye
sinde yayınlar, çocuk yayınları, sesli yayınlar olmak 
üzere, çeşitli türlerde neşriyat yapmaktadır. Basılı 
neşriyatın çeşit olarak adedi 230'a, nüsha adedi 30 
milyona ulaşmıştır. Bütün bu yayın türleriyle toplu
ma hurafelerden ve saplantıdan uzak, sağlıklı din hiz
meti sunulması amaçlanmıştır. Yayınlarda dinî ve 
millî bütünlüğün korunması esas alınmıştır. Ayrıca 
TRT ile yakın işbirliği çalışmaları devam etmekte
dir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetimiz 1*8 Tem
muz 1984 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Diyanet 
İşleri Başkanlığına çeşitli sınıf ve unvanlarda toplam 
25 bin âdet kadro tahsis etmiş bulunmaktadır. Bu 



T. B, M. M. B : 40 12 . 12 . 1984 0 : 2 

kadrolardan 7 500 âdedi 1984 yılı içerisinde serbest 
bırakılmıştır ve bu kadrolardan 5 460 âdedi cami gö
revliliği kadrosu olarak illere, ilçelere ve köylere da
ğıtılmıştır. 

Kadro dağıtımında, sınırda bulunan veya tabiî 
âfete uğramış köy ve kasabalarla kalkınmada önce
likli iller ön planda tutulmuştur. Bu konuda 1975 
senesinde yapılmış bir sıralama çerçevesinde her köy 
ne zaman kadroya kavuşacağını aşağı-yukarı çok net 
bir şekilde 'bilmektedir. Bu sıralama 1975 yılında ve 
o günün şartlarına göre yapılmış olmasına rağmen, 
biz bu sıralamanın en ufak bir şekilde değiştirilmesi 
konusunda yapılan telkinlere kulak asmadık. Bu 
1984 yılı içerisinde dağıtmış olduğumuz kadrolar, An
kara'da Diyanet İşleri Başkanlığınca daha evvel tes
pit edilmiş olan bu sıralama çerçevesi içerisinde nok
ta tayini olarak tahsis edilmiştir. 

Ayrıca 1985 senesinde yeniden tahsis edeceğimiz 
5 bin kadro da aynı sıralama esasları, içerisinde ille
re intikal ettirilecektir;'Bu suretle kadrosu bulunma
yan bucak ve köylerin yüzde 28'i, birinci derecede 
kalkınmada öncelikli illerdeki kadrosuz camilerin 
yüzde 65'i, ikinci derecede kalkınmada öncelikli iller
deki kadrosuz camilerin yüzde (60*1, diğer illerdeki 
kadrosuz camilerin yüzde 50'si kadroya kavuşturul
muştur. Şu anda 4 il ve 20 ilçede asil müftü yoktur. 
'Biraz evvel arkadaşlarımız bu konu üzerinde de dur
dular. 600'e yakın il ve ilçe teşkilatı bulunduğunu J 
dikkate alırsak, sanıyorum 25 kadronun münhal ol
ması büyük bir eksiklik değildir. Ancak, bunların da 
doldurulması amacıyla Başkanlığın çalışmaları sür
dürülmektedir, 

(Halen, 10 364 köy ve bucak camii ile 1 058 il ve • 
ilçe merkez camiinde kadro bulunmamaktadır. Bu 
camilerin 2 yıl içerisinde doldurulması planlanmıştır. 
Böylece, Türkiye'nin hiçbir köşesinde kadrosuz cami 
bırakılmayacaktır. 

Bunun yanı sıra, Diyanet (tşleri Başkanlığı perso
nelinin aylık, yan ödeme, lojman konularıyla iligili ola
rak, diğer kuruluşlardan daha elverişsiz şartlarla ça
lıştıkları hususu da dile getirildi. Bu konu üzerinde 
de çalışmalarımız devam etmektedir. .Yan ödemeler
le ilgili olarak bugünkü Resmî Gazetede çıkarılmış 
olan bir Kanun Hükmünde (Kararname ile Diyanet 
tşleri Başkanlığında çalışan değerli elemanlar için 
bir telafi imkânı sağlanmış bulunduğunu ifade etmek 
istiyorum. ı 

'Ayrıca, Diyanet tşleri Başkanlığı Teşkilat İKıaınu- | 
nu üzerindeki çalışmalarımız da nihaî kademesine 

gelmek üzeridir. Bu çalışmalar bittikten sonra, Yüce 
Meclise getirilecek ve sizlerin değerli katkılarıyla son 
şekli verilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, Hac seyahati ile ilgili 
işlemler, 1979 tarihli bir Bakanlar (Kurulu, kararı ile 
Diyanet /tşleri Başkanlığınca yürütülmektedir. 5 yıl
dan beri devam ettirilen uygulamada, bu konuda ba
şarıya ulaşılmış olduğunu memnuniyetle ifade.-etmek 
isterim. Bu başarıda, ilgili bakanlıklarla yapılan koor
dinasyonun, bu bakanlıklar personelinin iyi niyetli 
çalışmalarının büyük katkısı olmuştur, lîlgili ülkeler
le her geçen yıl, bir önceki yıldan datoıa ileri bir işbir
liği ve anlayış müşahade edilmiştir ve bizim bu uy
gulamamız itslam ülkeleri içerisinde Suudî :Arabistan 
tarafından, diğer îslam ülkelerine de örnek olarak gös
terilmiştir. 

Şüphesiz bu konuda bazı eksikliklerimiz vardır, 
en mükemmelini yaptığımız iddiasında değiliz. An
cak, bu konudaki çalışma'larımızm, eksiksiz devam 
ettiğinden arkadaşlarımın emin olmasını rica ediyo
rum. 

,11.4.1983 tarihli bir Bakanlar IKurulu kararıyla 
Umre seyahatiyle ilgili işlerin yürütülmesi de Diyanet 
.İşleri Başkanlığına verilmiştir. Hükümetimiz 10.2.1984 
tarihli bir kararla özel otomobil ve minibüsleriyle 
veya tarifeli hava ve deniz yolu seferleriyle Umre 
'seyahatine gidecek olanları bu organizasyonun dışın
da tutmuştur. Umre konusunda vatandaşlarımızdan 
gelen bazı talepler ve tavsiyeler de dikkate alınmak 
suretiyle geçmiş tecrübelerin ışığında bu konuda en 
isabetli karar alınarak yeni tedbirler geliştirilecektir. 

Ancak, şu hususa da değinmek istiyorum; hepiniz
ce de malumdur ki, Suudî Arabistan'a giriş vizeye 
tabidir. Vize verip vermemek o ülkenin, ülkemizdeki 
temsilciliğine ait bir keyfiyettir. Şu andaki uygula-
mada-üzüntüyle ifade etmek istiyorum-Suudî Ara
bistan Büyükelçiliği özel otomobil veya minibüsle seya
hat etmek' isteyenlere izin vermemektedir. Seyahat
lerin toplu halde yapılmasını teminen havayolu ve 
otobüsle yapılacak seyahatlere bu imkânı tanımakta 
ve diğerleri için bu vize işlemi yürümemekte, dola
yısıyla vatandaşlar nezdinde sanki özel otomobil ya
hut minibüs ile gidememekten kusurlu Hükümetoiş-
cesine bir kanaat hâsıl olmaktadır, bu hususu da hu
zurlarınızda tavzih etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 1985 yılı ödeneği bir 
önceki yılın ödeneğine göre yüzde 55 oranında daha 
fazla olarak bağlanmıştır. Bu ödeneğin yeterli oldu-
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ğunu şüphesiz iddia etmeye imkân yoktur. Gerçek
ten ihtiyaç büyüktür, şu anda mevcut ve tahsis edil
miş ödenek kadar daha ödenek tahsis edilse, bu pa
ranın da süratli bir şekilde harcanması imkân dahi-. 
İmdedir. 

IKocatepe Camiinin ibadete açılmasıyla ilgili hak
lı olarak bazı eleştiriler yapıldı, bu konuya da kısa
ca değinmek istiyorum. 1967-1981 yıları arasında 
Kocatepe Camii için Türkiye Diyanet Sitesi Yaptır
ma ve Yaşatma Derneğince 124 milyon lira harcan
mıştır. Bu paranın 47 milyon lirası halkın bağışların
dan, 5 milyon lirası yabancı devletlerin bağışlarından, 
72 milyon lirası Hazine yardımlarından sağlanmıştır. 
flCocatepe Camii inşaatı adı geçen derneğin kendi ken
disini feshetmesi üzerine 15.3.1981 tarihinden itiba
ren Türkiye Diyanet Vakfına devredilmiştir. Halen 
inşaat bu vakıf tarafından yürütülmektedir. Türkiye 
Diyanet Vakfı bu inşaatı devir aldıktan sonra, 1 mil
yar 741 milyon 29*1 bin lira harcamıştır. Bu mebla
ğın yaklaşık 200 milyonu Hazineden karşılanmış 
olup, geri kalan 1,5 milyar Vakıfın öz kaynakların
dan sağlanmıştır., 

Halen 'Kocatepe Camii için yapılan harcamalar 
toplamı 1 milyar 8'65 milyon liradır. Camiin bitirile
bilmesi için yaklaşık 1 milyar lira daha harcanacağı 
sanılmaktadır. İBu konuda eksiğimiz ve darboğazı
mız nakit meselesi değildir; bunu özellikle ve altını 
çizerek ifade etmek istiyorum. Bu konuda tek eksi
ğimiz, yetişmiş ve kalifiye personelin noksanlığıdır. 
Bina esas itibariyle bitmiştir, içersindeki iskele kade
me kademe kaldırılmaktadır. Ancak, bir taraftan çini
leri döşenerek, bir taraftan nihaî tezyinatı yapılarak 
kaldırılmaktadır. Bu bakımdan, şu anda değil il mil
yar, '10 milyar dahi tahsis etsek bu işin süratli bir şe
kilde bitirilmesine zaman ve mekan açısından imkân 
olmadığı hususunu da takdirlerinize, sunmak istiyo
rum. 

(Muhterem millet'vekilleri, bütün Türk aydınla
rının ilgilendikleri önemli bir konu da, yurt dışında
ki vatandaşlarımızın ve eğitim çağındaki çocuklarımı-
mızın din hizmeti ve din eğitimi ihtiyaçlarıdır. Yurt 
dışındaki Türk işçileri ve çocuklarının din hizmeti ve 
din eğitimi ihtiyaçları üzerinde Devletçe (gereği gibi 
durulamamıştır. îşçlerimizin sosyal ihtiyaçlarını te
minat altına alan sosyal anlaşmalar, işçilerin gönde
rilmesini öngören ikinci anlaşmaları daima gerilerden 
izlemiştir. Bu yüzden Türk işçileri, bulundukları ya
bancı çevrede, millî kültür, millî eğitim ve ibadet ih-
tiyaçları açısından kendi kaderleriyle baş başa bira-
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kılmışlardır. İBu ihmalin sonucu olarak, yurt dışında
ki vatandaşlarımızın problemleri giderek artmış ve 
«ikinci nesil» diye adlandırdığımız çocuklar üzerinde, 
hepimizin üzüntü ve ibretle izlediği tahribatlar mey
dana gelmiştir., 

Din eğitimi, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığının hizmet alanına girmektedir. Dış ülkeler
deki mahallî hükümetlerin mevzuatı gereği olarak, 
bu konuda da IMillî Eğitim Gençlik ve ISpor Bakan
lığımızla Diyanet İşleri (Başkanlığı arasında işbirlift-
yapılmaktadır., 

Yurt dışı kadroları fevkalade pahalı kadrolardı» 
Bu sebeple, iyi düşünülmüş bir formülle, maaşlı vv 
maaşsız izin formülüyle bu hizmet bugüne kadar ba
şarı ile yürütülebilmiştir. Halen yurt dışında bir kr-
sım yerleşik, bir kısmı 'da geçici olmak üzere, 364 din 
görevlisi vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Hol
landa ve Belçika'da kuruluşu tamamlanan, Federal 
Almanya'da ise, kurulmuş çalışmalarım sürdüren 
Türk Diyanet vakıflarıyla işbirliği yapılarak, yurt dışı
na gönderilen personele ödenecek ücretlerin, mahallî 
organizasyon olarak karşılanması sağlanacaktır. İBu 
gerçekleştiği takdirde, yurt dışına daha çok sayıda 
din görevlisinin 'gönderilmesi mümkün olacaktır. 

Yurt dışında görevlendirilen resmî görevli sayı
sı da giderek artırılmaktadır. Bizden önce kullanılan 
10, henüz doldurulamayan 90 yurt dışı din görevlisi 
kadrosu vardı. Biz bunu 143'e çıkardık. Ayrıca, 
maaşsız ve maaşlı mezuniyet 'formülüyle yaklaşık 350 
din görevlisi de yurt dışında hizmette bulunmakta
dır. 

öte yandan, cami görevlilerinin, fahrî görevler
de geçen hizmetlerinin emekliliklerinde değerlendiril
mesi hususunda /Meclisimizden önce yürürlüğe konan 
kanun tadilinin uygulanması sırasında bazı aksaklık
lar ortaya çıkmış ve bu aksaklıklar geniş şikâyet ve 
mağduriyetlere sebep olmuştur. Bu mağduriyetlerin 
giderilmesi içinde Türkiye Büyük (Millet Meclisine 
bir teklif getirilmiştir. Konu üzerinde Hükümetimi
zin bir çalışması olduğunu ve 'Meclise intikal ettiğini 
bu vesileyle sizlere ifade etmek istiyorum. 

ıMuhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Dev
letimizin bu temel vasfı, Anayasamızın teminatı al
tındadır, Anayasamızın teminatı altında bulunan di
ğer bir husus da, din ve vicdan hürriyetidir. Biz, bü
tün hürriyetler gibi, diniye vicdan hürriyetini de vaz
geçilmez ve devredilmez olan tabiî hak kavramı içe-
sinde mütalaa ediyoruz. Bu iki anayasal kavramın 
çatışma halinde olması hiçbir zaman düşünülemez. 
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Bazı çevreler din ile lâiklik prensibi arasındaki bu 
nazik dengeyi bozmak suretiyle toplumu yeniden bir 
inanç boşluğuna düşürmenin gayreti içerisinde bulun
maktadırlar. Hemen ifade etmek isterim ki, bu iha
net odaklarının hevesleri kursaklarında kalacak ve 
oyunları boşa çıkacaktır. Anayasamız lâiklik prensi
bini, vatandaşın din ve vicdan (hürriyetini engelleyen 
bir unsur olarak değil, bilakis Devletin ve kanunların 
bu hürriyete saygılı olması manasında almıştır. Esa
sen Milletimiz lâiklik prensibinden şikâyetçi değildir. 
Ancak, bu prensibin din ve vicdan hürriyetini sınır
lamaya zorlayan istismarlara konu edilmesi, kamu vic
danında daima rahatsızlık uyandırmıştır. 

Türk vatandaşlarının diğer bir rahatsızlığı da lâ
iklik prensibinin bazı çevrelerce sistemli bir şekilde 
din düşmanlığı, örf ve âdet düşmanlığı şeklinde tak
dim edilmesinden dolayıdır, islam Dini geriliğe, hu
rafeye ve safsataya karşıdır. Dinin kalkınmaya mani 
olduğunu söylemek büyük bir yalandır, aklın ve idra
kin iflası demektir. (Böyle bir düşünceyi şiddetle red
dediyoruz. 

iBiz, idini ferdin ahlak, düşünce ve hayat felsefe
si olarak görüyor ve sosyal hayat üzerindeki tesirle
rini gerçekçi bir görüşle tahlil ediyoruz. {Alkışlar) 
Bunun için de dinin ihmal edilmesinden doğabilecek 
buhranların bizi milletçe hangi 'felaketlere sürükleye
ceğinin 'idraki içerisindeyiz. İBiz, ekonomik kalkın
mayı da sadece maddî kalkınmadan ibaret saymıyo
ruz; yani demir ve çimento yatırımı olarak görmü
yoruz. Manevî değerler bazına oturtulmayan bir maddî 
kalkınmanın da tam anlamıyla başarıya ulaşabileceği 
inancında değiliz. ((Alkışlar) 'Bu bakımdan, maddî 
kalkınmayı daima manevî kalıkınma ile beraber ele 
alıyoruz. Gerçek anlamda kalkınmanın maddî ve 
manevî yönleriyle bir bütünlük ve paralellik içerisin
de sağlanabileceğine yürekten inanıyoruz. {Alkışlar) 
Çünkü kalkınmanın esas unsuru insandır. İnsanları
mıza inandığımız yüce kavramları aşılamadan onla
rı millî gururla, .İslam ahlak ve faziletiyle ihata et
meden bir yere varmak mümkün değildir. 

Dünya kurulduğundan beri Türk Devletini hiç
bir kuvvet dışarıdan yıkamamıştır, hep içeriden yı-
kılmışızdır. Türk Devletini içeriden çökertmek iste
yenler önce millî birliğimizi bozmanın yollarını araş
tırmışlar ve bunun için de ilk fırsatta inançlarımıza 
saldırmışlardır. Çünkü inanç boşluğuna düşmüş bir 
bünyeye nüfuz etmek, ona yabancı unsuriar takarak 
yapısını bozmak, böylece bölüp parçalamak daha ko
lay olmaktadır. Yarınlarımızın teminatı olan gençle

rimiz ve çocuklarımız, bugün bir yandan yabancı kül
tür emperyalizminin ağır baskıları, diğer yandan al
kol düşkünlüğü, uyuşturucu maddeler, kumar, müs
tehcenlik ve benzeri kötü alışkanlıklara karşı millî 
benlik ve şahsiyet mücadelesi vermektedirler. Onları 
bu mücadelelerinde yalnız bırakmamak Devlete dü
şen en önemli görevdir, gecikmeden yerine getirilmesi 
gereken bir görevdir. ((Alkışlar). 

Hedefimiz toplumun ihtiyaç duyduğu insan tipi
ni en ideal ölçüde geliştirmektir. IBu da ancak genç 
dimağlara AMı sevgisini, insan sevgisini, vatan, mil
let ve ıBayrak sevgisini yerleştirmekle mümkün ola
caktır. {Alkışlar) (Böyle bir nesil yarınlarımızın ger
çek teminatıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetimiz bu teşki
latın itibarını itibarımız olarak görmekte ve mesele
lere bu hassisiyet içerisinde yaklaşmaktadır. 

Yüce Heyetinizi bu duygular içerisinde selamlı
yor, 1985 yılı bütçesinin Aziz Milletimize hayırlı ol
masını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın (Bakan. 
'Sayın Bakan, bazı sorular vardır, kürsüden ce

vaplandırılmasını rica edeceğim. 
Soru .sormak isteyen başka arkadaş var mı? Yok. 
iSoru kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
ıSoruları okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
1. Türkiye'nin kaç köyünde kadrolu imam var? 

Kaç tanesinde imam yoktur? 
2, Diyanet İşleri Başkanlığının bastırdığı dergi 

ve kitapların şehir ve köy dmamlarına, müftülerin 
zorla sattırdığı, haksız kazanç sağladıklarını, şikâyet
lerle öğreniyoruz. 

Bu konudaki görüşve tedbirleriniz nedir? 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

©A'ŞKIAN — Sayın ISalih Alcan?.. (Buradalar. 
Buyurunuz Sayın IBakan, 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKİSAY (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlarımız, Türkiye'de şu anda bu
cak ve köylerde bulunan kadrolu imam hatip sayısı 
31 600'dür. Konuşmamda da ifade ettiğim gibi he
nüz 10 364 bucak ve köyde kadro noksanı bulunmak
tadır. 1985 yılı içerisinde yeniden tahsis edilecek 
5 000 kadro ile bu ihtiyacın önemli bir kısmının orta
dan kalkacağı açıktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının zaman za
man şehirlerde, köylerde ve kasabalarda zorla sat-
tırıldığtna dair bazı iddialar yapılagelmektedir. Bu 
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kabil iddialar daimî olarak Diyanet İşleri ıBaşkanlığı 
müfettişlerinin incelediği konular arasında bulunmak
tadır ve bugüne kadar bu yayınların zorla satıldığı 
istikametinde bir olay tespit edilmiş değildir. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
İkinci soruyu okutuyorum': 

Türkiye Büyük IMillet Meclisi Başkanlığına 
1. Camilerimize ait kaç âdet dükkân vardır? 
2. IBunların kira 'gelirlerini yeterli buluyor mu

sunuz? 
3. Bu gelirler nerelere sarf edilmektedir? 

Mehmet üner 
Kayseri 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVUBT BAKANI İKÂZIM OKISAY (Devamla) 

— Camilerimize ait dükkân mevcut değildir. Bu ca
milerin bir kısmının mülkiyeti özel şahıslara, bir kıs
mı vakıflara aittir. Atalarımız camileri yaparken, bu
nun ufak tefek masrafları konusunda x>emaate müra
caat edilmesin diye gelir getirecek bazı tesisleri de 
yanlarında düşünmüşlerdir. Bu bakımdan bunların • 
mülkiyeti arz ettiğim gibi vakıflarındır, camilerin 
bizzat sahip olduğu dükkân ve işyeri mevdut değil
dir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandınlmıştır. 
Diğer soruyu okutuyorum1:, 

Türkiye Büyük (Millet »Meclisi Başkanlığına 
1. Dış ülkelerde IKur'an kurslarını yürüten kim

selerin ehliyetli olup olmadıklarına dair 'bunlara bir 
belge verilmesi düşünülmekte midir? 

2. Bu cümleden olarak IKur'an kurslarına işti
rak eden öğrencilerin kıyafetlerinde millî itibarımızı 
zedeleyici görüntülerin önlenmesi için bir tedbir dü
şünülmekte midir? 

3. Bütün camilerimizde yapılan vaazların, Ata
türk ilkeleri, lâiklik prensipleri çerçevesi dahilinde 
hazırlanmış bir vaaz kitabı var mıdır? Bu esaslar da
hilinde hareket edilmesi ilgililere bildirilmiş midir?; 

Veysel Varol 
Erzincan 

(BAŞKAN — Buyurum Sayın iBakan. 
DEVIJET (BAKANI KJÂZIM OİKSAY (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlarım, konuşmam sırasında da, 
yurt dışına gönderilen din görevlilerinin, bu konuda 
ihtisas eğitimi görmüş yüksek tahsilli insanlar oldu
ğunu ifade etmiştim. Bü baJkımdan şu anda yurt dı
şında IKur'an kurslarında görevli elemanlar ilahiyat 
fakültelerinden yetişmiş elemanlardır. 

Kur'an kurslarında, şüphesiz gönül en kısa za
manda arzu eder ki, standart bir kıyafet uygulama
sı getirilsin ve herkes bu kurslara gelirken bu şekil
de giyinsin gelsin; ancak bunun bir maddî külfet me
selesi olduğu ortadadır. İBuna rağmen Diyanet İşle
ri Başkanlığının bu konudaki çalışmaları sürmek
tedir; inşallah uygun bir zamanda bu iş tatbikata gi
recektir. 

Vaazlarla ilgili olarak iki adet hutbe kitabının ol
duğunu, ayrıca her ay çıkan- Diyanet Gazetesinde 
dört standart hutbe bulunduğunu da ifade etmiştim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Sırrı Özbek sorularını sözlü olarak sormak 

istiyor. Sayın İözbek, sorularınız kısa, net, şahsî fikir 
ve mütalaadan uzak olacak; buyurun sorunuzu so
run., 

'AHMET SIRRI ÖZBEK ^Adıyaman) — Sayın 
Başkanım, Bakanımdan özellikle sormak istediğim 
soru şudur: Türkiye nüfusunun yüzde 98'inin üzerin
deki kısmı IMüslümandır. Bu 'Müslüman halk yediği 
etleri, ancak İslam kurallarına göre kesilmesi halin
de yiyebilecektir. Bu Müslüman halka îslam kural
larına göre kesilmeyen etlerin ithal yoluyla getiril
mesi karşısında Diyanet [işleri Başkanlığı bu duruma 
nasıl bir izah ve çözüm getirmiştir? 

Arz ederim efendim. 

BAŞIKAN — Teşekkür ederim. 
(Buyurun Sayın Bakan. * 
(DEVIJET ©AKANI KiAZJM ÖKİSAY (Devamla) 

— Sayın Başkan, muhterem ,arkadaşlarım; yurt dı
şından Türkiye'ye ithal edilen etlerin, gayet tabiî, 
yüzde 98'i Müslüman olan bir millete, 'îslamî esasla
ra uyulmadan kesilmiş ve getirilmiş olması düşünü
lemez. Bu konuda ben bizzat, lîzmir'e gittiğimde be
lediye başkanı ile aynı konuyu konuştum. '«Alman
ya'dan et getirteceğim diyorsunuz; bu iş nasıl olacak; 
yani bunun ılslamî esaslara uygunluğunu ne şekilde 
inceleyeceksiniz ve 'gerçekleştireceksiniz?» dediğim 
zaman, bana «özellikle Avrupa ülkelerinde gayet ge
niş bir IMüslüman toplumun olduğu hepimizce ma
lumdur. Bu teklifi yapan kişiler, yani et ithalatını ya
pacak olan kişiler, bu kesim işinin oradaki (Müslü
man cemaat tarafından yapılması suretiyle Türkiye' 
ye gönderileceğini garanti etmişlerdir» şeklinde ifa
de etmişlerdir. 

Arz ederini. 
'BAŞKAN — Sayın 'Musa Ateş, buyurun sorunu

zu sorun. 
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iMtAHÖMlUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın (Başkan, 
bu konuda önemli bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, müteaddit defalar, 
nasıl sual sorulacağını belirttik; siz de bunu 'gayet iyi 
biliyorsunuz. Buna rağmen... 

MAHMUT AKKIIJÇ ((izmir) — Soru sormu
yorum Sayın iBaşkan, affedersiniz; eğer lütfederse
niz... 

iBAŞKıAN — Söz almanız da mümkün değil efen
dim. 

iBuyurun Sayın Ateş. 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkan, bazı 

vatandaşlarımız şapka giymek günahmış gibi takke
ler giyiyorlar başlarına. IBu davranış, dinimize ve de 
büyük kurtarıcı ölmez Atatürk'ün ilke ve devrimleri
ne aykırıdır. Bu hususta ilgili makamlar ne düşünü
yorlar? . 

İkinci sorum: Malûmu âliniz, dinimiz birlik ve 
beraberliği Öngörüyor, bölücülüğü ve ikiliği katiyet
le men ediyor. Hazreti (Muhammedin şehadetinden 
150 küsur yıl sonra, Abbasi Halifelerinden Cafer 
Mansur'un kendi makam ve merifaatları için vücuda 
getirmiş oldukları ve icadından bugüne kadar... 

©AŞKAN -^ Sayın Ateş, suale geliniz; sualinizi 
sorunuz lütfen. 

(Bununla ne demek istiyorsunuz? 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Bugüne kadar, Türk 
- tfslâm kanının akıtılmasına neden olan, Türk - İs
lam Cumhuriyetinin neslini geri bırakanlara ne gibi 
çare düşünülüyor? 

Saygılarımı sunarım. )(HP sıralarından «(Bravo» 
sesleri, alkışlar), 

©AŞtKAN —Sayın Bakan, buyurun cevaplayın 
efendim-

İDEVLIET ©AKANI KÂZIM OKSAY ((Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşımız 2 tane 
sual sordu; suali sorarken birinin cevabını da verdi
ler şapka konusu ile ilgili olarak. 

Diğer konuyu da, uygun görürseniz, zabıtlardan 
inoeleyeiim, ne şekilde cevap verilmesi gerekiyorsa, 
o şekilde cevap verelim ve aydınlatalım kendilerini. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞ/KAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır-

Bir soru daha var okutuyorum: 
Saym 'Bakan bağlı kadrodan bahsetti. 1985 Ocak 

ayında ne kadar imam kadrosu serbest bırakılacak? 

(Kaç yıl sonra camilerimiz imam 'kadrosuyla ta
mamlanacak?/ 

Haydar Koyuncu 
Konya. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın (Bakan, cevaplayı
nız efendim. 

İDEVUET ©ARANI KiAlZİM OİKİSAY ((Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, biraz evvelki birinci so
ru içerisinde, şu anda 10 3ı64 bucak ve köyde imam 
- hatip kadrosu olmadığını ifade etmiştim. 'Bu sene 
bizim programımız, 5 bin- kadroyu daha serbest bı
rakmaktır. Ayrıca, (1986 yilında bir 5 bin, 11987 yılın
da yeniden bırakılacak 7 500 kadro ile bu konunun, 
en ufak bir siyasî istismar vesilesi yapılmadan Çö
zümü sağlanacakttr. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar), 

^BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın (Bakan. 
Söz şırası, üzerinde konuşmak üzere, Sayın Meh

met Zeki Uzun'da. 
Buyurun Sayın Uzun. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Muhterem 
Başkan, Yüce Meclisin aeğerli üyeleri; Diyanet İş
leri Başkanlığının 1985 Malî Yılı Bütçesi hakkında 
şahsî görüş ve temennilerimi ifade etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu münasebetle, yüzyıllarca insanüstü gayret ve 
feragatla yüce dinimize hizmet eden erbabı ilmi ve 
ehli irfanı hayırla ve rahmetle anar, haline din ve 
memleketimizia bekası, aziz milletimizin huzur ve 
saadeti için halisane hizmet ve gayret sarf eden din 
görevlisi arkadaşlarımıza şükranlarımı sunar, hepini
zi saygı ve muhabbetle selamlarım. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın İ36 ncı 
maddesine göre, genel idare içinde yer alan Di
yanet İşleri Başkanlığı, 4 Mart 1924 tarihinde 429 
sayılı Kanunla kurulmuştur. Halen yürürlükte olan 
22.6.1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkan
lığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesine göre Diyanet İşleri Başkanlığımız, isjaın 
Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili 
işleri yürütmek, din kon-ısunda toplumu aydınlat
mak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli olup Baş
bakanlığa bağlıdır. 

Din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip de
netlemek, din isleriyle ilgili konularda ilmî inceleme. 1 
ve araştırmalar yapmak, dinî eserleri telif ve tercü-
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me etmek, Müslüman vatandaşların millî ülkülere 
bağlılıklarını koruyucu inanç ve inanç ayrılıklarının 
istismarını önleyici tedbirler almak, Mushaflarm doğ
ru basımını sağlamak, yurt dışındaki vatandaşlarımı
zı dinî konularda aydınlatmak, onların millî ülküle
re bağlılıklarının devamını sağlamak, her türlü aşı
rı cereyanlardan, ve din istismarcılarından korumak 
Diyanet işleri Başkanlığının başlıca görevleri arasın-
dadiTr 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlı
ğı 1985 Malî Yılı Bütçe ödeneği, 33 853 648 O0Q Türk 
Lirasıdır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 1985 yılı büt: 
çesinde de 31 165 000 OOO. Türk Lirası ile ağırlık, 
personel giderlerjndedir. Diğer# carilerde, bu yıl, 1985 
malî yılında Başbakanlık bütçe çağrısına göre hiç 
artış yapılmaması gerekirken, özellikle yurt içi ve 
yurt dışı geçici görev yolluklarıyla diğer tüketim 
malları ve malzeme alımları harcama kalemlerinde; 
bu harcama kalemlerine konulan ödeneklerle yürütü
len çok önemli hizmetler sebebiyle, 1984 malî yılına 
göre yüzde 55 gibi yüksek bir artış kaydedilmiştir. 
Söz konusu harcama kalemlerine konulan toplam 
638 456 000 Türk Lirası ödenekle yurt dışındaki va* 
tandaşlarımıza özellikle Ramazan ayı münasebetiyle 
götürülmekte olan vaaz ve irşat hizmetleriyle, yurt 
içinde yapılmakta olan hizmet içi eğitim faaliyetleri 
ve bugüne kadar ihmale uğrayan ve Sayın Cumhur
başkanımızın emir ve direktifleriyle ele alınan cami 
ve çevresi umumî temizliği hizmetleri yürütülecek
tir. 

Değerli üyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı kendi
sine verilen, toplumu din konusunda aydınlatma gö
revini, carnilerimizdeki vaaz ve hutbeleriyle, salon
larda tertiplediği konferans ve seminerleriyle, basılı 
dinî neşriyat ve ayrıca televizyon ekranlarıyîa, rad
yo rriikrofonlarında düzenlediği programlarla yerine 
getirmek durumundadır. Ne var ki TRT, Diyanet. 
İşleri Başkanlığının emir ve tasarrufunda bulunma
dığından, mevzuata dayah bir işbirliğine şiddetle ih
tiyaç vardır. Halen yeterli olmadığını bildiğimiz bu 
işbirliği konusunda Hükümetin daha duyarlı olaca
ğında şüphem yoktur. 

18.7.1984 tarih ve 8360 saydı Bkaanlar Kurulu 
Kararı ile çeşitli unvanlardan olmak üzere Diyanet 
İşleri Başkanlığına 7 500 yeni kadro verilmiştir. Bu, 
bugüne kadar hiç görmediğiniz bir rakam ve imkân 
olmuştur. Bu sebeple" Sayın Hükümeti ve görevli Ba
kanı huzurlarınızda tebrik ediyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

I Tebrik ve takdire şayan diğer bir husus da, bu 
I kadroların dağıtımında hiçbir ayrım gözetilmemiş ol-
I maşıdır. Sadece küçük, sımrda ve tabiî afete uğra-
I mış köylerimiz nazara ahnmış; ayrıca şehir kadro-
I lan dağıtılırken de kalkınmada öncelikli iller tercih 
j edilmiştir. Ancak, halen kadrosuz bulunan yaklaşık 
I 10 364 köy ve bucak camii ile 1 058 il ve ilçe mer-
I kezi camilerinin aynı hız ve itina ile en kısa zaman-
I da kadroya kavuşturulmasını yine Sayın Hükümetten 
I talep ve temenni ediyorum. 

I Anayasamızın 136 ncı maddesi ve 633 sayılı Di-
I yanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkın-
I da Kanunun 25 inci maddesini tanzim etmek sureti 
I ile Diyanet İsleri Başkanlığı Teşkilatını ve din görev-
I İllerini siyasetin dışında tutan Meclislere keza teşek-
I Ikürü bir borç biliyorum. Aynı dikkat ve ihtimamın, 
I iktidar ve muhalefetiyle Yüce Meclisinizin değerli 
I üyeleri tarafından da gösterildiğinden ve gösterilece-
I ğinden asla şüphem yoktur. 
I Sayın milletvekilleri, 'Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
I Genelkurmay Başkanlığı başlangıçta birer vekâlet 
I iken, 4 Mart 1924 tarih ve 929 sayılı Şer'iye ve Ev-
I kâf ve Erkâna Harbiyei Umumiye Vekâletlerinin îl-
I gasına Dair Kanun üe Büyük Atatürk, Diyanet Iş-
I leri Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı teşkilat-
I larını kurmak suretiyle, dlin hizmetleri ve Silahlı 
I Kuvvetlerimizi bugünkü hüviyetlerine kavuştürmuş-
I tur. . 

I ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekci'nin pro-
I tökaldeki yeri hemen ilk sıralarda, makam otomo-
I bilinin plakası kırmızı, m'aaşı 155 lira likeni, İcra Ve-
I killeri Heyeti azalarımn maaşları ise 150 lira idi. 
I Bugün televizyon ekranlarında resmî bayram ve 
I törenleri takip eden pek çok vatandaşımız haklı ola-
I rak protokolde çök gerilerde bulunan Diyanet İşleri 
I Başkanının durumunu, milletvekili olarak bizlerden 
I sormaktadır. Londra'da bir şehir papazı protokolde 
I Başbakandan önce gelirken Sayın Diyanet İşleri 
I Başkanımızın protokoldeki yerlerini İlgililerin. naza-
I rı dikkatine sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış

lar) 
I Değerli arkadaşlar, halkımızı dinî konularda ay-
i dınlatmak gayesi-ile, başta kalkınmamış iller olmak 
I üzere, gruplar halinde teşekkül ettirdiği irşat heyet-
I leri vasıtası ile verdiği ilave hizmetler, yurt içindeki 
I ve yurt dışındaki özel ramazan hizmet ve gayret-
I leri, ceza ve tevkif evlerindeki vatandaşlarımızı ye-
I niden topluma kazandırmak ve onlara yardımcı ol-
I malk üzere bu yerlerde verdikleri hizmetler, yurt di-
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şında milletimizi vakarla temsil ederek yürüttükleri 
Umre ve Hac ibadetleri organizasyonundaki başarı
lan, ayrıca ve özellikle yurt dışında çalışan işçi yurt
taşlarımızın ve Türk çocuklarının yabancı kültür ve 
telkinlere karşı korunmaları için çeşitli Avrupa ülke
leri ile Avusturalya'ya ve diiğer yabancı ülkelere 
gönderdiği yaklaşık 364 din görevlisinin fedakâr ça
lışma ve gayretlerinden dolayı Yüksek Başkanlık 
mensuplarını ve Diyanet işleri camiasını tebrik edi
yorum,. 

BAŞKAN — Sayın Zeki Uzun, süreniz dolmuş
tur. Görüyorum iki okunacak hayli sayfa var. 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Devamla) — Hayır 
efendim, bitmek üzere.. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
MEHMET ZEKt UZUN (Devamla) — Ayrıca, 

dinî yayın niteliğinde 20 ayrı eserden toplam, 1 mil
yon 100 bin adet, çocuk yayınları niteliğinde 14 ay
rı eserden 140 bin adet kitap ile 977 bin Diyanet 
Gazetesi, 1 milyon 201 bin adet çocuk dergisi ve 900 
adet Diyanet Dergisi bastırarak, Milletimizin ve genç
liğimizin hizmetine sunan Diyanet İşleri Başkanlığının 
bu hizmetlerini de takdire şayan buluyorum. Bu 
cümleden olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığına 
verilen 50 milyon lira döner sermaye limitinin artı
rılması hususunda çaba sarf edilmesi gerektiğine ina
nıyorum. 

Sayın milletvekilleri; diğer taraftan 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 20.5.1976 tarih ve 2012 
sayılı Kanunla eklenen ek maddesinin (d) fıkrası
nın 2 nci bendiyle sağlanan köy, kasaba ve mahal
le camilerinde dernek, valkıf veya köy bütçesinden 
ücret alan (imam - hatiplerimizin bu hizmetleri se
bebiyle borçlandırılmalarına dair sağlanan imkân, 
ilgililerin bu görevleri müftülükçe verilmiş bir bel
geye istinaden yapmış olmaları ve ücretlerinin der
nek, vaikıf veya köy bütçesinden; ödeneğinin defter 
veya bordro, bu olmadığı takdirde vergi dairesi kayıt
larına istinaden müftülüklerce verilmiş ve malhallî 
mülkî amirlerince onanmış belgelerle tevsik etmiş 
olmaları şartını getirmiş olması, memleketimiz ger
çekleri açısından yerine getirilmesi pek kolay olma
dığımdan, bu haklardan çok az kimse istifade ede
bilmiştir, Bu duruma Yüce Parlamentonun bir çare 
bulacağına inanıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet işleri Başkan
lığı personeline ödenen iş güçlüğü, teminindeki güç
lük zammı gibi bazı ödemelerin de emsalinin çok 
altında olduğunu tespit etmiş bulunuyorum; fakat 

biraz önceki Sayın Bakanımızın müjdeleri de bu 
konuda bizi sevindirmiştir. Aynı derecede görev ta
şıyan diiğer devlet memurları maaşları arasındaki 
bu fark ve eşitsizliğin 1985 Malî Yılı Bütçesinde 
giderileceğini ilgililerden bekliyorum; gereken yapıl
mıştır, şükranlarımızı arz ediyoruz. 

1985 Malî Yılı Bütçesinin Başkanlık ve aziz mil
letimiz için hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
eder, Diyanet işleri Başkanlığı teşkilat kanununun en ,* 
kısa zamanda çıkarılarak Yüce Milletimize daha çok 
dinî hizmet götürmek azim ve gayretinde olan Yüce 
İMeclisimizin siz değerli üyelerini saygı ve muhab
bette selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Diyanet işleri (Başkanlığının 1985 'Malî Yılı Büt

çesiyle 198'3 Yılı Kesinhesıabına ilişkin müzakereler 
tamamlanmıştırii 

Şimdi, Diyanet işleri Başkanlığının 1985 Malî Yılı 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere ge
çilmesi kabul edilmiştir.; 

Bölümleri okutuyorum: 

Diyanet İşlem Başkanlığı 1985 Malî Yık Bütçesi 

A - CETVELİ 
Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 4 649 069 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Toplumun dinî konularda 
aydınlatılması ve ibadet 
yerlerinin yönetimi 28 725 931 C0O 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 728 648 OOO 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN •— Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34 103 648 000 

— 43 — 
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Diyanet İşleri Başkanlığı 1985 Mali Yılı Bütçesi
nin bölümleri kabul edilmiştir. 

Diyanet İsteri Başkanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Diyanet İşleri. Başkanlığının 1983 
yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Diyanet işleri Başkanlığının 1983 Yılı Kesinhesa-
bıntn bölümleri kabul edilmiştir. 

Bu suretle 1985 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesi ile 1983 yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı olsun. (Alkışlar) 

C) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 

Bütçesi 
2, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 

Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programımız gereğince Vakıflar Ge-
rx\ Müdürlüğünün 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısımn müzakerelerine 
geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerindeler; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde gö

rüşmek isteyen, söz almak isteyen arkadaşların isim
lerini okuyorum. 

Grupları adına; Anavatan Partisi adına Turan 
Öztürk, Milliyetçi Demokrasi Partisi adına Aziz 
Kaygısız, Halkçı Parti adına Mehmet Üner; 

Şahısları adına; Hilmi Nalbantoğlu, Ali Ayhan 
Çetin, Muzaffer ilhan, Ziya Ercan, Murat Sökmen-
oğlu, Yavuz Köymen, Mustafa Çorapçıoğlu söz al
mışlardır. 

Şimdi Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Tu
ran Öztürk'e söz veriyorum; buyurun Sayın öztürk. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA H. TURAN ÖZTÜRK 
(Nevşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1985 Yılı Bütçesi üze
rinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. Grubum ve şah
sım adına Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin malumu olduğu 
üzere vakıf; belli bir inalın Allah rızası için insan
ların hizmetine tevdiidir. islam hukukunda fertlerin 
menkul ve gayrimenkul emvalini kendi istek ve rı
zası ile şahsî mükellefiyetinden çıkararak hayır işle
rine tahsis etmesidir. Vakıf müessesesi bütün Türk 
ve islam âleminde asırlarca yaşamış ve hayatın gün
lük hadiseleriyie sıkı sıkıya alakadar olmuş, kamu
nun ekonomik ve sosyal hayatı üzerinde pek çok 
müspet tesirler icra etmiş; Türk kültür ve hayatına 
büyük katkıları olmuş, dinî, hukukî bir müessesedir. 

Sayın milletvekilleri, insanlığın erişebileceği en 
yüce duygu, fedakârlık duygusudur, islam dini bu 
yüce duyguyu kendisine ilke edinmiştir. Sosyal ha

yatta yardımlaşma, islam hukuku üzerinde en çok 
durulan ve işlenen konulardan birisi olmuştur. Bugün 
insanlığın gerçekleştirmeye çalıştığı sosyal adalet ve 
sosyal devlet kavramları, ruhunu yüce dinimizden 
almıştır. 

Kuran-ı Kerim'in bir ayetinde şu şekilde ifade 
edilen «Sevdiğiniz maüarJan Allah yolunda verme
dikçe iyi insanlardan olamazsınız.» Bu yüce duygu 
Hazreti Peygamberimiz tarafından da bir Hadisi Şe
rifinde «Eğer bir malını Allah için verir, vakfeder
sen, o mal senin esas mülkündür. Ydk eğer vermez 
de ona sarılırsan sen onun mülkü olursun» şeklinde 
ifade edilmiştir, 

Türk milletinin asırlarca önce kurduğu yardım 
kurumları ve vakıflar, sosyal adaletin temelini teşkil 
etmektedir. Müessesenin Türk tarihinde ilk kayıtla
rının milattan önce 1280 yılarında yazılı olarak za
manımıza ulaştığı görülmektedir. Ancak, günümü
ze kadar devam eden eserleri, ayakta duran vakfi
yeleri, yaşayan vakıfların, Selçuklu beyleri ve Os
manlı imparatorluğu zamanında kurulan vakıflar ol
duğu görülmektedir. 

Türk milletinin geçmişi cömertlikle doludur. Ata: 

lafımız fethettiği her karış toprağa adalet ve mede
niyet götürmüştür. Müslüman olsun veya olmasın, 
idaresi altındaki tüm ülkelere camiler, mektepler, 
medreseler, darüşşifaiar, kervansaraylar, köprüler, 
hanlar, hamamlar, aşevleri ve çeşmeler yaptırmışlar
dır. Bugün bile bu eserler Asya'da Avrupa'da, Af
rika'da Türk milletinin sanat, medeniyet ve insanlık 
anlayışını temsil etmektedir. 

Özellikle imparatorluk döneminde kurulan vakıf
lar, kamuya ait pek çok önemli hizmetin görülme
sinde katkıları odmuş ve tarihin derinliklerinden gü
nümüze kadar gelen çok büyük sanat eserlerinin ya
ratıcısı olmuşlardır. 

Bu dönemde altın çağını yaşayan vakıflar, Cum
huriyet döneminde de bu * durumunu muhafaza et
mekle birlikte, gerektiği gi'bi korunamamıştır. De
mokrasiye geçiş döneminden sonraki safhada, vakıf 
müessesesinin önemi her geçen gün daha iyi anla
şılmış, mevcut hükümetler bu konuya eğilmenin ge
rektiğine inanmışlardır. m 

Cumhuriyet dönemindp 903 sayıh Türk Medenî 
Kanunu hükümlerine göre kurulan yeni vakıflar, da
ha ziyade millî eğitim, kültür ve dinî amaçları ön 
plana alarak kurulmaktadır. 

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte Şef'iyye ve Ev
kaf Vekâleti adıyla idare edilen vakıf müessesesi, 3 
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Mart 1924 tarihli ve.429 sayılı Kanunla bu Vekâ
letin lağvedilmesi ile genel müdürlük şekline dönüş
türülmüştür, 

'Bugün Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olan Vâ
kıflar Genel Müdürlüğü, 2762 sayılı Vakıflar Kanu
nu Ve 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hü
kümleri muvacehesinde, mazbut vakıfların idaresini, 
903 sayılı Kanun hükümlerine göre ise yeni vakıfla
rın tescil ve denetim işlerini yerine getirerek görev
lerini yürütmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, Plan ve (Bütçe Komisyonunda kabul edilerek 
huzurlarınıza gelen 1985 Yılı Bütçesinin 5 776 000 356 
TL. olduğu ve 'bütçenin 1984 Yılı Bütçesine göre yüz
de 36 oranında artış gösterdiği- görülmektedir. Va
kıflar Genel Müdürlüğünün bu bütçeyle nasıl bir 
hizmet vereecği meselesine gelince : 

Muhterem arkadaşlar, vakıf müesseseleri iyilik ve 
hayır kurumlarıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün iki 
temel görevi vardır : Birincisi, çeşitti hayır işleri ve 
sosyal hizmetlerdir. îkincM temel görevi ise, ekono
mik faaliyetlerdir. 

Çağına göre çok ileri atılmış- bir adan olan sos
yal hizmetlerin yerine getirilebilmesii için, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli il ve ilçelerinde 
6 250 adet öğrenciye, 48 adet öğrenci yurduna, bes
lenme, barınima ve öğrenim yapma imkânı sağla
makta; ayrıca yine yurdun çeşitli yerlerinde 9 adet 
imarette, 2 bin fakir ve jkimsesiz vatandaşa bir 
öğün sıcak yemek vermektedir. 

Bunların yanında, bin adet âmâ ve muhtaca ayda 
1 200 lira da yardto yapılmaktadır. 

Vakıf Gureba Hastanesini fakir ve garip vatan
daşların tedavisi için açık tutmakta, ayrıca vakfiye
lerde yer alan dinî, hayrî ve sosyal hizmetleri ger
çekleştirmeye çalışmaktadır. 

Vakıf hizmetlerinin sağlıklı ve tam1 olarak yü
rütülmesi, vakfiyelerinde yer alan hükümlerin ve 
'belgelerin bilnmesine bağlıdır, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü arşivinde kayıttı ve muhafaza edilen vakfi
yelerin bugünkü Türkçeye ?evritae işlemleri yıllar
dır tamamlanamamıştır. Bu hizmet, vakıfların gele
ceği yönünden önem arz eden bir hizmet dalı olup, 
bunun kısa zamanda gerçekleştirilmesini temenni et
mekteyiz. • • . - - . , 

.Sayın miMvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
hizmetlerinin biri de vakıf abkte ve eski eserlerin 
onarım ve restorasyonudur. Ecdat yadigârı olan mi
marî ve tarihî eserlerimizi orijinal durumlarına uy-

I gun olarak muhafaza etmek ve gelecek nesillere inti
kal ettirmek; Türk kültürünün, Türk sanatının eşsiz 
belgeleri olarak devamlarını sağlamak, bugünkü ne
sillerin görev ve sorumluluğuindadır. 

Bu hususta hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamalı
dır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 
bulunan eski eserlerin büyük bir bölümünün harap 
ve bakımsız olduğu hepimizin malumudur. 

1985 Yılı Programında 121 adet kültürel amaç
lı, 13 adet turizm amaçlı eski eser ve abidenin ona
ran ve restorasyonunun planlandığı görülmektedir. 

Mevcut abide ve eski eser sayısına göre, 1985 yılı 
onarım planı yetersiz görülmektedir. Bu konuda ma
lî ve teknik imkânları harekete geçirerek gerekli ted
birlerin alınmasında zaruret mütalaa ediyorum 'ar
kadaşlar. 

Sayın milletvekilleri, sosyal ve kültürel faaliyet
leri yanında, memleket ekonomisine de katkıda bu
lunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetim ve de
netimindeki vakıfların mal varlığı .küçümsenemez. 
Bu mal varlığının atıl kalmasını önlemek hepimizin 
görevidir. Vakıfların mal varlığının ekonomimize kat
kısını artırmak için gerekli tedbirler alınmış ise de, 
yeterli görülmemektedir. 

Bu nedenle, kaynakların daha rantabl bir şekilde 
işletilmesi gerekli olup, • gayriimenkülleriın durumları
nın tespiti ile, gerekli işletmecilik faaliyetlerine ağır
lık verilmesi kaçınılmaz olmuştur. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü yönetimlinde bulunan işletmelerin de, gü
nümüz ekonomisine paralel, olarak her yönüyle yeni
lenmesi ve işletme müdürlükleri faaliyet alanında bu
lunan vakıf arazilerinin bakım ve onarımlanyla zi
raî faaliyetlere gerekli önem verilmelidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1985 Yılı Bütçesinin 
incelenmesinde vakıf paralarla 5 adet işhanının plan
landığının bulunirüası memnuniyet verici bir durum or
taya koymuştur. Bu hizmetin ülke düzeyinde ele alın
ması ve yeni işhanları yanı sıra, mevcut gayrimen-
kullerin de balkım ve onarımına .gerekli önemin ve
rilmesi gerekir. 

Ayrıca, sermayesinin yüzde 75'i Vakıflar Genel 
.Müdürlüğünün yönetim ve denetiminde bulunan maz
but : ve müihak vakıflara ait Tüririye Vakıflar Ban
kası Genel Müdürlüğünün 270 adet şube ve iştirakiy
le Türk ekonomisine gerek bankacılık ve gerekse iş-
lefaıecük yönünden katkısı çok büyüktür. Son yıl-

I larda Vakıflar Bankasının olumlu ve sağlıklı gelişme 
içerisinde olduğu müşahede edilmekte olup, bu .foiz-

I metin devamını canı gönülden arzu ediyoruz., 
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Sayın în'illetvekilleri, vakıflarımız dinî inançların 
mahsulüdür. IBU nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü her zaiman için bir işbir
liği ruhu içerisinde bulunmak ve bu işbirliğini çalış
malarıyla tescil ettirmek zorundadırlar. İçinde bu
lunduğumuz «Vakıf Haftası» nedeniyle, camilerde 
vaaz ve hutbelerde, radyo ve televizyonda, okullar
da vakfın önemini 'belirten, vakıflarımızı vatandaşa 
tanıtıcı ve sevdirici konuşmalar, yayınlar ve seminer
ler düzenlenmesi son derece faydalı olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, şu noktaya da değinme
den geçemeyeceğim : Ecdat yadigârımız olan Hır-
ka-i Şerifte, vakıf şartiyesi olarak 24 saat Kur'an-ı 
Kerim tilâveti hepinizin malumudur. Biz bir devir
de bu vazifeyi eski siyasî bir arkadaşımla beraber baş
latmış ve ona ben delalet etmiştim; fakat ne acıdır 
ki bu şeriat yerine getirilmemektedir. Biz Anavatan 
Hükümeti ve Grubu olarak bu şartın yerine getirilme
sini, en kısa zamanda başlatılmasını temenni ve ar
zu ediyoruz arkadaşlar. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden önce 
kısaca aşağıdaki hususlara da değinmekte yarar gö
rüyorum : 

Vakıfların devamlılığını sağlamak asıl amaç ol
mak üzere, Türk Medenî Kanununun hükümlerine 
göre kurulan vakıfların yüksekokul ve üniversite ku
rabilmeleri konusunda Türk eğitim sisteminin son 
yıllardaki başarılı girişimlerini takdirle karşılıyoruz. 
YÖK, Millî Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü^bu konudaki ifcercihlerini rasyonel biçimde 
kullanmak zorundadırlar. 

Ayrıca, vakit gayrimenkuHerinin ekonomiye kat
kısını artırmak, için, 'bu almaçla Taşdelen ve Kara
kulak memba sularının ihracı ve dış pazarlara açıl
ması için gerekli işletmecilik faaliyetlerine ağırlık ve
rilmedi gerekmektedir. 

Vakıf eski eser ve abidelerin onarım ve restoras
yonunda üniversitelerle işbirliği yapmak ve bu eser
leri turizme en iyi şekilde sunarak gelir temin etmek 
lazımdır. 

Bu arada yurt içi ve yurt dışı vakıf idareleri ara
sında yardımlaşma ve işbirliği faaliyetlerini geliştir
mek, iştiraklerin denetim ve koordinasyonunu etkin 
bir şekilde sağlamak, malî imkânlar ölçüsünde dinî, 
hayrî ve sosyal hizmetlere öncelik vermek, vakfiyele
ri Türkçeye çevrilmesi çalışmalarına hız vererek gelir 
getirici yatırımlara öncelik tanımak lazımdır. 

Yıllardır inşaatı süren Vakıf Gureba Hastanesi 
içinci kışım inşaatının bir an önce tamamlanarak 

I hizmete açılmasını ve 'halen depolarda çürümeye terk 
edilmiş bulunan milyonluk tıbbî cihazların, öncelikle 

I kanser araştırma cihazlarının inşaatla birlikte en "kısa 
zamanda faaliyete geçirilerek halkın hizmetine sunul
ması, hepimizin ortak arzu ve temennisidir. 

Gaym miüetvekilleri, konuşmalarımı burada biti
rirken 1985 Yılı Vakıflar Bütçesinin, Milletimize ve 
vakıflar idaresine hayırlı olmasını'niyaz eder, Yüce 
Meclisin değerli üyelerine saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Turan öztürk. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Aziz Kaygısız; buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA AZİZ KAYGISIZ (Kars) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 1985 Ma
lî Yılı 'Bütçesi üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına 'görüşlerimizi sunmak üzere huzurları-

I nızda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, vakıflar, malumlarınız ol

duğu üzere fertlerin gayrimenkullerini hiçbir tesir 
altında kalmadan kendi istek ve arzusuyla şahsî mü
kellefiyetinden çıkararak dbedî olarak hayır işlerine 
tahsis edilmesiyle kurulur. 

Türk toplum ahlakının en belirgin özelliği; dinî, 
sosyal, m'Mî kültür ve eğitim anlayışı içinde insanları 
bayır işlemıeye, iyilik yapmaya, birbirine yardım et
meye sevk etmesidir, asanların erişebileceği bu yü
ce duygular neticesinde, tarihimizin derinlik'lerinden 
gelen Osmanlı-Türk İmparatorluğu döneminde ne
zaret olarak kurulan valflar, 1048 yılında gerçek 
hüviyetine 'kavuşmuştu. Vakıflar kişinin yalnız ken
dini düşünmesini reddeder; toplumun bütünlüğünü 
kapsar. Vakıflar,- Osmanlı döneminde o kadar geliş
miştir ki, insanların huzuru, sağlık ve mutluluğu, 
eğitim ve öğtetimi için kültür hizmet dallarını kur
muştu. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim yapanlara va
kıflar tarafından yüzde 100 ihtiyaçlarını giderecek 
nispette yardım yapılmaktaydı. 

Osmanlı İmparatorluğu, o yıllarda imar ve ba
yındırlık işleriyle iştigal ettiği gibi, aynı zamanda bir 
yerden başka bir yere göç eden vatandaşların maddî 
ve manevî yardımlarına koşularak, ihtiyaçları gide
rilmekteydi. 

Vakıflar, Anadolu iskân edildiği zaman hudut böl
gelerinde göçmen vatandaşların yerleştirilmesinde Os-

I manii Devletine yardım etmişler, konut ve barınak 
imkânları sağlamışlardır. 

'Muhterem milletvekilleri, atalarımız 'her gittikleri 
I yere insanların ırkına, dinine, mezhebine, cinsine bak-
I- madan, adaleti ve medeniyeti beraberlerinde 'götür-
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müşler; hanlar, kervansaraylar, hamamlar, medrese
ler gibi görkemli sanat ve kültür abideleri dikmiş
lerdir. Bunların örneklerini Anadolumuzun her yöre
sinde tarihî 'belgeler halinde 'görmek mümkündür. Sa
yın milletvekilleri, bu ©serler sadece Anadoluda kal
mamış, uzantısı Asyadan Avrupaya kadar yayılmış
tır. Türk sanat ©serlerinin inceliği, güzelliği o kadar 
ilgi çekicidir ki, bu sanat eserlerimiz sayesinde yur
dumuza milyonlarca turist 'gelmekte ve Türk eko
nomisine büyük katkıda bulunmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğunun gerileme döneminde 
vakıflarda bir düşüş görülmüştür. Osmanlı İmpara
torluğunun 'ilk devirlerinde, Orhan zamanında; Su
nan Paşa, Çelebi Mehmet devrinde; fshak Paşa za
manında ve 'Fatih zamanında vakıflar en parlak dö
nemini yaşamıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 
aldıktan sonra «Küçük cihadı kurtardık, büyük Ci
hadımız kaldı; o da İstanbül'un imar durumudur» 
demiştir. İşte o yıllarda İstanbul Fatih tarafından imar 
edilir; birçok saraylar ve medreseler, altyapı tesisleri 
yapılır. Vakıfların içtimaî hayatın refah ve saadeti 
uğrundalki fedakârlıklarını takdirle anıyoruz ve bu 
vakıfları bırakanlara rahımet diliyoruz. 

'17 nci yüzyıla kadar vakıflar parlak dönemini 
yaşar. Ne yazık ki, daha sonra «Bafoü'ssaade» veı«Da-
rüssaade» denilen cahil ağaların vakıf hazırlıklarını 
elde etmesi yüzünden, birçok bayır müessesesi bun
ların menfaati doğrultusunda hizmet vermek sure
tiyle 'gerilemeye ve varlıkları yok olmaya yönelir. 

'Islam-Türk kültür vakıflarının benttik ve varlık
larına 1 Mart 1922\Ie Atatürk Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin açılış konuşmasında dikkati çekmek
tedir. (Şöyle buyurmaktadır : «Vakıfların imarethane
ler, bimarhaneler, misafirhaneler, kervansaraylar, ha
mamlar, çeşmeler, mektepler, 'medreseler vesair irfan 
müesseselerine şamlil bulunmuş olması evkaf mese
lesinin hallinde riayeti elzem esasati göstermektedir.» 
Yine Atatürk 1 Mart 1923te Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dördüncü açılış konuşmasını yaparken şöy
le buyurmaktadır : «Vakıf meselesi ünemli bir mese
ledir. Memleketin ve milletin (hakiki menfaati noktai 
nazarından tetkik ve icraatı asriyeye muvafık bir şe
kilde bal olunması elzemdir.» Atatürk'ün bu sözle
riyle vakıflara ne kadar önem verdiği görülmektedir. 

Türk millî faziletinin en yüce numunesi Atatürk' 
tür. 

Sosyal yardım ve tesanüdün umumî hayat 'içinde 
daima büyük bir yeri vardır. 'Devletin ve halkın ih
tiyaçlarını karşılamayı amaç bilen, büyük ve geniş 
çalışmasından varlığını, milletin temiz duygularından 

alan vakıflarların payına düşen önemli görevleri de 
vardır. Atatürk'ün şu veciz sözü vakıf hizmetlerine 
ışık tutmaktadır : «umumî hayat seviyemizi muasır 
medenî milletlerin seviyesine çıkaracağız, hatta on
ları geçeceğiz» sözü, bütün milletin yüreğinde yer tut
muştur. (Bu yüksek emir ve işaret Türk vakıflarının 
da parolası olmuştur. 

.Vakıf, Türk ruhundaki cömertlikten ve ulusal se-
verlikten doğmuştur. Vakıflar Türkün tarihiyle baş
lar ve daima güzele, doğruya, iyiye götürür ve insa
niyete (hizmet yolunda beraber yürür. Halkın ruhun
dan doğan vakıflar, Devletin yapıcılık kuvvetiyle hiz
met götürürler. 17 nci yüzyıldan sonra vakfın esas 
gayesinden uzaklaştırılması; vakıfların yağma edil
mesine, mazinin karanlıklarına gömülmesine neden 
olmuş, geri ve sakat bir zihniyetin tesiri altında iler
lemekten 'mahrum kalmıştır. Fakat sonradan İslâm 
Türk Kültür Vakfının ıkurulimasıyla insanların en 
fazla muhtaç olduğu günlerde tekrar yardımlarına 
koşmuşlardır. 

Vakıflar özellikle yoksulları doyurur, cemiyeti 
eğitir, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçileri korur, 
kimsesiz çocuklar, yetimler ve dullara vakıflarca ba
kılır ve korunur. Vakıflar 'özelikle geri kalmış böl
gelere hizmet götürmeli, il ve ilçelerde yurtlar açmalı, 
bakımsız çocukların orta ve yükseköğrenimleri için 
burs vermeli, sağlık yönünden arızalı olan çocukların 
ve gençlerin tedavisini yaptırmalıdır. Bu hizmetlerin 
büyük şehirlerin dışına çıkarılarak geri kalmış yöre
lere götürülmesinin daha yararlı olacağına inanıyo
rum. 

Vakıflar geçmiş dönemlerde varlığını kaybetmiş, 
bakımsız kalmış, restore edilmediği için harebe hali
ne gelmiştir. 12 Eylülden sonra vakıfların korunma
sına önem verilmiş, onarım yapılmış, restore edilmiş, 
yeniden değer kazanmıştır. Temennimiz, ata yadigârı 
olan eserlerimizin iyi korunmasıdır. 11 ve ilçelerde 
vakıflara ait olan arsa ve konutlar değerlendirilmeli, 
hem şehrin görünümü. güzelleştirilmen, hem de ko
nutu Olmayan şahıslara kiraya verilmeli, öğrencilere 
yurt yapılmalıdır. 

.Memleketimizde Medenî Kanunun kabulünden 
önce islâm bukuk esaslarına göre kurulmuş ve bugün 
hâlâ varlığını muhafaza eden 30 bine yakın huzur 
vakfı mevcuttur. Medenî Kanunun kabulünden sonra 
yürürlüğe girdiği 1926 yılından bu yana, ortalama 
olarak ancak 80 veya 100 vakıf kurulabilmiştir. Bu
nun ekonomik, sosyalojik ve psikolojik nedenleri ya-
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nında, 'hukukî nedenleri de mevcuttur. Medenî Ka
nunun yan yana düzenlediği dernek ve vakıflar ile 
aynı gayeyi ayrı ayrı yollardan gerçekleştirmek müm
kündür. 

1909 yılına kadar İslâm Türk hukukunda dernek
ler 'bilinmediğinden, 'bugün dernekler yolu ile ger
çekleştirilen gayeleri üç kısımda tasnif edebiliriz : 

1. Dinî vakıflar; bunlar camiler ve mescitlerdir. 
'2. İçtimaî vakıflar; bunlar da hastaneler, ker

vansaraylar, köprüler, aşevleri ve imarethanelerdir. 

3. Kültürel vakıflar; Kültürel kısmı, bugünün 
üniversiteleri sayılan külliyeler, Süleymaniye gibi gü
nümüzün fakülte karşılığı olan 'medreselerdir. Bu mü
esseselerin ebediyen ayakta kalabilmesini sağlamak 
için vakıf sahibi tarafından iher şey düşünülmüştür. 
Kanunî Sultan Süleyman'ın külliyesini tanıyabilmek 
için yaptırdığı vakfiyeyi görmek gerekir. Bu mües
seseyi bize daha güzel gösterecek örnekler mevcut
tur. 

Muhterem milletvekilleri, bütçeye baktığımız za
man; 1984 yılı 'ödeneği ile 1985 yılı ödeneği arasın
da 'büyük bir artış görülmektedir. Her ne kadar, büt
çede geçen yıla nazaran, yanılmıyorsam arkadaşım 
yüzde 33 dedi, benim de tetkiklerim sonunda öğren
diğim gibi, yüzde 53 oranında bir artış yapılmışsa 
da, bugünkü enflasyon karşısında yapılan bu artış 
pek..fazla değildir. Enflasyon artışı nedeniyle, bugün 
verilmiş bulunan yüzde 53'dük oran, enflasyonun gi
derek artması karşısında yok olmuş, silinmiştir. Bu 
artış oranıyla ancak 1984 Yılı Bütçesine denk bir 
bütçe sağlanmıştır. Vakıflara ayrılan 5 milyar 600 
milyonluk bu bütçe, bugünkü vakıfların ihtiyaçlarına 
cevap verecek bir miktarda değildir. 

Türk sanat' tarihî eserleri gün geçtikçe değerlerini 
kaybetmektedir. 'Saraylar ve medreseler, hamamlar 
ve çeşmeler gibi eski sanat eserleri restore edilmediği 
müddetçe, Türk sanat eseflerinin değeri kaybolacak 
ve yok olup gidecektir. 

1985 Yılı Bütçesinde vakıflara özellikle 5 milyar 
600 milyon İra konulduğuna 'göre, benim saptama
larımla, bu verilen ödeneğin yüzde 50'si personele 
gitmektedir. O halde geri kalan miktarla, Vakıflar 
Bankasının veya Vakıflar Genel 'Müdürlüğünün ta
rihî eserlerimizi korumada hiçbir katkıları olacağına 
inanmıyorum. 

1984 yılında yurt sayısı 54 iken, bu yıl 45'e dü
şürülmüştür. Yurt sayısının çoğalması gerekirken, bu 
düşüşün nedenini bilemiyorum. Bunun cevabını ilgi
lilerden istifham ediyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün elinde 8 bin do
layında tarihî veya mimarî değeri olan eser mevcut
tur. Bu eserlerin acilen müdahale edilerek bakımı ve 
onarımı yapılmadığı, takdirde elden çıkmaları ve ha
rap olmaları yakındır. Bugün ise, 1985 yılı için res
torasyon -çalışmaları yönünden öncelik verilen 714 
eserin programa alındığı ifade edilmektedir. Temen
nimiz, bu 714 eserin tam anlamıyla restore edilme
sidir. Bu suretle eski eserlerimizin ayakta kalacağı
na ve bu yönüyle de yurdumuza büyük bir katkıda 
bulunacağına inanıyoruz. 

Bu durum da göstermektedir ki, onarım ve res
torasyon işinin bu bütçeyle halli mümkün değildir. 
Bu ancak, vakıfların özkaynak gelirlerinin artma
sıyla mümkün olabilecektir. Bu suretle hem vakıf 
eserlerinin korunması, hem de il binalarının yeniden 
yapımı ile arsaların değerlendirilmesi mümkün hale 
gelebilecektir. Bu arada, vakıf işletme ve iştiraklerin
den gelecek kâr payları da önemli bir yer tutacak
tır. özellikle Vakıflar Bankasının önemi büyüktür. 
Bu bankanın sermayesi, 1981 yılına kadar 200 mil
yon lirada tutulmakla banka, hizmetlerini yerine ge
tiremeyecek bir duruma düşürülmüştür. Siyasî bas* 
kılar ve bunların neticesi olan, geri dönmeyen kre
diler, alınmayan faizler ve 1 600'e varan personel faz
lalığı bankayı tasfiye çizgisine kadar getirmiştir. 1981 
yılında banka sermayesi 'Millî Güvenlik Konseyi kara
rıyla 1 milyar liraya çıkartılmış ve sermaye tezyidi 
Bakanlar Kurulu yetkisine bırakılmıştır. 

Bu karara ilaveten, yapılan idarî reform ve gös
terilen 'basiretli yönetim sayesinde, banka zarar ve 
fiktif kârından 1979'da 328 milyon lira zarar etmiş
tir. 1980 yılında 550 milyon lira Vakıflar Bankası 
zarar etmiştir. 1981 yılında ise Vakıflar Bankası 
60 milyon lira kâr etmiştir 1982 yılında 1 milyar 
kâra geçmiştir. 1983 yılında 1 milyar 300 milyon 
lira kâr etmiştir. 1984 yılında 5 milyarın üzerinde 
kâra geçmiştir. Bankanın sermayesi 17 milyar liraya 
çıkartılmış ve 3 milyarlık kısmı APEL Vakfının öz 
kaynaklarından ödenetoilmiştir. Bu durum çok sevin
diricidir. Oturmuş, kâra yönelmiş bir Vakıflar Ban
kasının vakıf hizmetlerinin gelişmesinde büyük bir 
payı olacaktır. Vakıflar ve Vakıflar Bankasını bu
günkü duruma 'getiren başta sayın genel müdür ve 
yöneticileri dlmak üzere tüm emeği geçenlere min
net ve teşekkürlerimi sunuyor, başarılı çalışmalarının 
devamını diliyoruz. 

Vakıfların restorasyon rakamları; 1979 yılında 
172 milyon 500 bin, 1980'de 55 milyon, 1981'de 250 
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milyon, 1982'de 483 milyon lira, 1983*te 605 milyon 
ve 1984 yılında 1 milyar 205 milyona ulaşmıştır. Za
man 'geçtikçe medreselerin onarımları artmakta ve 
bir gelişme görülmektedir. Vakıfların öz kaynakları; 
1980 yılında 586 milyon, 1981'de 923 milyon, 1982'de 
1 milyar 160 milyon, 19'83'te 2 milyar 663 milyon ve 
19'83'te 5 milyar 500 milyon lira. Kira gelirleri İse : 
1980 yılında 464 milyon, 1981'de 708 milyon, 1982'de 
953 milyon, 1983Me 1 milyar 798 milyon ve 1984 
yılında 4 milyar liraya ulaşmıştır. 

Efendim, sözlerimi 'bitirmeden önce ilgililere 'bir
kaç soru tevcih edeceğim. 

1. -Vakıflarımızın, 8 bin tarihî ve mimarî değeri 
olan eserlerin restorasyon, onarımı ve masrafları ne 
kadardır? 

\ 2. Vakıf 'bütçesi ile onarım yapılması mümkün 
müdür? 

3. Gureba Hastanesinin ek inşaatı yıllardan beri 
sürüncemededir. Ne zaman 'bitirilecektir? 

4. Kütüphanelerimizde 'binlerce eski dile yazıl
mış eserlerimiz vardır. Bu eserleri Türkçeye çevir
meyi düşünüyor musunuz? 

Vakıflar Bankasının, Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün Bütçesinin Türk Milletine hayırlı olması di
leğiyle hepinizi saygı, 'hürmetle selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aziz Kay
gısız. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mehmet Üner; 
buyurun efendim. (HP sıralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA MEHMET ÜNER (Kay
seri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vakıf
lar Genel Müdürlüğü 1985 'Malî Yılı Bütçesi üzerin
de Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üze
re 'huzurlarınızdayım. Konuşmama, hepinizi grubum 
ve şahsım adına saygıyla (selamlayarak 'başlamak is
tiyorum. 

Vakıf ne demektir? Öncelikle bunun tanımını kı
saca Özetleyecek olursak, 'temel felsefesinde direkt 
olarak sosyal adalet anlayışının yattığını görürüz. 
Benden önce konuşmacı arkadaşların değindiği gibi, 
vakıf, ferdin menkul veya gayrimenkul bir malını 
dış tesir, zorlama ve mükellefiyet olmaksızın sırf ken
di irade ve arzusuyla kendi özel mülkiyetinden çı
kararak, hayır maksadıyla kendisi tarafından tayin 
edeceği koşul ve (hizmetlerin İfası için ebedî olarak 
tahsis etmesidir. Dinî, sosyal ve kültürel amaçlarla 
doğan vakıflarımızın, kamu yönetimimizde 'bir kısım 
kamu 'hizmetlerini görmüş ve en büyük sanat eser-
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terini meydana getirmiş olması nedeniyle, mevcut 
olan önemi Türk medeniyet tarihinin devamlılığı açı
sından da oldukça büyüktür. 

Vakıfların her 'biri 'bağımsız 'birer tüzelkişiliğe 
sahiptir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2762 sayılı Ya
sayla Başbakanlığa bağlı, tüzelkişiliği olan ve katma 
bütçe ile yönetilen 'bir kamu kuruluşudur. Vakıflar 
Genel 'Müdürlüğüne 2762 sayılı Yasayla mazbut va
kıfları yönetmek, 903 sayılı Yasayla yeni kurulan 
vakıfları denetleme 'görevi verilmiştir. Ayrıca, mül-
'hak vakıflar, esnaf ve cemaat vakıflarını kontrol et
mek görevleri de verilmiştir. 

Vakfın doğması üç ana esas üzerinde belirginleş
miştir. Birinci sebep inançtır. İnançlarına bağlı olan 
Türk halkı, kendisini vakfa hizmet bakımından dün
ya tarihine ve tüm dünya milletlerine örnek teşkil et
miştir. ikinci sebebi, sosyal adalet anlayışı içerisinde 
değerlendirebiliriz. Sosyal amaçlı olanlar; hamam
lar, hanlar, kervansaraylar, aşevleri, çeşmeler, hasta
neler, havuzlar ve kuyular bu kategoriye girmektedir. 
Üçüncü sebep ise, kültürel sebeplerdir. Kültür ala
nında medreseleri, kütüphaneleri, öğrenci yurtlarını 
sayabiliriz. 

Vakfın manevî değerleri arasında Milletimizin 
dîni inançlarına paralel olarak verdiği hizmetleri de 
sayabiliriz. Görüldüğü gibi, günümüzde günün ko
şullarına uygun olarak vakıfların bu -hizmetleri yü
rütmesi oldukça güç görünmektedir. Vakıf, anıt 
ve eski eserlerin onarımı, korunması, Vakıf Guraba 
Hasitanesinin yaşaması, ortaöğretim yurtlarındaki 
öğrencilerin barındırılması, bunlara burse verilmesi, 
yoksul ve bakıma muhtaç ilkolkul öğrencilerine kamp
lar açılması, bakıma muhtaç Ikimsesizlere aylık bağ
lanması, yoksullara sıcak yemek verebilen aşevleri 
açılması, kimsesiz körlerle ilgilenilmesi, demekler 
vasıtasıyla köylerde yapılan camilere yapım, onarım 
ve bakım karşılığı yardımda bulunmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, sizlere saydığım bu hizmet
ler son derece dağınık ve sosyal1 amaçlı hizmetler
dir. Günümüze göre çok ileri atılmış bir adım olan 
bu hizmetler ile bu hizmetleri yapmaya çalışan va
kıflar artık çoktan aşınmıştır. Bugün bu hizmetlerin 
tamamı Anayasa ve diğer yasalarla Devlete yüklen
miştir. Hizmet alanlarına göre; Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve belediyeler bu hizmetleri tümüyle yeri
ne getirebilen kuruluşlardır. 
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Vakıfların ekonomik faaliyetlerine gelince: Ko
nuşmamın başından beri saymış olduğum bu sos
yal hizmetlerin yenine getirilebilmesi içtin malî im
kânlar aramak, sınaî, tarımsal ve ticarî işletmeler 
kurmak, eğitim alanında ortaklıklar kurmak ve ku
rulan bu ortaklıklara katılmak ekonomik faaliyet
lerin başlıcalarındandır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ekonomik giderle
rini karşılayabileceği liki temel kaynağı vardır. Bun
ları iç kaynaklar ve Hazineden alınan katılma pay
ları olarak tanımlayabiliniz. 

İç kaynaklara gelince: Vakıflar Banakasındaki 
sermaye paylarından alınan temettü gelirleri, dene
time bağlı mülhak, esnaf, cemaat ve yeni kurulmuş 
vakıfların denetleme payları, çeşitli işletmelere ait 
üşletme kârları, faizler, emaneten yönetilen mülhak 
vakıflardan alınan yönetme paylarıyla kira gelirleri
dir. Burada en önemli gelir kaynağı kira gelirleri
dir. 

Sayın milletvekilleri, vakıfların şu andaki mal 
varlığını bugünkü rakamlara göre kesin bilmememe 
rağmen, geçen yıllardaki bütçe görüşmelerinde bu
nun 100 milyar lira civarında olduğunu belgelerden 
öğrendim. Bu miktar bugünün rakamlarıyla nere
deyse yaklaşık 700 milyar liraya ulaşmaktadır. An
cak, vakıfların ifade ettiğim bu mal varlığı karşı
sında, alacak olduğu kira bedeli 1985 Malî Yılı 
Bütçesinde 3 milyar 180 milyon lira olarak planlan
mıştır. Bu rakam bahis mevzuu olan mal varlığına 
karşı oldukça küçük bir rakamdır. Bu tür kuruluş
ların kira gelirlerini artırmak, 'kiralanamayacaik 
durumda olanları inceleyip kiralanır hale getirmek, 
bunun için gereken çabanın biran önce gösterilmesi 
gerektiği kanaatindeyiz. 

Geçmiş yıllardaki vakıflara ait istatistikler İn
celendiğinde, gayrimenkul' sayısında devamlı artış 
kaydedildiği gözlenebilmektedir. Bu tür çalışmaları 
kutlamak elbette görevimiz olacaktırr Ancak, bunu 
bile yeterli görmediğimizi vurgulamak isteriz. 

Bir de tapuda vakıflara tait olup da tam tespiti 
yapılamayan gayrimenkuller vardır^ Bunların tespiti
ni hızlandırıp, üçüncü şahısların fuzulî işgalinden 
arındırmanın yerinde olacağı kanaatindeyiz. Vakıf
lara ait birçok gayrimenkul tam anlamıyla incelen
diğinde, bulundukları şehirlerin belediye smırları için
de kalanları, şehir imar planlarına girmiş, imar 
görmüş - ama sebep nedıir bilemiyorum, buna ken
di seçim bölgemden örnekler gösterebilirim - bir 
türlü tatbikata geçilememiştir. Gerektiği şekilde bun

lar değerlendirilememiştir. Biz buna «varlık içinde 
yokluk çekmek» diyebiliriz. 

Vakıflara ait bir mülk düşünün değerli arkadaş
larım; bu mülk şehrin en mutena semtinde olsun 
ve imar planı kapsamına alınsın. Ama her ne hik
metse belediye ile yahut da diğer kamu kuruluşları 
ile vakıflar bir türlü anlaşmaya yanaşamasın yahut 
yanaşmasın. Bilemiyorum; zannederim bu konuda 
bürokratik engeller vardır; bu bir türlü kaldırılamı
yor ve o arsalar o gayrimenkuller boş yatıyor. Hü
kümet olarak zannederim bu konuya gereken has
sasiyet gösterilecektir. Bu tür gayrimenkuller biz
ce en iyi şekilde değerlendirilmelidir. 

Vakıfların 1985 Malî Yılı Bütçesi tam anlamıyla 
incelendiğinde, kamulaştırma harcamalarına 80 mil
yon lira ayrıldığını görmekteyiz. Ben burada 2865 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu
nunun 15 inci maddesinin (d) bendini olduğu gibi 
aktarmak istiyorum; «Menşei vakıf olup da çeşitli 
sebeplerle kısmen veya tamamen gerçek ve tüzelki
şilerin mülkiyetine geçen korunması gerekli taşın
maz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların korunma 
alanlarının kamulaştırılmaları Vakıflar Genel Müdür
lüğünce yapılır. Bu maksat için Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesine yeteri kadar ödenek konur» denil
mektedir. Kamulaştırma için konan bu rakamın da 
oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

Sayın 'Başkan, değerli üyeler; vakıflarımızın sos
yal faaliyetlerinden olan öğrenci yurtları geçmiş yıl
larda yükseköğrenim gören gençlere hizmet vermek
teydi. Daha sonra bu uygulamadan vazgeçilmiş, orta
öğrenim gören öğrencilere verilen yurt hizmetleri de 
geçmiş yıllara oranla oldukça gerilemiştir. 1980 yılın
da 7 820 civarında öğrenciyi barındıran bu yurtların, 
Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonundaki ifade
sine göre, 6 250 öğrenciye hizmet verebileceği, çok 
acıdır ki 1985 yılında da ilave yurt yapımının plan
lanmadığı belirtilmiştir. Aslında biz bu görevin Kredi 
ve Yurtlar Kurumuna verildiğini biliyoruz. Ancak, bu 
kurumun da bu ihtiyacı tam anlamıyla karşılamadığı 
bilinen bir gerçektir. Eğe vakıflarımız ellerindeki im
kânları iyi değerlendirebilirlerse inanıyoruz ki, bu
günkü kapasitenin çok üstünde öğrenciye hizmet ve
rebileceklerdir. 

Vakıflarda iç kaynakları sayarken Vakıflar Ban
kasından bahsetmiştim. Bu kuruluşumuz her yıl ser
maye artırımına gitmekte ve bunu yaparken vakıf 
taşınmazlarının bir kısmına zararı dokunmakta, hatta 
bazılarının satılarak yok olmasına sebep olmaktadır. 
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Benden önceki değerli konuşmacı arkadaşımız, bu 
kuruluşun üç yıl üst üste kâr ettiğini belirttiler. Buna 
şahsen çok sevindim. Bundan sonraki yıllarda da ba
şarılı olması elbette bizi gururlandıracaktır. 

Genel müdürlükçe harcama yapılan, bütçeye de 
intikal etmeyen kaynaklardan birisi, yönetimi tama
men vakıflarca yürütülen, vakıflara ait taşınmaz mal
ların satışından elde edilen akar, toprak satış be
delleri Vakıflar Bankasındaki bir hesapta toplanmak
tadır. Bu hesapta toplanan para miktarı, satılması dü
şünülen gayrimenkuilerle satılan gayrimenkuller ve 
bunlardan elde edilen gelirler, bu bankanın' hesapları 
arasında kapalı kalmaktadır, Genel müdürlüğün ve 
özellikle vakıfları ilgilendiren bakanlığın bu konu üze
rinde durması yerinde olacaktır. 

Ayrıca diğer bir konu, Vakıf Taşdelen Memba Su
yunun rantabl çalışıp çalışmadığı meselesidir. Yine 
Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Bakanımız bu 
konuda bilgi verirken, bu memba suyu işletmesinin 
rantabl çalışmadığını vurgulamışlardır. Ayrıca reviz
yonunun da şart olduğunu belirtmişlerdir. Revizyon 
için bir plan yapılmış mıdır? Planın amaçları nerelere 
varmaktadır? Vakıflara bağlı memba sularının ihra
ca yönelik revizyona tabi tutulması en içten dilekle
rimiz arasındadır. 

Otelcilik işletmelerinden de bugünkü şartlarla ba
şarı beklemek mümkün değildir. 

Genelde görülüyor ki, tüm vakıflara ait kuruluş 
ve iştiraklerde iyi bir işletmecilikten bahsetmek müm
kün değildir. Bağlı işletmeler ve iştirakler yatırımcı 
bir şube durumuna getirilirse verimin artacağı kanaa
tindeyiz. 

Eski eser ve abidelerin bakım ve onarımlarının, 1984 
yılında planlandığı şekilde gerçekleşmediğini Sayın 
Bakan Komisyonda belirtmişlerdir. Şöyle ki; 1984 yı
lında 186 eser onarılmak üzere plana alınmış, ancak 
bunun 120 adedi onarılabikniştir. 1985 yılında da 134 
tarihî eser onarılmak üzere planlanmıştır. 1984 yılında 
66 eserin de onarılacağı düşünülürse, ki Komisyon tu
tanaklarındaki beyanlıar da bu doğrultudadır, 1984'te 
olduğu gibi 1985'te de bu planın gerçekleşmesi müm
kün görülmemektedir. Neden mümkün görülmemek
tedir; bu konuya ayrılan ödenek mi yetersiz kal
maktadır, Genel müdürlüğün çalışmaları mı yetersiz
dir, yoksa 2886 sayılı İhale Yasasındaki aksaklıklar 
burada da mı belirginleşmektedir? Bu konuların ge
reği şekilde araştırılmasından yanayız. Bu araştırma
ların ışığında da planlanan bu 200 adet abidenin ona
rımının gerçekleşmesi elbette bizi mutlu edecektir. 

1 Cami yardımları gerçekçi biçimde dağıtılmalı, ya-
I pılan yardımların yerlerine harcanıp harcanmadığı ge-
I reği şekilde kontrol edilmelidir. Şurada kısaca deği-
I neceğim konuyu hepimiz yakınen ilgiyle izlemişizdir 
I değerli arkadaşlarım; köylerimizde ve yeni gelişen 
I yerleşim bölgelerinde yapılan camiler mimarî yönden, 
I estetik yönden, yerleşme yönünden hatalarla doludur. 
I Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konuda cami yaptıran-
I lara tip proje vererek, yardımcı olmak görevindedir. 
I Bu hizmetin yeterli olduğunu söylemek mümkün de-
I ğild'ir. Sayın Hükümetten bu hizmetin daha yaygın 
I bir şekilde, daha düzgün bir şekilde yapılmasını arz 
I ve istirham ediyoruz. 

I Sayın milletvekilleri, Vakıf Gureba Hastanesinin 
I ilave kısmının inşaatı yıllardır uzamış gitmiş, tam an

lamıyla bir yılan hikâyesine dönüşmüştür. Sayın Ko
misyon Başkanının, bu konuda Komisyonda göster-

I miş olduğu hassasiyete huzurlarınızda teşekkür ediyo-
I rum. Yine Komisyon tutanaklarından almış olduğum 

bilgiye göre bu inşaatın 16 yılda ancak yüzde 44'ü 
gerçekleşmiştir. Dikkat edin arkadaşlarım, bir inşaat 
düşünün; 16 yıl olmuş ve yüzde 44'ü gerçekleşmiş. 

I Gecikmeye de en önemli sebep olarak, inşaatı üstle-
I nen müteahhidin bu işi gerçekleştirememesi ve tasfiye 
I işlemlerinin olağanüstü uzun sürmesi gösterilmektedir. 
I Ben böyle bir şeyi kabul edemiyorum, düşünemiyorum; 

hiç kimsenin, ama hiç kimsenin bir tasfiye işlemini 
uzatmaya, üstlendiği bir işi bitirmemeye hakkı yok-

I tur. Yoktur diyorum; ama mâlesef buna ben de inana
mıyorum. Çünkü Devletin işlerini verirken yüklenicinin 

I geçmişini düşünmüyoruz, araştırmıyoruz, onun bir si-
I çilini tutmayı beceremiyoruz. Bütün bunları yapa-
I madiğimiz gibi bir tasfiye kararnamesi çtkariyoruz, 
I (buraya dikkatinizi çekiyorum) işi erken bitireni ce-
I zalandırıyoruz, Devleti zarara uğratarak yatırımı ge

ciktireni de mükâfatlandırıyoruz. Zannediyorum bu 
sebeplerden, bu hastane inşatı bunca yıl gecikmiştir. 
Bütçe ve Plan* Komisyonu tutanaklarından edindiğim 
bilgiye göre, yine bu inşatm tamamlanmasının en er
ken 1987 yılı sonunda olacağı belirtilmektedir. 

I Yeni ihalesi yapılan ilave kısımlardan, kanser ara-
I ma tarama ve onkoloji bölümünün 1985 yılı sonun-
I da açılacağının planlanmasının, bizi olduğu kadar, 
I kanserle uğraşan hastalarımızı da sevindireceği kanaa-
I tindeyiz. İlave kısım inşaatının ihlesinde müteahhit 

seçiminde gerekli ilgi gösterilmişse, temennimiz odur 
I ki, ayrılan ödenek bu yıl planlanan kısma yeter de, 
I yüklenici de vazifesini gereği şekilde yerine getirirse 
I kısa zamanda halkımızın hizmetine sunulur. 
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Vakıflarımızın temel görevleri arasında belirtti
ğim tarımsal işletmelerden de kısaca bahsetmek isti
yorum. 

Ayvalık ve Aydın Vakıf Zeytinlikleri İşletmesi 
3913 sayılı Kanuna göre işletme müdürlüğü olarak 
kurulmuştur. Ayvalık işletmesindeki zeytin mahsulü
nü işleyen Ayvalık, Altınoluk, Edremit fabrikaları, 
Aydm'da bulunan ve yine Aydın'a bağlı olan Antal
ya lişletmesindeki bu fabrikalar çağın teknolojisine 
uygun ve rakipleriyle boy ölçüşecek düzeye getiril
melidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden, bu işletmelerin 
geliştirilmesi için çalışmalarım hızlandırmasını istiyor, 
halen Ankara ve İstanbul'daki satış mağazalarına ila
veten, üretilen zeytinyağı ve mamullerinin yurt dü
zeyinde halka sunulması için gereğinin yapılmasını 
diliyoruz. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri de yine vakıflarımı
zın iştirakleri arasındadır. Bu kuruluşumuz da, ku
rulduğu günden beri hemen hemen her yıl zarar 
etmektedir. Bu yıl da zararda mıdır, onu bilemiyo
ruz. Daha önce de bu konudan bahsetmiştim; bu ku
ruluşta bizce en önemli eksiklik işletmeciliktir. Sayın 
Turan öztürk de bunu belirtmişlerdir. Bu eksiklik 
giderilmediği sürece Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
iştiraklerinden ve işletmelerinden tam kapasiteli bir 
randıman beklemek hayal olur. 

Konuşmamın bu kısmında, yeni çıkan İmar Affı 
Yasa Tasarısıyla vakıf arazisinin üzerine yapılan ge
cekonduların durumlarından bahsedeceğim : 

Bu gecekondularla ilgili işlem ne safhadadır, çö
züm, İmar Affı Yasa Tasarısıyla normal yürümekte 
midir? Bize gelen şikâyetlerden öğrendiğimize göre 
bu konularda yeminli bürolardan vatandaşlarımız 
müştekidir. Dileğimiz, bu konulara gereği şekilde 
eğinilrnesidir. 

ıSayın milletvekilleri, 1961 yılında kabul edilen 
903 sayılı Kanunla kurulan vakıflara da kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce bu tür vakıfların 
kuruluş işletmeleri için 2 tür işlem yapılmaktadır. 
Bunlardan birincisi; yeni vakıfların kuruluş, tescil, 
ilan ve vergi muafiyetine ilişkin işlemlerdir. İkincisi; 
yönetim kurullarının kontrol ve muamelelerinin tef
tişine dair işlemlerdir. 

Yeni kurulan vakıfların sayısı gün geçtikçe art
maktadır. Kesin bildiğime rağmen, 16 yılda 1 000 
adedin üzerine çıktığını tahmin etmekteyim. Bunun 
için de, iyi niyetle kurulan vakıflara söylenecek hiç-
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bir sözümüz yoktur; hatta onları şükran ve takdirle 
anmak gerekir.; 

Bir de, vergi muafiyetinden yararlanmak için ku
rulan, kuruluş gayesini gerçekleştiremeyecek kadar 
az sermaye ile çalışmalarını yürütmek isteyen, diğer 
bir vakıf türü vardır. Burada, vergi muafiyeti kötüye 
kullanılmaktadır. Bu tür vakıfların yönetim durum
larının kontrolü ve teftişi en iyi şekilde yapılma
lıdır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1985 Malî Yılı 
Bütçesini başarıyla uygulayabilmesi; tarafsızlığına, 
yeni kadro düzenlemelerinde partizanca düşünceler
den arınmasına, kişiye iş düşüncesi yerine, işe liya
katli, ehliyetli kişilerin getirilmesine, gerçekleri oldu
ğu gibi görmesine ve göstermesine bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, beni bu vesileyle grubum adı
na dinlediğiniz için teşekkür eder, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçesinin vatanımıza hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mehmet Üner. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahısları adına, lehinde, Sayın Ali Ayhan Çetin; 

buyurun. 

ALİ -AYHAN ÇETİN (Çorum) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; kuruluş amaçlarını yüce 
dinimizden alan ve toplumumuzda ilk defa 1048 yı
lındaki yazılı vakfiye ile vücut bulan, Osmanlı Dev
letinin yükselişiyle yükselen ve gelişen, duraklama 
devriyle duraklayan ve nihayet gerileme devri ile ge
rileyen vakıf idaremiz, 1 Mart 1922 tarihinde Büyük 
Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışın
da Bakanlar Kuruluna ve Meclise verdiği «Vakıfla
rı, amaçlarına uygun hizmeti görebilecek şekilde güç
lendirin» emrine rağmen, tam anlamıyla ayağa kal-
kamamıştır. Vakıfların ayağa kaldırılması çalışmala
rı 1981 yılında hızlandırılmış ve çok basiretli bir ça
lışma neticesinde vakıf idaresi ayağa kaldırılabilmiş-
tir. Bu basiretli ve ehliyetli idarenin devamı halinde, 
önümüzdeki yıllarda vakıf idaresinin çok daha mü
kemmel hale geleceğine inanıyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün elinde halen 8 bin 
adet tarihî ve mimarî değeri olan eser mevcuttur. 
Bunlardan sadece 714 adedi önümüzdeki beş yıllık 
onarım ve restorasyon planına alınmıştır. Bu progra
mın başarılı olamaması veya gerçekleştirilememesi 
halinde, bu eserler tamiri imkânsız hale gelerek ade
ta elden çıkmış olacaklardır. Bu konu çok acil bir 
durumu gözler önüne sermektedir. 8 bin tarihî eser 

53 — 



T. B, M. M. B : 40 

ve abideyi vakıflar bütçesi ve öz kaynakları ile res
tore etmek ve onarmak, kısacası kurtarmak mümkün 
olmayacaktır. 714 eseri beş yılda kurtaracağız, geri
ye kalan 7 286 eser ve 50 bini aşan gayrimenkul ne 
zaman ve ne şekilde kurtarılabilecektir? Konunun 
vakıf idaresi bünyesinde halli mümkün görülmemek
tedir. Konu, kanaatimce bir Devlet sorunu haline ge
tirilmelidir. Vakıf hizmetlerinin yürütülmesinde eser
lerin korunması kadar, vakıf idaresinin ve iştirakle
rinden gelebilecek kâr paylarının yükselmesinin de 
büyük önemi vardır. 

Vakıfların, yüzde 75 sermaye ile ortağı bulundu
ğu Vakıflar Bankasının kurtarılması çok büyük bir 
olaydır. 1981 yılında banka çok kritik bir döneme gir
miş ve 200 milyon lira sermaye ile banka hizmet göre
meyecek bir duruma düşmüştür. Siyasî baskılar, dön
meyen krediler, alınamayan faizler ve 1 600 fazla 
personel ile âdeta tasfiyenin eşiğine getirilmiştir. 

1981 yılında banka sermayesi Millî Güvenlik Kon
seyinin kararı ile 1 milyar liraya çıkartılmış ye ser
maye tezyidi de Bakanlar Kurulunun yetkisine veril
miştir. Bü destekle bankaya el koyan Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü basiretli bir yönetim teşkil etmiş ve 
1979 yılında 328 milyon lira zarar eden banka, 1984 
yılında 5 milyar liranın üslerinde kâr edebilecek hale 
getirilmiştir. Bankanın sermayesi son bir kararla 17 
milyar Türk Lirasına yükseltilmiş ve 3 milyar liralık 
ilk apel vakıf kaynakları^ca karşdanabilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyon har
camaları 1979 yılında 172 milyon iken, 1984 yılında 
1 milyar 205 milyon lir?ya yükselmiştir. 1980 yılın
da 586 milyon lira olan öz kaynaklar, 1984 yılında 
5 milyar 500 milyon Türk Lirasına ulaşmıştır. 

Vakıf idaresinin kira gelirleri de 1984 yılında 464 
milyon lira iken, 1984 yılında 4 milyar Türk Lira
sına ulaşmıştır. Bu kaynak artışında Yüce Meclisin 
çıkardığı 2912 sayılı Kanunun da büyük payı vardır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 1985 Yılı Bütçesindeki 
miktarlar geçmiş yıllara göre çok iyidir. Benim Yü
ce Meclisin dikkatini çekmek istediğim konu ise va
kıfların geleceğidir. Asgari 20 yıl sonrasının şartları
na göre ayakta durabilecek ve saat gibi çalışan bir 
vakıf idaresinin gerçekleştirilmesi için bugünden ça
lışmalara başlanmasının gereğine inanıyorum. Aksi 
halde ecdadımızdan kalan ata yadigârı Türk kültürü
nün şaheserleri eski eserlerimizden cami, medrese, 
mescit, kervansaray, imarf-1 gibi eserleri varlıkları İle 
beraber hizmetlerinin devamını sağlamak, han, ha
mam, İmaret, yurt, 'hastane darüşşifa, sebil, bimarha-
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I ne, mesire yeri gibi sosyal ve eğitim tesislerinin yeni 
nesillere emanet ve intikali korkarım mümkün ola-

I mayacaktır. 
I Konuşmamın sonunda vakıfların bugüne intika

linde hizmeti olanlara şükranlarımı arz eder, idare
ye başarılar diler, bütçenin Devletimize ve milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan ni
yaz eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çetin. 
Aleyhinde, buyurun Sayın Hilmi Nalbantoğlu. 

(Alkışlar) 
HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın. 

I Başkan, sayın milletvekilleri hepinizi saygıyla selam-
I larım. İlk önce Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatı 

konusunda birkaç öneri ve eleştiride bulunacağım. 

I Bu genel müdürlük merkez teşkilatında iki adet 
I danışma ve yönetim biriminin mana ve gereğini an

layamadım. Acaba bunlar bir birim halinde toplana-
I ma7 mı? Ayrıca genel müdürlüğün taşra teşkiiatın-
I Ja 20 adet bölge müdürlüğü var. Bu kadar sayıda 

hoige müdürlüğü gerekli midir? Türkiyemizde en ak
tif ve yatırımcı genel müdürlüklerin bile 14, 16, 18 

I ve ancak Karayolları Genel Müdürlüğünün - yine de 
I fazla olmasına rağmen - 21 adet bölge müdürlüğü 
I var iken, bu genel müdürlüğün bölge müdürlük ade-
I dinin 20 olmasının gereğini kabul edemiyorum. Sa-
I nırım ki genel müdürlük bölge konumlarını ve adet-
I lerini yeni baştan incelerre gereğini duyacaktır. 

I Mülhak vakıfların «zürr'i» adı verilen kısmı tama-
I men vakfedenin çocuklannın istifadesine terk edil-
I miş vakıflardır. Bendeniz bu tür vakıf mülklerinin 
I günümüzde çok yüksek malî değerlere erişen gelirle-
I ri nedeniyle, vakfedenin çocuklarının bu yüksek ge

lirler nedeniyle âdeta mirasyedi haline geldikleri ve 
I bunların giderek bu fazla gelirleri nedeniyle hiçbir 
I iş yapmadan safahat içerisinde ve hatta süfli bir ya-
I şam içinde yaşadıklarını biliyorum. Bu şekil örnekler 
I sanırım başka illerimizde de vardır. Acaba bu vakıf 
I müesseselerini, onu vakfeden kişinin çocuklarının ge-
I çimine ait kısmından, onların günün koşullarına uy-
I gun ve hatta fazlasıyla geçimlerini temin edecek 
I kısım ayrıldıktan sonra kalacak bölümünü, toplum 
I yararına kullanmamız mümkün olamaz mı? Tabiî ki 
I bu bir yasa meselesidir. 

I Genel müdürlüğün görevleri arasında, vakıf olan 
I abide ve eski eserlerin onarımı ve restorasyonunu 
I yapmak ve muhafaza etmek de var. Bildiğim kada-
I rıyla Anadolumuzda birçok ilde vakıf olan abide, 
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eski eser olarak çok sayıda eserimiz hâlâ onarım ve 
restorasyon beklemektedir Bilhassa Ankara'nın Do
ğusundaki illerimizde ihmal edilenler de çoğunlukta
dır. Belki bu konuda onarım ve restorasyon için pa
ra azdır, ben onu bilmem; fakat yıllık bütçelerde 
yine de onarım ve restorasyon için konabilen öde
neklerle diğer şehirlerimizde bu işler yapılmaktadır. 
Para da olduğuna göre, bu onarım ve restorasyon 
uğraşlarının Ankara'nın Doğusuna geçmemesinin ne
denini, bendeniz genel müdürlük görevlilerinin yaz 
mevsiminde Batı illerimizde, Marmara, Ege ve Ak
deniz sahillerinde daha yararlı vakit geçirme nedeni 
olarak kullandıkları için o hattı geçemiyorlar diye 
düşünüyorum,, 

Vakıflar Ger el Müdürlüğünün ortaöğretim öğren
ci yurtlarının da hangi şehirlerimizde olduklarını bil
mek istiyorum. Acaba bu 48 adet yurt Türkiyemizde 
sosyal adalet ilkesine uygun olarak mı dağıtılmıştır, 
kuşkuluyum. 

Ayrıca, genel müdürlükçe işletilen 9 adet imaret 
nerelerdedir. Herhalde böyle imaretlerde bir öğün 
sıcak yemek yemek zorunluğunda olan vatandaşla
rımız bizim illerimizde de vardır. Bu genel müdürlük 
fakir ve kimsesizlerin bakım ve tedavileri için hasta
nesini bile istanbul'dan Anadolu'ya geçirememiştir. 
Diğerleri için zaten ne söylenebilir. Kastettiğim Vakıf 
Gureba Hastanesidir. 

Fakir ve kimsesiz ilkokul öğrencilerinin yaz ayla
rında dinlenmelerini temin için dahi, ancak Marma
ra Ereğlisi'ni seçebilmektedir. Neden Elazığ'ın Ha
zar Gölü veya Erzurum'un Tortum Gölü kenarında 
böyle bir yer düşünülmüyor? Vakıflar Genel Müdür
lüğünün 1985 yılında yapmayı planladığı 5 adet iş 
hanının da hangi illerde yapılacağını öğrenmek isti
yorum. Bu sorumdan kastim, acaba bu genel müdür
lüğün aklına Erzurum'da da bazı yatırımlar yapmak 
gelip gelmediğini öğrenmek içindir. Zira, Erzurum 
Belediye Başkanlığım zamanımdan biliyorum, bu ge
nel müdürlüğün Erzurum'da çok kıymetli arsaları 
vardır, imar durumları da müsaittir ve fakat bu ar
salar üzerinde esnaf tarafından bir sürü salaş bina
lar dükkân olarak yapılmı; ve esnaf da bunlar içeri
sinde çalışıp nafakasını temin etmekteydiler. Birçok
ları o yerin, yani Erzurum'un o yöresinin ticaret mer
kezinde olması nedeniyle, devir anında oldukça çok 
hava parası almak suretiyle başkasına da verebilip, 
spekülatif kazançlar sağlayabiliyorlardı, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü de bu işe seyirci kalıyordu. Hal
buki bu arsalarda 4 - 5 katlı iş hanları yapmak su

retiyle hem esnafa daha çok işyeri temin etmek, hem 
o ilin imarına bir katkıda bulunmak, hem iş istih
damı yaratmak, hem de genel müdürlüğe daha çok 
gelir temin etmek bakımından yararlı olurdu. Hâlâ 
da bu şekilde arsalar çoktur. Sanırım diğer birçok 
illerimizde de bu şekilde arsalar vardır. Bu arsalar 
üzerinde özel idare, belediye ve halkın iştirak edece
ği şirketlerle bu gibi iş hanları yapılabilir kanısın
dayım. Halbuki bu genel müdürlüğün bütçesine ba
kıyoruz, 5 milyar -676 milyon liralık bütçesinin ancak 
2 milyar 478 milyon lirahk kısmı yatırımlara ayrıl
mış, ki oranı yüzde 50'dir, yatırım oranının yüzde 
70 - 80 olması gerekir. Eğer bütçe raporundaki ra
kamlar gereğince tetkik edilirse çok daha olumsuz 
şekli ortaya çıkarılabilir. Sanırım bu rakamlar üze
rindeki düzeltmeyi ilgili Sayın Bakanımız bir özeleş
tiri olarak ele alıp, gerekli düzeltmeleri yapacaktır. 
Belki bazı düzeltmelerle bizim illerimize de yatırım 
ödeneği aktarılabilir, bu hizmeti Sayın Bakandan bek
liyorum. 

Bu genel müdürlüğün talihsizliği, ötedenberi atı
lımcı, yatırımcı bir genel müdüre ulaşamamış olma
sındandır. Şimdiki sayın genel müdürü tanımıyorum, 
inşallah bu nitelikte" bir kişidir, böyle olmasını te
menni ediyorum ve kendilerinden ihmal edilmiş yöre 
eserlerini ele almasını bekliyorum. 

Bütün gözlemim o ki, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
iyi bir şekilde yönetilmiyor, vakıfların bir sürü kay
nakları belirli kişiler tarafından yağmalanıyor, kay
nakları israf ediliyor, mülkleri kira olarak ucuza ka
patılıyor. Bu genel müdürlükte, gerek işlem, gerek 
idare, gerek kadro bakımından bir reorganizasyon 
gereklidir kanısındayım. 

Bu temennilerle Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesinin memleketimiz, miPetimiz ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü camiası için hayırlı olması dileğiyle he
pinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyurun efen-
I dim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün 1985 Yılı Bütçesiyle ilgili olarak sa-

I ym arkadaşlarımızın grupları ve şahısları adına yap-
I tıkları konuşmalara teşekkür ediyoruz. Yapmış ol

dukları tenkit ve temenniler ve olumlu katkılar zabıt-
I larm alınması suretiyle de ayrıca değerlendirilecek ve 

1985 yılı çalışmalarıma ışık tutacaktır. 
Sayın milletvekilleri, Türk toplumunun millî ve 

I manevî dokusunu hazırlayan unsurların en başın-
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da, insanlarımıza hâkim olan inanç, sevgi, merhamet 
ve kadirşinaslık gibi yüce duygular gelmektedir. 
Milletimiz, asırlara hükmeden varlığını bu duygu
lar üzerinde kurduğu sosyal yardım müesseseleriyle 
sürdürmüş ve perçinlemiştir. Türk - islâm sentezi
nin oluşturduğu mozaik içerisinde sosyal yardım ve 
hizmet kurumları daima birleştirici ve kaynaştırıcı 
özellik taşımışlardır. Ekonomik, sosyal ve .kültürel 
hayatımızda derin izleri bulunan vakıf müessesesi bu
nun en yakın örneğini teşkil etmektedir. Bu mües
seseler sadece sosyal hayatı kendi esprileri içerisin
de düzenlemekle kalmamış, meydana getirdikleri pek 
çok eserle Türk kültürüne ve sanatına da katkıda 
bulunmuşlardır. Türk toplumunun en eski ekono
mik, sosyal, dinî ve hukukî kurumları olan vakıf
lar, insanlar arasında yardımlaşma, ahlâk, fazilet, 
karşılıklı şevki ve saygı hislerinin gelişmesini ve ül
kemizin ekonomik kalkınmasına yapmakta oldukla
rı değerli hizmetleri bugün de en iyi şekilde devam 
ettirebilmenin gayreti içerisinde bulunmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde 36 
parça gayrimenkule sahip, 5 binden fazla mazbut 
vakıf, 5 500 parça gayrimenkule sahip 450 mülhak 
vakıf, 176 cemaat vakfı ve 800 civarında yeni va
kıf olmak üzere 6 binin üzerinde vakıf bulunmak
tadır. Şanlı tarihimizin ve millî kültürümüzün sim-
gesıi, şerefli geçmişimizin nesep bağları hükmünde 
olan vakıf eserlerinin korunması, yaşatılması ve ge
lecek nesillere intikal ettirilmesi millî bir görev an
layışıyla takip edilmektedir. Vakıflar Genel Müdür
lüğü bu millî görevi çok sınırlı malı imkânlarıyla 
sağlamaya çalışmaktadır. 

Ülkemizde tescil edilmiş durumda bulunan tarihî 
ve mimarî değeri haiz 7 600 eski eser mevcuttur. 
Bunlardan 4 543 tanesi cami ve mescit, 273 tanesi 
medrese ve darüşşifa, )08 tanesi han ve kervansa
ray, 605 tanesi hamam, 307 tanesi imaret, tekke, 
zaviye, 1 164 tanesi türbe, 299 tanesi sübyan mek
tebi, tâbhane, sebil ve şadırvandır. 

Vatanımızın tapuları, milletimizin sanat ve uy
garlık mühürleri olan hu eserleri korumak, onar
mak ve yaşatmak suretiyle gelecek nesillere intikal 
ettirmek Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün müteva-
zi bütçesini aşan boyutlardadır. Genel müdürlük, sı
nırlı imkânlarıyla bunlardan Selçuklu ve Osmanlı 
dönemine ait 714 eserin bakım ve onarımını önce
likle ele almış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, takdir edileceği gibi, vakıf 
âbide ve eserlerinin onarım ve restorasyonu hassas 
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bir ihtisas dalıdır ve iyi bir zaman planlamasını ge
rekli kılmaktadır. Bunun için ayrılabilecek ödenek
lerin kısıtlı olması, ıbu planlamanın zamana ihtisarı
nı önlemekte, dolayısıyla arz olunan hedeflere ula
şılamamaktadır. 

Osmanlı ve Selçuklu vakıf eserlerinin onarım ve 
restorasyonu 5 yıllık bir plan perspektifli içerisinde 
ele alınmıştır. Bugünkü fiyatlarla 10 milyar liranın 
üzerinde bir harcamayı gerektiren söz konusu pla
nın, ilk dilimi olan 1984 yılında 114 adedi kültürel, 
14 adedi turizm aşamalı olmak üzere 128 proje 
üzerinde çalışma yapılmıştır. 1985 yılında ise, 1 mil
yar 328 milyon liralık harcama ile 121 adet kültü
rel, 13 adedi turizm amaçlı eserin onarım ve resto
rasyonu yapılacaktır. Bütün eserlerin elden ve göz
den geçirilmesi ve verimli bir şekilde geleceğe dev-
redilebilmesi için, bu ayrılan imkânlarla takriben 
8 ila 9 yıllık bir süreye ihtiyaç olduğu hususunu 
bilgilerinize sunmak işitiyorum. 

Âbide ve eski eserlerin onarım ve restorasyonun
da gerek teknik yönden, gerekse malî yönden gerçek 
ve tüzelkişilerle de işbirliği yapılması öngörülmek
tedir. 

Türk sanatının ve mimarisinin temelini teşkil 
eden tarihî eserlerin ayrıntılı olarak incelenmesi, 
bunların bakım ve onarımını yapacak mimar ve us
taların yetiştirilmesi gayesiyle Türk sanat ve mima
risini nazarî ve amelî olarak çalışma konusu yapacağı 
bir merkezin ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla 
kurulmasında zaruret görmekteyiz. Bakanlığımız bu 
yolda gerekli teşebbüste hulunaralk böyle bir mer
kezi, millî kültürümüze kazandırmaya çalışacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal alandaki 
önemli hizmetlerinden bir tanesi de yoksul öğrencile
ri barındırmak ve eğitimlerine yardımcı olmaktır. 
Ecdadımız, sosyal hayatın çeşitli yönlerini düzenle
yen vakfiyelerinde okul çağındaki yoksul öğrenci
lerin eğitim ve öğrenimine ide yer verdiğinden bu 
konudaki vakfiye şartları göz önünde tutularak, çe
şitli il ve ilçelerde 48 adet vakıf ortaöğrenim yur
du tesis edilmiştir. Genel müdürlüğün yönetiminde
ki yurtlarda malî durumu ortaöğretim yapmaya mü
sait olmayan 6 200 öğrenciye karşılıksız barınma, 
beslenme, fikrî ve bedenî gelişme imkânı sağlan
maktadır. Biraz evvelki konuşmaları sırasında sa
yın arkadaşlarımız bu yurtların sayısının düşmesinin 
sebebini sordular. Daha evvel 53 olan sayı 48 adede 
düşmüştür. Bunun sebebi de; yükseköğretim yurt
larının kapsam dışına çıkarılması, küçük ve iyi hiz-
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met vermeyen yurtların büyük yurtlar haline getiril
mesi, kiralık olan yerlerin boşaltılarak kendi hiz
met binaları olarak kullanılmaları ve böylece, sayı 
azalmış olmasına rağmen daha evvel 3 500 öğrenci
ye hizmet verebilirken halen 6 250 öğrenciye hizmet 
verebilecek hale gelmiştir. 

Yurtlarda barındırılan öğrencilerin başarılı bir 
ortaöğretimden sonra yükseköğretime geçişlerini sağ
lamak amacıyla, eğitim seviyesi daha yüksek olan 
büyük illerde bölge yurtları esasına göre bir teşki
latlanmaya gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar 
doğrultusunda 300 kapasiteli Bursa, Erzurum, Di
yarbakır, Sivas, Trabzon ve Şanlıurfa yurtları açıl
mıştır. Bu esaslar çerçevesinde önümüzdeki yıllarda 
bütçe imkânları nispetinde, kapasite artışıyla birlikte 
kalkınmada öncelikli illere ağırlık verilmek suretiyle 
yurt hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden yaygın
laştırılmaya ve geliştirilmeye çalşılacaktu"*; 

Sayın milletvekilleri, ecdadımızın toplumda sos
yal dengenin korunması, aç ve açıkta inşam bırakıl
maması maksadıyla vakıf bünyesinde geliştirdiği sis
temlerden bir tanesi de imaretlerdir. Günümüzden 
500 yıl önceki imaret sisteminde seyahat eden bir 
kimse tek kuruş yemök ve yatak ücreti ödemeden 
Osmanlı îmaparatorluğunun geniş topraklarını bir 
uçtan bir uca katedebilmekteydi. Bu sistem sayesin
de dulların aç ve açıkta kalması önlenmiş, vatan 
ve millet uğrunda şehit düşenlerin geride bıraktığı 
aileler istikbal endişelerinden uzalk kalmışlardır. Yar
dımlar 'bir müessese aracılığıyla yapıldığından yok
sullar eziklik ve münnet duygularındaın da korun
muşlardır, 

Cumhuriyet Türkiyesinde 'bütçe imkânlarının el
verişli olduğu dönemlerde imaret sayısı 50'ye, bu 
imaretlerden yararlanan yoksul vatandaşların sayısı 
15 bine ulaşmışken, son yıllarda bu kuruluşların yurt 
çapında tek rakamla ifade edilebilir hale gelmesi ger
çekten üzücüdür. EÇalen Türkiye genelinde 9 imarette 
ancak 2 bin muhtaç vatandaşa sıcak yemek dağıtı-
labildiğini üzülerek ifade ediyorum ve bu üzücü 
mukayeseyi toplumumuzun zaafı olarak ortaya koy
mak istiyorum. • 

Modern devletin, yerine getirmekle yükümlü ol
duğu kamu hizmetleri yükünü halkın sosyal daya
nışma ruhuna başvurarak azaltan kuruluşlardan 'bi
risi olan Vakıf Guraba Hastanesi 140 yıldan beri 
vakfiye esasları doğrultusunda fakir ve garip hastala
ra parasız tedavi hizmeti vermektedir. Tıpta mey
dana gelen gelişmelere paralel olarak hastanede 
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1985 yılı başımdan itibaren modern cihazlarla kan
ser arama - tarama ve radyoterapi çalışmalarına 
başlanacaktır. Hastanenin inşaat halindeki İkinci kıs
mının da 1986 yılı sonunda tamamlanması ve bü
tün ünitelerinin hizmete sokulması için gayret sarf 
edilecektir. Biraz evvel ıbir sayın konuşmacının da 
arz ettiği gibi, 16 yılda gerçekten toplam yatırımın 
yüzde 44'ünün bitirilebilmiş olmasının haklı tenkit
lerine biz de katılıyoruz. Bu tesisin birinci katında
ki; yani zemin katındaki poliklinik binalarıyla, bod
rumdaki tesislerinin bu yıl içerisinde hizmete geçiril
mesi amacıyla gereken çalışmalar ve yatırımlar ya
pılacaktır. Asıl büyük kısmının da 1986 yılında bi
tirilmesi inşallah gerçekleştirilecektir. 

1984 yılı içerisinde hastanede 65 bin poliklinik 
muayene yapılmış, 3 400 hasta yatarak tedavi görmüş, 
2 500 hasta ameliyat edilmiştir. İkinci kısım inşaatın 
tamamlanması ve diğer bölümlerinin de hizmete gir
mesiyle bu imkânlar şüphesiz daha da artırılmış 
olacaktır. 
" Muhterem milletvekilleri, vakıf gayrimenkullerin-
den elde edilen kira gelirlerinin mevcut mal varlı
ğına göre uzun yıllar düşük seviyede kaldığı bir ger
çektir.: 1979 yılında 306 milyon lira olarak gerçek
leşen kira gelirleri, sonraki yıllar itibariyle 464 mil
yon, 708 milyon, 953 milyon ve 1983 yılında da 1 
milyar 807 milyon seviyelerinde seyretmiştir. 1984 
yılında 2912 sayılı Kanunun uygulaması neticesi 
kira gelirlerinin. 4 milyar liranın üzerine çıkacağı tah
min edilmekteyse de, Yüksek Meclisin kabul ettiği 
3012 sayılı Kanuna dayanarak açılan davalar he
nüz sonuçlanmadığı için, bu kira gelirinde önemli 
ölçüde düşüşlerin meydana geleceği tahmin edilmek
tedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hazineden sadece es
ki eser ve abidelerin onarım ve restorasyonu için 
yardım almaktadır. 1985 yılında öngörülen Hazine 
yardımı miktarı 1 milyar 102 milyon lira civarın
dadır. 1985 yılında 300 milyon liralık yatırım har
caması ile gelir getirici vakıf taşınmazlarının bakım 
ve onarımları gerçekleştirilecektir. Bu meyanda çe
şitli yerlerde işyerlerinin, iş hanlarının yapılacağı 
programlanmıştır. Bu program içinde Aydın, Mersin, 
îstanbul ve Erzurum illeri de bulunmaktadır. 

Vakıflar emlakinin Türkiye genelinde envanteri
nin çıkarılmasına da gayret sarf edilmektedir. Ger» 
çekten şu anda Vakıflar Genci Müdürlüğü eksiksiz 
olarak nerede nesi var, bumu bilmek durumuna he
nüz gelememiştir. Üzüntüyle ifade etmek istiyorum, 
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bunu kısa zamanda telâfi etmek amacıyla yoğun bir 
şekilde çalışmalarımız sürmektedir. 

Arşivde bulunan vakfiyelerin Türkçeye çeviri iş
lemleri hızlandırılacak, böylece vakfiyelerde yer alan 
gayrimenkullerin ayrıca değerlendirmeleri ve envan
ter kayıtlarının yenilenmesi de sağlanacaktır. 

Vakıf emlakinin günümüz şartlarına göre yeni
den toplu bir envanterinin çıkarılması çalışmaların
da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile de işbir
liği yapılacaklar. Bu çalışma ile vakıf emlakinin kul
lanım durumları, boş arsa ve araziler yeniden değer
lendirilecek, vakıf gayrimenkullerin vakfa ve eko
nomiye katkısı artırılacaktır. Böylece fodr taraftan 
boş duran arsaların çeşitli tecavüzlere maruz kalma
sı önlenmiş olurken, diğer taraftan da gelir getirici 
'bir hale gelmesi suretiyle diğer vakıf eserlerinin ba
kımı ve tutumu imkânları artırılmış olacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 2 229 adet 
kütük defterinde kayıtlı 237 bin civarında vakfiye, 
hüccet, berat, ferman ve benzeri vesika bulunmak
tadır. Osmanlıca ve Arapça vakfiyelerin adedi 28 
bin dolayında olup; bunlardan 11 bin adedinin Türk
çeye çeviri işlemleri tamamlanmıştır, önümüzdeki 
yıl il 5 bin adedinin daha başlamış olan çeviri işlem
leri sürdürülecektir. 

1970 yılında yapılan bir kanun değişikliğiyle 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün sınaî, ziraî, ticarî 
ve eğitim sahalarında ekonomik teşebbüs ve yatırım
lara girme imkânı genişletilmiştir. Ayvalık ve Aydın 
işletmelerinde iyi kalite zeytinyağı, sabun ve zey
tin tüketime arz edilmektedir. 1985 yılında işletme
lerin tevsii 'inşaatları planlanmıştır. İşletmelerimizde, 
2 000 ton zeytinyağı, 1 000 ton zeytin, 750 ton sa
bun üretimi gerçekleştirilmiştir^ İşletme faaliyetleri 
kapsamına alınmış araziler üzerindeki yapılarda uy
gun yeni işletmecilik türleri etüt edilmekte olup, 
bu konuda daha kapsamlı ve etkin çalışmalar sürdü
rülecektir. 

Ayrıca, İstanbul'da kurulu Vakıf Taşdelen Mem
ba suyu ve diğer su kaynakları üzerinde müşterek 
proje çalışması yapılacak ve vakıf suları sağlığa uy
gun olarak piyasaya arz edilmeye devam edilecektir. 
Bu konuda yeni bir proje için hazırlık çalışmaları 
sürdürülmektedir. Bu projenin gerçekleşebilmesi ve 
bu tesisin modern makinelerle donatılabilmeği için 1 
milyar liralık bir yatırıma ihtiyaç olduğunu da bil
gilerinize arz etmek istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü; Türkiye Vakıflar 
Bankası, Taksim Otelcilik Şirketi, Karadeniz Bakır 

İşletmeleri, Türkiye İş Bankası, Aydın Tekstil Sanayii 
İşletmeleri, Vakıf İnşaat Ticaret Finansman Şirketi
ne yaptığı iştiraklerle memleketimizin bankacılık, tu
rizm ve sanayi hizmetlerine katkıda bulunmaktadır. 
Önümüzdeki yıldan itibaren bu iştirakler arasında et
kili ve verimli bir koordinasyonun geliştirilmesi için 
gayret sarf edilecektir. 

Bunlardan, Türk bankacılık sektöründe önemli bir 
yeri olan Türkiye Vakıflar Bankası, yurt sathına ya
yılmış 270 adet şubesi ve iştirakleriyle birlikte mem
leket ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmakta ve 
Türkiye'nin önde gelen beş bankası arasında bulun
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 1984 Malî Yılı Bütçesin
de köylerde yapılabilecek camiler için yardım etmek 
amacıyla 15 milyon lira, keza kazalarda ve ilçe mer
kezlerinde yapılacak camiler için de aynı şekilde 15 
milyon liralık bir yardım imkânı sağlanmıştır. 

Ayrıca, kazalarda yapılacak yardımlar için, yar
dım yapılacak derneğin amme menfaatine yararlı 
derneklerden olması esası getirilmiştir ve bunun so
nucu olarak da bu 15 milyon liradan bir lira dahi 
sarf edilmemiştir. 

1985 yılında bu kayıt kaldırılmış ve yapılacak ca
mi yardımları 10O milyon liraya çıkarılmıştır. Geçen 
sene köy camileri için ilk etapta ayrılan 15 milyon 
liradan çeşitli köy camilerine yapılabilen yardımın 50 
bin lira olduğunu üzülerek ifade etmek istiyorum. 

Biraz evvel bir arkadaşımız konuşması sırasında, 
«Bu paraların yerinde sarf edilip, edilmediğini kont
rol etmek lüzumunun bulunduğunu» ifade ettiler. 50 
bin liralık bir yardımın nesini kontrol edeceksiniz? 
Bunu da sizlerin takdirlerine arz etmek istiyorum. 

Ayrıca, yine geçen yıl bu ayrılmış olan 15 milyon 
liralık cami yardımına ilaveten 185 milyon liralık ek 
bir yardım imkânı daha getirilmiş, böylece 1984 yı
lında bu amaçla ayrılan ödenek miktarı 200 milyon 
liraya çıkarılmıştır; ama bu seneki bütçe imkânları 
ancak 100 milyon liralık bir ödenek koymaya imkân 
vermiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bugün gelişmiş ülkelerde 
dahi vakıflar kamu hizmetlerine destek sağlayan bir 
müessese olarak görülmektedir. Bu maksatla yeni va
kıfların kurulması ve mevcutlarının geliştirilmesi va
kıf hukuku ve kültürüne uygun bir tarzda teşvik edi
lecektir. Bu meyanda Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
yeni yatırımları, işletme ve iştirakleri de rantabilite 

, bakımından gözden geçirilecek, bunlar için serbest pi-
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yasa kurallarına uygun yeni bir ekonomik faaliyet 
hedefi tespit edilecektir. 

Yurt dışında bulunan vakıf emlaki ve eski eserleri
mizin korunması ile ilgili olarak bu konuda uzman
laşmış kimselerden müteşekkil yetkili kurullarca kül
tür andlaşmaları gözden geçirilecek, buradaki eserlerin 
ve emlakin de takibi sağlanacaktır. 

Şu anda vakıf gayrimenkulleri üzerinde bulunan 
gecekonduların tapuya kavuşturulması amacıyla ya
pılan çalışmaların devam ettiğini ifade etmek isterim. 

Maalesef vakıf gayrimenkulleri gerek kamu kuru
luşları, gerekse özel sektör kuruluşları tarafından, 
özellikle belediye imar planları yapılırken sanki bir 
hazine arazisi mahiyetinde mütalaa edilerek; bir yol 
geçirilecekse, bir yeşil alan tespit edilecekse, nerede 
bir vakıf malı var, onun üzerinde tasarrufta bulun
mak suretiyle bu ihticacı gidermeye çalışmaktadırlar. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sahip çıkılmıyor. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Haklısınız. Sahip çıkılması konusunda geçmiş yıl
larda eksiklikler olmuştur. Bu, hem bir taraftan mal
larımızın neler olduğunu tespit etme konusundaki ça
lışmalarımız sürerken, bir taraftan da elimizdeki mala 
sahip çıkmanın gayreti içerisinde olacağız ve böyle
ce inşallah 1985 senesi, Sayın Nalbantoğlu'nun da 
ifade ettiği gibi, atılımcı ve yatırımcı bir yıl olacaktır. 

Muhterem üyeler, beni sabırla dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür eder, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1985 Mailî Yılı Bütçesinin aziz Milletimize hayırlı ve 
uğurlu olması dileği ile Yüce Heyetinizi tekrar say
gıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, bazı sorular vardır; bir-iki dakika

nızı rica edeceğiz. 
Sayın milletvekilleri, soru sormak için kayıt yap

tırmak isteyen üye var mı? Yok. 
Soru sormak için kayıt işlemi sona ermiştir. 
Sorulan soruları okutacağım. 
Sayın Alcan buradalar mı? Buradalar. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Salih Alcan'ın sorula

rını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Bakanımıza cevaplaması ricasıyla, 
1. Vakıflara ait kira getiren konut ve dükkân 

sayısı ne kadardır? 
2. Gelir getiren tarım arazisi kaç hektardır? 
3. Dükkân, konut ve tarım arazisinden alınan 

toplam gelirler ne kadardır? 
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4. Bugünün şartlarına göre 'kira gelirlerini yeterli 
buluyor musunuz? 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 inci ve 2 nci soru
lara hazır mısınız, yoksa yazılı cevap mı vermek is
tersiniz? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — Hepsinin cevabını veriyorum Sayın Başkanım. 

Vakıflara ait gelir getiren konut ve dükkân sayısı 
14 400 adettir. 

Gelir getiren tarım arazisini iki kısımda mütalaa 
edebiliriz. Bunlardan bir kışımı çeltik arazisidir; 38 
bin hektardır, ağırlığıyla Edirne'dedir. Diğer bir kıs
mı zeytinlik ve narenciye bahçesi halindedir; İ6 bin 
dekarlık bir yer tutmaktadır. Diğer sulu ve kuru zi-
raate elverişli arazi ise daha az miktardadır; 4 500 
dekardır. 

Alınan tarım gelirlerine gelince; Vakıfların kira 
gelMerinin ne kadar olduğunu biraz evvel ifade et
tim ve en son olarak 1984 yılında takriben 4 milyar 
liralık bir kaynak sağlayabileceğimizi belirttim. 

(«Bugünün şartlarına göre kira gelirlerini yeterli 
buluyor musunuz? sualine gelince : Şüphesiz yeterli 
bulmaya imkân yok. Ancak, kanuni imkânlar çerçe
vesinde yapüabilen yapılmış ve bunun sonucu olarak, 
vatandaşların hakli şikâyetleri sonucunda Yüksek Mec
lis bu işin yargı organlarına götürülmesi yolunu aç
mıştır. Ümit ediyoruz ki, daha evvel yapmış oldu
ğumuz tespitler önemli ölçüde yargı mercilerinin tas
vibine mazhar olacak ve böylece bir gelir kaybına 
en az uğrayarak bu işin içinden çıkabileceğimiz ümi
dindeyiz. 

Teşekkür ediyorum. 

'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Davut AbacıgiTin so

rularını okutuyorum : 
1. Şarta bağlı vakıflarda, vakfa konu gayri 

menkullerin gelirlerinden sübyan okulları öğrencile
rine yemek verilmesi öngörülmüştür. Bunun yerine 
getirilip getirilmediği hususundaki uygulama nedir? 

ı2. Vakıflar Genel Müdürlüğü ü teşkilatları öğ
renci yurdu açmıştır. Bu yurtların sağlık koşullarına 
ve Yurtlar Nizamnamesine uyup uymadığının? 

3.; Yükseköğrenim gören gençlerimizin yurt ihti
yaçlarını kısmen de olsa karşılamak için yurt binaları 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğinin. 

BAŞKAN — ©uyurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI KÂZIM OKAY (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, vakfiyelerde öngörülen 
hayrî ve sosyal hizmetler bir bütün olarak ele alm
anakta ve öğrencilere yemek verilmesi şartı ortaöğ
retim öğrenci yurtlarında gerçekleştirilmektedir. 

Bu yurtların sağlık koşullarına uygun olanak işle
tilmesiyle ilgili olarak bu konuda sorumlu bakanlık
larla birlikte meselenin üzerinde durulmakta ve yurt
lar sağlık şartlarına uygun bir biçimde işletilmek
tedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtları 
konusundaki faaliyeti sadece ortaöğretim öğrencilerine 
inhisar etmektedir. Yükseköğretim ile ilgili konu Kre
di Yurtlar Kurumunun görev kapsamına girdiği için, 
vakıflar bu konuda bir faaliyette bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Turan Bayezit 

soru sormak istiyor. 
Buyurun Sayın (Bayezit, soru. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, ortaöğretim öğrencileri için Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce tesis edilmiş ve yönetilmekte 
olan yurtlarda öğrencilerin toplu namaz kılmaları bir 
yönetmelik veya genelgeye mi dayanmaktadır, yoksa 
bir uygulama mıdır? 

İkinci sorum : Bazı öğrencilere namaz kılma mev
zuunda manevî baskı yapıldığı konusu teşkilatça bi
linmekte midir? Böyle bir baskıya karşı ne gibi ön
lemler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — Muhterem milletvekilleri, ben Devlet Bakanı 
olarak görev aldığımdan bu yana bu konuda bana 
herhangi bir şikâyet gelmemiştir. 

Bunun yanı sıra vakıflarda öğrenci olarak kalan 
kişilerin toplu namaz kılmaya icbar etmeleri gibi bir 
husus yoktur. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, sorumun birinci kısmı vardı. Toplu namaz 
kılmak fî lî bir durum mudur, yoksa bir yönetmelik 
veya genelge geıeği midir? 

BAŞKAN — Yoktur demek istediler efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Böyle bir zorlama yoktur sayın milletvekilimiz; 
bana verilen bilgilere göre toplu namaz kılmayı ic
bar eden böyle bir zorlama yoktur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) -^ 
İcbar değil. Toplu namaz kılmak olayı fiilî bir du
rum mudur, yoksa bir yönetmelik veya genelgeye mi 
dayanmaktadır? 

BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Beyefendi, na
maz kılmak İsiamiyetin bir gereğidir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Bu konuda kimsenin zorlanması söz konusu de
ğildir sayın milletvekili. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Haydar Koyunf u'nun • sorularını okutuyo

rum : 
Türkiye Büyük Mille> Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımızın cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı dilerim. 

Haydar Koyuncu 
Konya 

1;. Konya, Sahibi Ata Caddesinde bulunan ve 
Suluhan tabir edilen vakit' gayrimenkulu üzerine ya
pılması düşünülen işhanı inşaatından vazgeçilme se
bebi nedir? 

2. Halen kapalı olan Konya Alâeddin Camiinin 
ibadete açılmasının düşünülüp düşünülmediğini, düşü
nülmekte ise ne zaman tahakkuk edeceğinin açık
lanması? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, sorunun birinci kısmı özel
lik arz ettiği için buna izninizle yazılı olarak cevap 
vermek istiyorum. 

Alâeddin Camii meselesine gelince : Bu konuda
ki çalışmalar biz Hükümete geldiğimizden bu yana, 
hatta biz gelmeden önce devam etmekte idi. Alâeddin 
Camiinin bulunduğu yerde bir kayma mevcuttur. Te
mellerinin esaslı bir şekilde takviye edilmesi sağlana
madığı takdirde, temel üstünde yapılacak işlerin uzun 
ömürlü olmayacağı gerçektir. Bu bakımdan, temel
lere enjekte beton doldurmak suretiyle köklü bir ya
pıya kavuşturabilmek amacıyla çalışmalar sürmek
tedir. 

Ancak, mevcut bir eski esere bu şekilde bir çalış
ma bugüne kadar yapılmadığı için, bu enjekte işinin 
teknik şartnamesinin üniversitelerimiz tarafından ha
zırlanması öngörülmüştür ve bu konudaki çalışma
lar devam etmektedir, önümüzdeki günlerde bunun 
teknik şartnamesini aldığımız zaman bu iş ihaleye 
çıkarılacak, böylece binanın üst tarafında gerekli res
torasyon ve diğer çalışmalar bitirilerek, cami tekrar 
ibadete açılacaktır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
tzmir Milletvekili Sayın Hüseyin Ay demir'in so

rularını okutuyorum : 
1. Ülkemizde bugüne kadar kurulmuş bulunan 

«Mazbut vakıfları» ile Türk Medenî Kanunu hüküm
lerine göre kurulan «Yeni vakıfların» konuları itiba
riyle miktarları ile son bir yıldan beri bu vakıflar
dan ne kadarının denetiminin yapılmış olduğunun 
açıklanması? 

2. içinde bulunduğumuz ekonomik buhrandan 
büyük ölçüde etkilenmiş olarak, zaruret içinde kalmış 
ailelere hayrî, sosyal ve ekonomik hizmet kastıyla, 
statüsü Bakanlığınızca tespit edilerek her ilde vali ve 
belediye başkanlığının öncülüğünde : 

a) «Gençleri işe yönlendirme vakfı», 
b) «Hasta ve muhtaç vatandaşlara sosyal yardım 

vakfı», 
Gibi çeşitli konularda vakıflar kurulmasının ve 

bu vakıflara Hükümet bütçesinden yardım yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğinin açıklanması? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Sayın milletvekilleri, biraz evvel konuşmam sıra
sında da ifade ettim; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
yönetiminde 5 047 mazbut vakıf, 450 adet mülhak 
vakıf, 176 adet azınlık vakfı ve 800 adet yeni vakıf 
bulunmaktadır. Yeni vakıfların 40O'e yakını din ve 
eğitim; diğerleri askerî, kültürel ve diğer yardım va
kıflarıdır. 

1984 yılının 9 aylık döneminde 4 adet işletme mü
dürlüğü, 13 bölge müdürlüğü, 26 yurt müdürlüğü, 
3 adet imaret, 150 adet mülhak vakıf, 207 adet yeni 
vakıf, 10 adet cemaat ve esnafa mahsus vakıfların 
denetimleri gerçekleştirilmiş ve hizmet bu program 
dahilinde sürdürülmektedir. Aynı şekilde 1985 yılı 
programı da bu istikamette yürütülecektir. 

Sualin 2 nci kısmıyla ilgili olarak özetle; Hükü
met bütçesinden böyle bir yardımın yapılması hak
kında bir çalışmamız bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un so

rularını okutuyorum : 
1. Vakıflar Genel Müdürlüğünün arşivini teşkil 

eden vakfiyelerin tümü eski, yani Arap harfleriyle 
yazılıdır. Bu vakfiyeleri okumak ve anlamak için çok 
iyi bir şekilde eski yazıyı bilmek gerekmektedir. Bu 
elemanların mevcutları her gün azaldığına göre, bu 
ihtiyacı karşılamak için ne gibi tedbirlerin alınması 
düşünülmektedir? 

1 2 . 1 2 . 1 9 8 4 O : 2 

2. Vakıf gelirlerinden zeytin, zeytinyağı, sabun 
gibi ihtiyaç maddelerinin gecekondu ve deprem böl
gelerinde halkın istifadesine satışla arz için bir ted
bir alınabilir mi? 

3. Arşiv müdürlüğünde çalışan memurların po
zisyonu ihtisası gerektirmektedir. Bu memurlar için 
ek veya bir yan ödeme gibi ilave bir miktarın veril
mesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, gerçekten gerek Baş
bakanlık arşivinde, gerek Vakıflar Genel Müdürlü
ğü arşivinde bulunan eski eserlerin, eski yazı ile ya
zılmış dokümanların okunması ve bunların değerlen
dirilmesi gelecek açısından son derece önemli bir ko
nudur. Bu konuda bu yazıları okuyabilecek nitelikte 
eleman sayısının her geçen gün azaldığı da bir ger
çektir. 

Gerek Başbakanlık arşivinde, gerekse Vakıflar 
Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan bu eserlerin 
okunması amacıyla ağırlığıyla daha evvel Devletin 
çeşitli kademelerinde görev ifa etmiş kişilerin, 657 
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sözleşme ile ça
lıştırılması suretiyle bu hizmetin karşılanmasına gay
ret sarf edilmektedir. 

Sözleşme ücretinin ne derece günün şartlarına 
uyup uymadığı, gayet tabiî her zaman -tartışılabilir. 
Ancak, bu çıkarılan kararnameler, kişinin emekli ay
lığına dokunmaksızın bu ek ücreti almalarına imkân 
vermektedir. 1985'te de bu konudaki çalışmalarımız 
bu istikamette devam edecek ve sözleşmeli personel 
sayısının artırılması suretiyle bu işin bir an evvel ta
mamlanması cihetine gidilecektir. 

Ayrıca üniversitelerimizden de bu konuda eleman 
yetiştirmeleri için geçmiş yıllarda başlatmış olduğu
muz çalışmalar takip edilecek ve inşallah 1985'te ya
hut onu takip eden yılda olumlu bir sonuca ulaşılma
sına gayret edilecektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi işletmelerin
den elde ettiği ürünlerin yurt çapında pazarlanması, 
takdir edersiniz ki, bu üretim miktarlarıyla mümkün 
değildir. Ağırlığı ile bunlar İstanbul'da, Ankara'da, 
İzmir'de ve büyük şehirlerde pazarlanmakta ve böy
lece esasen ihtiyacı karşılayamayan bu mallar kısa 
sürede tükenmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Soru işlemi tamamlanmıştır. 
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Son söz, üzerinde konuşacak milletvekilinindir. 
Söz isteyenlerin isimlerini okuyorum : 

Muzaffer ilhan burada mı? Yoklar. 
Sayın Ziya Ercan?.. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Buradayım, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Üzerinde mi konuşacaksınız? 

ZİYA ERCAN (Konya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZİYA ERCAN (Konya) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1985 Malî Yılı Bütçesi üzerinde görüşlerimi arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken, 
Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, temelinde Allah rızası, hayır 
duygusu ve insanlık sevgisi yatan vakıf, insanların 
yaratılışında mevcut^ olan başkalarına yardım ve iyi
lik etme duygularından doğan bir müessesedir. Bu 
müessesenin insanların toplum hayatında yaşamaya 
başladıkları andan itibaren var olduğunu kabul et
mek gerekir. Çünkü, insanlığın kendisiyle birlikte ge
tirdiği, önemli değerlerden biri de, kuşkusuz yardım
laşma duygusudur. Vakıf fertlerin menkul ve gayri
menkul bir kıymeti, kendi rızasıyla şahsî mülkiyetin
den çıkarıp hayır maksadıyla yine kendi rızasıyla ta
yin olunan şart ve hizmetlerin ifası için ebedî olarak 
tahsis etmesidir. 

Sayın milletvekilleri, insanlığın kendisiyle birlikte 
getirdiği önemli değerlerden biri de, kuşkusuz yar
dımlaşma duygusudur. İnsan ruhunun en asil taraf
larından biri olan bu duygu sevgiden doğar, sevildik
çe beslenir ve büyür. İyilik ve yardım yapma hasleti
nin eseri olarak, insan hayatının zorunlu ihtiyaçları
nın karşılanması doğrultusunda ilk çağlardan başla
narak faydalı çalışmalar ve ölmez eserler meydana 
getirilmiştir. Bu çalışmaların en belirgin ve sürekli 
olanları vakıf şeklinde sistemleştirilmiş olanlardır. 

Ülkemizde yüz yıllardan beri birçok sosyal kül
türel, ekonomik ve hayrî hizmetler gören vakıflar, 
atalarımızın ruhundaki hayır duygusu, insanlık ve 
yurt sevgisinden doğmuş, yükselmiş ve millî tarihi
mize temel olmuş fazilet eserleridir. Aslında varlık
ların en üstün ve en mükemmeli olarak yaratılan in
sanın, yapısında var olan bu üstün meziyetler, haya
tın tarihî ve sosyal açıdan gelişmesine paralel olarak 
gelişmiş, İslam Dininin bu hususta ortaya koyduğu 
prensip ve kurallarla tekâmüle ermiştir. Türklerin 

Islamiyeti kabulüyle daha da kökleşen bu yüce duy
gular kurum halinde olgunlaşmasına vesile olmuştur. 

Vakıf kuran atalarımız insanlığa yararlı olduğu
na inandıkları her şeyi vakıflara konu olarak seçmiş
ler, işledikleri hammadde daha ziyade insan unsuru 
olmuştur. Bir taraftan insanın vakar ve onuruna do
kunmayacak şekilde yardımı geliştirerek yürütmüş
ler, diğer taraftan ülke kalkınmasına katkıda buluna
cak ve insanlığa yararlı hizmetler sunacak kalıcı eser
ler ortaya koymuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, kendilerini emanet eden ced
dimizin hükümranlık, kültür ve sanat mühürleri ola
rak sonsuza dek yaşatmak ve gelecek nesillere dev
retmek vakıfların yüce görevlerindendir. Böylesine 
kapsamlı ve insanî hizmeti de Vakıflar Genel Mü
dürlüğü yüklenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ata 
yadigârı vakıf eserlerin mümtaz bekçileridir. Öteden 
beri yardım severligiyle dünya milletleri arasında seç
kin bir yeri olan Milletimiz gittiği her yere hizmet 
götürmüştür. Bugün büyük bir ihtişamla ayakta du
ran cami, medrese, han, hamam, kervansaray vesair 
sayılamayacak kadar çok olan eserleri insanlığın is
tifadesine sunmuşlardır. 

Yurdumuzdaki vakıflar değişik, psikososyol şart
lar altında kurulan vakıflar olup, Medenî Kanunun 
yürürlüğe giriş tarihi olan 4 Ekim 1926'dan sonraki 
durumları 2726 sayılı Vakıflar Kanunu ile düzenlen
miştir. Aslında her vakıf tüzelkişiliği olan bağımsız 
bir varlıktır. Kendi idarî organları tarafından vakfi-
yesindeki şartlara göre idare olunur. 2726 sayılı Va
kıflar Kanunu devam edegelen uygulamayı göz önün
de bulundurarak vakıfları ikiye ayırır : 

1. Mazbut vakıflar, 
2. Mülhak vakıflar. 
Bu kanuna göre mülhak vakıflar, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü denetimi altında mütevellileri tarafından; 
mazbut vakıflar da, doğrudan doğruya Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü tarafından idare edilir. 

Sayın milletvekilleri, vakfiye şartları gereği Va
kıflar Genel Müdürlüğü şu hizmetleri yapagelmekte-
dir : 

1. Hayrî ve sosyol hizmetler, 
2. Kültürel hizmetler, 
3. Sağlık hizmetleri, 
4. Ekonomik hizmetler, 
5. Turizm hizmetleri. 

Kıymetli zamanlarınızı almak istemediğim için bu 
faaliyetleri izaha girmiyorum. Görünen odur ki, Va-
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kıflar Genel Müdürlüğü Bütçesindeki yıllara göre 
olan artış oranı, ehemmiyetine göre normaldir. 

Tarihî kayıtlar tetkik edildiğinde görülür ki, Ana
dolu iskân edilirken hudut bölgelerinde vakıf göç
men yuvaları kurulmuş ve buralara gelen göçmenle
rin yerleştirilme işlerinde devlete vakıflar yardım et
miştir. 12 Eylül sonrası bu konuya ağırlık verilmiş 
ve o devrin Sayın Başbakanı tarafından bu konu
nun ehemmiyetine binaen Taşınır ve Taşınmaz Va
kıflar Yüksek Kurulu kurulmuştur. Huzurlarınızda 
teşekkürlerimi arz ederim, 

Ayrıca, restore edilecek eserler kıymetli birer Ha
zine olduğu için, yapacak ustanın da en az onun ka
dar kıymetli olması gerekir. Bu konuyla ilgili olarak 
da restore, hat ve tamir işlerini aslına uygun yapmak 
için de istanbul Yıldız Üniversitesinde 34 tane resto
rasyon kadrosu ile öğrenci yetiştirilmektedir. 

Ayrıca, Anadoludaki tarihî vakıf eserlerimizin 
restorasyon işi ise, o yöredeki üniversite ile müşterek 
bir ilgi içerisinde oradan temin edilen, yetiştirilen öğ
rencilerle veya gerçek ustalarla yapılagelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ancak son yıllarda Batıda 
görülen vakıf aleyhtarlığı bizim toplumumuza da bu
laşmıştır. Batıdaki vakıfların kuruluş amaçları baş
ka, işleyişleri başkadır. Bilhassa Amerika Birleşik 
Devletlerinde kurulan yeni tür vakıfların amacı ver
gi kaçırmaya yöneliktir. Vergi, kaçırmak için vakıf
lar kurulmaktadır. Bu tür olayların bizim toplumu
muzda da cereyan etmemesi için, kurulacak vakıfla
rın vakıf senetlerinin çok iyi tanzim edilmesi gerekir. 
Bu tür vakıflar üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçe
sinin aziz Milletimize, Vakıflar Genel Müdürlüğü
müze hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle Yüce Heyeti
nizi en derin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1985 
Malî Yılı Bütçesi ile 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

Şimdi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1985 Malî 
Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Gider ve gelirlerle ilgili bölümleri okutuyorum : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1985 Mali Yılı Bütçesi 
A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 657 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

111 Vakıf işlemlerinin yürütülme
si 1 178 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

112 Sosyal yardım ve kültürel iş
lemler 3 812 511 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
tir< 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 128 055 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
ti^ 

TOPLAM 5 776 356 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, gelirlerle ilgili cetveldeki bölümleri oku
tup oylarınıza sunacağım : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 4 653 870 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
ti^ 

3 Özel gelirler ve Hazine yardı
mı 1 122 486 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
tir< 

GENEL TOPLAM 5 776 356 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Büt
çesiyle ilgili bölümler kabul edilmiştir. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı (3/594, 1/559) (S. Sayısı : 161 (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısnnın maddelerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(/) 161 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

12 12 i 1984 0 : 2 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap 

Kanun Tasarısı 
Giderler 
MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

1983 yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (1 434 116 111) lirası cari, (991 765 016) 
lirası yatırım, (140 783 265) lirası sermaye teşkili ve 
transfer (47 927 176) lirası da özel kanun harcama
larına ait olmak üzere toplam (2 614 591 568) lira
dır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeye bağlı (A) işaretli cetveli okutup, bölüm

leri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
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Prog. 
kodu Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Vakıf işletmelerimin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sosyal yardım ve kültürel işlemler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Özel 100 Mazbut akar ve toprak satış bedeli özel 
fon hesabı yapılan sarfiyat hesabı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Özel 101 Mülhak akar ve toprak satış bedeli ya
pılan sarfiyat hesabı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Özel 200 Mazbut hayrat sattş bedeli yapılan sar
fiyat hesabı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

A — CETVELÎ 

Ertesi yıla dev-
Ödenek Gider rolunan ödenek 

Lira Lira Lira 

359 490 000 355 778 317 

817 450 000 586 125 869 

2 207 060 000 1 514 311 847 

115 000 000 110 448 359 

3 499 000 000 2 566 664 392 

695 611407 42 308 486 653 302 921 

260 734 336 5 618 690 255 115 646 

35 583 035 — • 35 583 035 



Prog. 
kodu Ödeneğin Çeşidi 

Özel 201 Mülhak hayrat satış bedeli yapılan sar
fiyat hesabı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Ertesi yıla dev-
Gider rolunan ödenek 
Lira Lira 

5 201 656 

47 927 176 949 203 258 

2 614 591 568 949 203 258 



T. B. M. M, B : 40 12 . 12 « 1984 0 : 2 

1 inci maddeyi 'kabul edilen (A) işaretli cetvelyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

2 noi maddeyi okutuyorum : 
Gelirler 
MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere; (2 490 899 635) lirası vergi dışı ve 
(682 976 349) lirası da özel gelirlere ait olmak üzere 
toplam (3 173 875 984) liradır. / 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeye bağlı (B) işaretli cetveli okutup oyları
nıza sunacağım : 

Gelir 
türü 

B CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler., 
Kabul edilmiştir. 
Özel Kanunlarla elde edilen 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir, 

TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

Tahsil 
Lira 

1 492 640 000 2 490 899 635 

1 942 360 000 635 049 173 

997 130 434 

3 435 000 000 4 123 079 242 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Kanunlarla elde edilen gelirlerden yılı 
içinde harcanmayıp ertesi yılda gelir elde edil
mek üzere düşülen 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

949 203 258 

3 435 000 000 3 173 875 984 

2 nci maddeyi, kabul edilen bölümleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Madde 'ka'bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir Gider Dengesi 
MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün bi

rinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede ya
zılı gelirleri arasındaki farkı oluşturan (559 284 416) 
gelir fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ertesi Yıla Devreden ödenek 
MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

1983 yılı İçinde harcanmayan ve özel kanunlar ge
reğince ertesi yıla devrine izin verilen (949 203 258) 
liralı'k ödeneği 1984 yıla devredilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

1983 yılında, bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütunun
da kayıtlı (9 433 769) liralık zorunlu ödenek üstü gi
deri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı öde
nek kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

İptal Edilen ödenek -
MADDE 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

1983 yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (4 496 130 434) lira olup, 'bu tutardan yılı 
içinde harcanmayan ve ertesi yıla devredilenin dı
şında kalan (941 769 377) liralık ödeneği iptal edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 7. •— Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun Maliye ve Gümrük 

Bakanı ile Başbakan yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde jka'bul edilmiştir. 
Tasarı açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın, 

kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dölaştırılacak'tır. 
(Oyların toplanmasına başlandı.) 

D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 
Malî Yılı Bütçesi. 

2.< Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1983 
Mail Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programımıza göre, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün 1985 Malî Yılı Bütçe
siyle İ 983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının 
müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Grupları adına söz isteyen sayın milletvekillerini 

açıMıyorum : 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Hilmi Biçer, Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hasan 
Altay, Anavatan Partisi Grubu adına Selim Koçaker. 

Şahısları adına : Sayın Şamil Kazokoğlu, Haydar 
Koyuncu, Abdurrezak Ceylan, Muzaffer İlhan, Coş
kun Bayram, Metin Üstünel, Murat Sökmenoğlu, 'İs
mail Saruhan, Hakkı Artukarslan söz istemişlerdir. 

Söz sırası itibariyle Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına (Sayın Hilmi Biçer'e söz veriyorum : 

Buyurun Sayın Hilmi Biçer. 

MDP GRUBU ADINA HİLMİ BİÇER (Sinop) 
—* Sayın Başkan, Yüce Meclisin saym üyeleri; Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Bütçesi hakkında 
düşünce ve görüşlerimizi arz etmek üzere huzurla
rınızdayım. Bu vesileyle şahsım ve Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubu adına Yüce Meclîsi saygıyla 
selamlıyorum. 

İnsanlık için toprak çok değerli bir varlıktır. Top
rak - insan ilişkileri insanlık tarihiyle beraber doğ
muştur. Mülk sahibi olma'k her insanın fıtratında 
vardır. Onun için bizde, «Dünyada mekân, ahrette 
iman» atasözü değerini her zaman muhafaza etmiş
tir. Yüce Milletimiz, adaleti de mülkün temeli ola
rak kabul etmiştir. 

İnsanlık için böylesine kıymeti ve hiçbir za
man vazgeçilemeyen varlık olan toprak daima ihti
lafların da kaynağı olmuştur. Böylesine insanlık için 
değer ifade eden toprak ile ilgili sorunlar Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün denetiminde yürütül-
mektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gayrimen-
kullerle ilgili her türlü açık ve tescil İşlemiyle 2613 
sayılı Kanun gereğince Belediye sınırları içinde şehir 
kadastrosu çalışmalarını, 766 sayılı Kanun gereğince 
de köy sınırları içinde tapulama çalışmalarını, dev-
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let yönetiminde çeşitli maksatlar için kullanılan muh
telif ölçekli harita çalışmalarını yürütmekle görevli ve 
sorumludur. Hamdolsun, memleketimizin yüzölçümü 
oldukça geniştir. Bu husus da nazara alınırsa, bu genel' 
müdürlüğün önemi bir 'kat daha artar. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kifayetsiz 
olan 3045 sayılı Teşküat Kanunu ile belirtilen görev
lerinin dışında zaman zaman yeni görevler de yük
lendiği görülmektedir. Nitekim teknik sebeplerle ye
tersiz kalan ve uygulama niteliğini kaybeden kadast
ro veya 'tapulama paftalarının yenilenmesi gerekmiş; 
ayrıca 2981 sayılı tmar ve Gecekondu Mevzuatına 
Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler Hakkın
daki Kanun gereğince de çdk büyük bir görev daha 
yüklenmiş bulunmaktadır. Sadece 1 milyon 250 bin 
gecekondu, 500 bin kaçak yapı ile ilgili kadastro hiz
metleri, başlı 'başına bu genel îmidürlüjjü meşgul ede
cek vüsattedir. 

Adı geçen kanunun tatbikatı ile ilgili şikâyetler 
ayyuka çıkmıştır. Vatandaşın parasını toplayıp, iş 
yapmayan tröst yeminli bürolar türemiştir. Bu büro
ların bankerlik dramını tekrar yaşatacağından endi
şeliyiz sayın millet vekilleri. 

$aym Başbakanın, en geç 1 yıl içinde bu işlemle
rin bitirileceği hakkındaki vaadini, diğer vaatleri gi-
'bi sabırsızlıkla bekliyoruz; inşallah, onları mahcup 
etmez. 

Genel Müdürlüğe bu kadar büyük hizmetler Veri
lirken, 'bütçede bir tedbir getirilmemiştir. Bütçesinde
ki artış, enflasyon hızının altında kalacaktır; yani bu 
genel müdürlüğün bütçesinde azalma vardır. Biraz 
sonra bu kısma tekrar temas edeceğim. 

Konuşmamın başında, önemini belirtmeye çalış
tığım bu genel müdürlüğün Hizmetlerinin hakkı ile 
ifa edildiği gün, Türkiye'de ihtilaflar her bakımdan 
asgariye, inecektir; çünkü ihtilafların kaynağının çok 
büyük 'bir kısmını toprak teşkil etmektedir. Zira, nü
fus arttıkça, toprağa olan ilgi de aynı derecede art
maktadır. 

Yatırımlar, imar planlarının uygulanlmaları, arazi 
ihtilaflarının çözümü, adil bir Emlak Vergisinin sağ
lanması, güvenlik önlemlerinin alınması kadastro ça
lışmalarına 'bağlıdır. IBu çalışmalar, aynı zamanda 
bütçeye de büyük bir gelir kaynağı sağlamaktadır; 
harçlar, emlak vergileri, vesaire gibi. 

İşte, 'böylesine önemli ve büyük hizmetler ifa et
mesi lazım gelen genel müdürlüğün çalışmalarına kı
saca bir göz atarsak; bütçe raporunda da belirtildiği 
gibi, kadastro çalışmalarına 1936 yılında başlanmıştır. 

12 , 1 2 , 1984 0 : 2 

1 Köylerde yapılan tapulama çalışmaları ise 1950'de 
I başlamış, 34 senede planlanan hedefin yüzde 49'unu 

başarabilmiştir. Harita çalışmaları da çök noksandır. 
j Bütün bu noksanlıkların nedeni,# maddî imkânsızlık 
I ve kadro kifayetsizliğidir. 

Kalifiye elemanın yetiştirdlmemesi meselesi, çalış
maları yavaşla'fcmıştır. Genel müdürlük, bu imkân-

I lara göre, çdk başarılı sayılabilir. Kalifiye elemanı 
kendi bünyesinde yetiştirme gayreti içindedir. Ka-

I dastro Lisesi ve kurslar bu ihtiyacı karşılayamamak
tadır. Teknik üniversitenin kadastro mühendisi yetiş-

J tiren 4 tane fakültesi dahi bu ihtiyacı karşılamaktan 
I uzaktır. 

I Devlet hayatında bu kadar "önemli yeri olan sa-
I haya, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin daha 

fazla ilgi göstermeleri zamanı gelmiştir kanaatini ta
şıyorum. Eğer bugün, Türkiye'de çarpık bir şehirleş-

I me varsa, bunun sebeplerinden bir tanesi de, Tapu ve 
I Kadastro Genel Müdürlüğünün bu hızlı gelişmeye 
I ayak uydurma imkânı bulamamasıdır. Çalışmaların, 

kesinlikle hızlandırılması gerekir. Bu, nasıl olur?. 
Kanaatimce bunun için özet olarak iki şart gerekli
dir. Bunlardan birisi, genel müdürlüğün bütçe mese-

I leşi; ikincisi de, ihtisaslı eleman ve kadro yetiştir-
I me meselesidir. 

Değerli milletvekilleri, 1984 Yılı Bütçesi, 11,5 
I milyar |ira civarında olup, 8 milyarı gerçekleşmiştir. 
I Bu 8 milyarın gerçekleşmesi meselesi, öyle zannedi-
I yorum ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
I az çalışmasından değil, Devletin bütçe üzerindeki har-
I camiaları kısıtlamasından kaynaklanmıştır. 

I 1985 Yılı Bütçesi ise 14 milyar lira civarındadır. 
I Biraz önce de değindiğim gibi, kendisinden bu ka-
I dar büyük ve çok hizmetler beklediğimiz genel mü-
I dürlüğün bütçesinde, enflasyon hızı da. nazara alı-
I nırsa, büyük ölçüde azalma vardır. Biraz önce eski 
I Barbakanımız Sayın Bülent Ulusu Paşamızın ifade 
I ettikleri gibi, biride 51'lik bir artma vardır. Bu art-
I ma ile hangi hedefe ulaşılır? Bu bakımdan endişe 
I içerisindeyiz. Bunun üzerine, 'bir de personel kifa-^ 
I yetsizliğini eklerseniz, bu, genel müdürlükten artık 
I bir şey beklemiyoruz demek anlamına gelir. «Sen ne 
I yaparsan yap, bu parayla 'başbaşasm* demekten baş-
I ka bir anlam ileri sürülemez. 
I İleri milletlerin gezegenleri parsellediği, neredey-
I se göklerin imarının düşünüldüğü bir zamanda, bi-
I zim genel müdürlük bu şartlarla hedefe kağnı ara-
I basıyla gitmektedir. Almanya'da, ormanda ağaçların 
I teker teker numaralandığını görünce, bu sahadaki ge-
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riliiğimizi çok 'büyük bir üzüntü içinde müşahede edi
yoruz. 

)3ayın milletvekilleri, söz buraya gelmişken, or
manlık bölgelerin kadastrosundan da 'bahsetmek isti
yorum. Bu konu, Orman Genel Müdürlüğünün göre
vi olmasına rağmen, bizlerin büyük bir çoğunluğunu 
ilgilendiren 'bu konuyu, kısa da olsa dile getirmekte 
yarar görüyorum. 

Bilindiği gibi, ülkemizin çok büyük bir bölümü 
ormanlıktır. Tapulama elemanları köylerde tapulama 
faaliyetlerini sürdürürlerken, bazı köyleri atlamakta
dırlar. Ne gariptir ki, bu köyler engebeli arazisi olan 
köylerdir. «Bu köye neden gelmediler?» diye soruldu
ğunda, «Burası orman olduğundan gidilememiştir» 
diye cevap alırsınız. Oysa ki, burada Orman Kanunu
nun 1 inci maddesinde tarif olunan şekilde orman yok
tur. Bu ayırmada ölçü nedir? Ben bugüne kadar bunu 
anlamış değilim. Yeri burası olmamakla beraber, kı
saca bu konuyu biraz daha açmakta yarar görüyo
rum. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, ülkemizin çok büyük 
bir bölümünü ilgilendiren bu konu, yanlış uygulama
dan dolayı, özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgele
rinde bugün orman sınırları içinde kalan ve 10O se
neden beri kültün arazisi olarak kullanılan bir kısım 
araziler, maalesef orman rejimine tabi tutularak tel 
örgü içerisinde bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinde 
ecdadından kalan öyle evler vardır ki, ecdadı üzerine 
tapuludur, orman rejimine dahil olduğu için, mülk 
sahibi tel örgüden içeri girememektedir, tşte, bu vaha
meti gören bundan önceki hükümetler, özellikle Millî 
Güvenlik Konseyi ve Danışfeıa Meclisi Orman Ka-, 
nununu değiştirmiştir. Orman Kanununun 1 inci mad
desi, orman vasfında olmayan arazilerin orman reji
minin dışına çıkarılmasını emretmiştir. Bugüne kadar 
bu tespite başlanmış ise de, çok yavaş yürümektedir. 
Bu orman tespitlerinin zamanında yapılmaması, ka
nunun amir hükmünün yerine getirilmemesi Türkiye' 
de arazinin verimini de düşürmektedir. Kültür arazisi 
olarak kullanılan yüzlerce, binlerce dönüm arazi şu 
anda ekilip biçilememektedir. İşte, bu bütçenin, özel
likle kadastro kısmını tahlil ederken bunun belirtilme
sinde de büyük yarar görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, arz ve izah eylediğim 
nedenlerle, Genel Bütçede Genel Müdürlüğe ayrılan 
pay çok azdır. Bulunacak bir formül ile bu bütçe 
mutlaka artırılmalıdır. Eğer artırma imkânı mevcut 
değilse, önümüzdeki 1985 yılı içerisinde yapılacak kı

sıtlamanın Tapu ve Kadastro Genel" Müdürlüğü Büt
çesinde yapılmaması yoluna gidilmelidir. 

İkinci konu, eleman meselesidir. Hiçbir yetkiliyle 
maalesef konuşmadım; ama bu teşkilatın 30 seneden 
beri yakınındayım, bu teşkilatı yakından bilen bir ki
şiyim. Burada devamlı surette bir kadro sıkıntısı var
dır. Genel Müdürlük teknik bir kuruluştur; başında, 
kuruluşta yetişen tecrübeli elemanlara şiddetle ihtiyaç 
vardır. Bugün, bildiğim kadarıyla yöneticiler liyakat
lidirler. Başarısızlık görülüyorsa, sebebi onların değil
dir. Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu bakanlığın 
değiştirilerek, bu bakanlığın meslekten gelen bir sa
yın bakana bağlanmasında isabet görüyoruz. 

Genel Müdürlük, teknolojik gelişmelere ayak uy
durmuş ve fakat istediği hizmeti verememenin üzün
tüsü içindedir. Birinci Beş Yıllık Planda, tapulama
nın 20 yılda bitirileceği ifade edilmesine rağmen, bu 
tempo ile Türkiye'nin tapulama ve kadastrosunun 
kolay kolay biteceğine de kani değilim. Zira, her gün 
yeni bir teknoloji ortaya çıkmaktadır ve bu teknoloji 
karşısında bir kısım çalışmalar da boşa gitmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tapulamaya muvazi olarak 
bir de tapulama-mahkemelerinden bahsetmek yerinde 
olacaktır. 766 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
rağmen, bu mahkemelerde işler istenilen süratte yü
rümemektedir. Tapulama mahkemelerine bakan pek 
çok hâkimler ek görevle bu vazifeyi ifa etmek zorun
dadırlar. Ayrıca, mahkemelerin yardımcı hizmetler sı
nıfında çalışan elemanlarına verilen yevmiyeler, har
cırahlar sembolik bir manada kalmaktadır. Tatbikat
ta 15-20 sene süren arazi davalarına sık sık rastlan
maktadır. Ekseri yerlerde bu görevler, biraz önce arz 
ettiğim gibi, gerçek tapulama hâkimleri tarafından yü-
rütülmemektedir. Bu kanunun üzerine de Sayın Hü
kümetin eğilmesi zamanı gelmiştir. Mülkiyet davaları
nın uzaması ve çoğalması, yukarıda arz ettiğim gibi, 
cemiyet içinde asayişe de tesir etmektedir. İşte bu ne
denlerle, memleketimizin çok önemli sorunu olan ta
pulamanın bir an önce bitirilmesi en halisane temen
nimizdir. 

Hep tapulamadan ve kadastrodan bahsettik; bu 
Genel Müdürlüğün bir de tapu müdürlükleri vardır. 
Bunların cemiyet içindeki fonksiyonları da çok önem
lidir. Tapu işlemlerindeki muamelelerin basitleştiril
mesini takdirle karşılıyoruz. Tapu dairelerinde evvel
ce görülen yığınakların şimdi görülmemesi, burada 
işlemlerin çok kolay halledildiğine hamledilemez. Bu
nun sebebi, vatandaşlarımızın alım gücünü ANAP 
iktidarının elinden almasıdır. (HP ve MDP sıraların-
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dan alkışlar) Tapu daireleri artık birer virane şekline 
gelmek üzeredir. Çünkü, kimsenin alım gücü kalma
mıştır. Böyle olmasına rağmen, bu dairelerde zaman 
zaman kadro sıkıntılarından bahsedilmektedir ve nor
mal bir çalışma süresi içine girildiği zaman, mutlaka 
bu kadrolar eskisi gibi gene de kifayet etmeyecektir. 
Bu konuların da göz önünde bulundurulması yararlı 
olur. 

Tamamen teknik bir kuruluş olan Genel Müdür
lüğün Bütçesi hakkındaki görüşlerimi, zamanın kısıt
lılığını da nazara alarak, özetlemiş bulunuyorum. Yal
nız, konuşmamı bağlarken çok önemli gördüğüm iki 
konu üzerinde durmak istiyorum, 

Sayın milletvekilleri, bunlardan birisi şudur : Sa
yın Özal iktidarı, biliyorsunuz memlekette birçok te
sisleri satmaya başladı; köprüden başladı; hisse se
netlerini de kendileri aldılar galiba, bize düşmedi. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi İle bu köprü satışının ne iliş
kisi var? 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Onunla ilgili ol
duğunu göreceksiniz Sayın Başkan. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Keban'dan ve
relim size Sayın Biçer. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Keban'dan hisse 
isteriz. 

Sayın milletvekilleri, bu tesislerin satılmasına pa
ralel olarak, Tapu Kanununun, geçen gün biliyor
sunuz 35 inci maddesini değiştirdik. Tapu Kanunu
nun 35 inci maddesine ve-çıkarılan kararnameye gö
re, Türkiye'de 6 Arap devletinin arazi ve emlak sa
tın alma hakkı doğdu. O kanunun müzakeresi sıra
sında grubumuz büyük endişelerini belirtti; bu Kanu
nun kötü maksatlar için kullanılabileceğini ifade etti. 
Biz, aynı endişeyi muhafaza ediyoruz. Sayın Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne bu alım satım işlerinde 
tahkikat görevi düşüyor. Umarız ki, günün birinde 
Arap kisvesine bürünmüş bir Ermeni, İstanbul Boğa
zında bir kâşane satiri alıp, orayı karargâh olarak kul
lanmasın. (MDP sıralarından alkışlar) İşte, bu konu
da da sayın genel müdürlüğün dikkatini çekiyoruz. 

İkinci konu; gene birkaç gün önce bir kıyı kanunu 
çıktı. Muhalefetin bir kısmının tavsif ettiği gibi, buna 
«kıyı yağması» da deniyor. Bunun ne derece doğru 
olduğunu münakaşa etmek istemiyorum. Grubumuz, 
bu Kanunla ilgili görüş ve endişelerini uzun uzun be
lirtti. Ancak, burada sayın genel müdürlüğe gene bir 
görev düşüyor. Medenî Kanunun 641 inci maddesin
deki, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
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yerlerin bu Kanundan istifade edilerek yağma edile
ceğinden korkuyoruz. Onun için, bir an önce sayın 
genel müdürlük bu kıyılarımızda, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan yerleri belirtmek üzere, ka
dastro faaliyetlerini hızlandırır ise, mutlaka bu mem
lekete çok büyük bir hizmet ifa etmiş olur. 

Değerli milletvekilleri, temennim, 1985 Yılı Büt
çesinde yapılacak kısıtlamanın, biraz önce arz ettiğim 
gibi, bu bütçeye uygulanmaması suretiyle çalışma 
imkânı verilmesidir. 

Genel müdürlük bütçesinin memleketimize ve Aziz 
Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, başta 
Yüce Meclis ve Sayın Bakan olmak üzere, bu kuru
luşun yetkililerine başarı dileklerimle birlikte saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hilmi Biçer. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hasan Altay; bu

yurunuz efendim. 
HP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam

sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 Yılı Büt
çe Tasarısı üzerinde Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi 
grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Bütçe kanun tasarıları incelendiğinde görüleceği 
üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne her yıl 
artan oranda Ödenek verilmiştir. Bu miktar, 1984 yı
lında 11 milyar S2Vmilyon Türk Lirası olarak öngö
rülmüş, bunun 7 milyar 854 milyon Türk Liralık kıs
mı gerçekleşmiştir; arta kalan ödeneklerin neden kul
lanılmadığı açıklanmamıştır. 1985 yılında 14 milyar 
139 milyon Türk Liralık ödenek öngörülmüş olup, 
Yüce 'Meclis her zamn'bu genel müdürlüğün bütçe 
olanaklarını desteklemiştir; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü de alet, personel ve parasal yönden geniş 
olanaklara kavuşturulmuştur. Buna rağmen, 1971 yı
lında 751 708 parsel, 1972 yılında 734 625 parsel, 
1975 yılında da 913 532 parsel olmak üzere, 1971-
1975 yıllarında toplam 50 250 kilometrekare alanın 
kadastrosu yapılmışken, 1984 yılında 7 500 kilomet
rekare alan ve 120 bin parselin kadastrosunun ger
çekleşmesi beklenmektedir. Yani, geri tekniklerde da
ha büyük başarılar elde edilmişken, 'hizmetler gittikçe 
geriye gidiyor, yarıya, dörtte bire düşüyor. Kısaca, 
artan olanaklara, teknik ve parasal takviyelere karşın, 
hizmetlerin artmayıp, düştüğü gözlenmektedir. 

1985 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu rapor ve tu
tanaklarında 1985 yılı hedefleri açıklık kazanmamış
tır. Harita üretim alanında da 1984 yılında gerçekleş-
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tirilmesi beklenen 12 600 kilometrekare üretimin de 
yetersiz olduğu açıktır. Yıllık toplam üretimin par
sel veya kilometrekare olarak tasarıda açıklanıp, bu 
üretimin hangi ekip ve araçlarla elde edileceğinin de 
açıklanması gerekirdi Şu andaki duruma göre ka
dastro hizmetlerinin yarıya yakın kısmı tamamlana
bilmiştir;. 

1984 yılı içinde, ayrıca 2981 sayılı İmar ve Gece
kondu Mevzuatı Yasasıyla bu kuruluşa ek görevler 
verilmiştir. Genel müdürlüğün bu haliyle bu görev
leri başarması olanaksız gözükmektedir. Plan ve Büt-
ve Komisyonu raporu ve görüşmelerinde bu konuda 
hiçbir bilgi verilmemekle birlikte, Sayın Başbakanın 
bütçe eleştirilerine cevap bölümündeki açıklamaları
na göte, bu yaşa uyarınca 17 bin kişiye tapu veril

emiş, 35 bin kadar başvurunun da işlemleri tamamlan
mak üzeredir. Bunların tamamlanmış sayılması halin
de dahi yıllık üretim 50 bin dolayındadır; Oysa, 1 
milyon 600 bin kişi 2981 sayılı Yasa uyarınca tapu 
almak için başvuruda bulunmuştur. 

Sorunların sabit kalması durumunda dahi, çözü
mü için en az 30 yıllık bir zamana ihtiyaç vardırâ 

Denilebilir ki, diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde; ör
neğin İsviçre'de, Fransa'da durum bizden farklı 
değildir, onlar da ülke yüzölçümünün hemen hemen 
yarısı kadar kadastro hizmetleri yapmışlardır; ama 
arkadaşlarım, orada ayırı bir özellik vardır, arazile
rin yüzde l'i ihtilaflıdır, yüzde S*9'u ihtilafsızdır, hak 
aramak oldukça kolaydır ve gerektiğinde polise mü
racaatınızla hakkınız kendinize teslim edilir. Ülke
mizde ise, gayrimenkuflerin yüzde 99'u ihtilaflıdır ve 
aşağıda açıklayacağım gibi bu davaların büyük ye
kûnunu bu davalar teşkil etmektedir. 

Hukukî hiçbir değeri olmayan, tamamen politik 
amaçli tapu tahsis belgelerinin törenler düzenlenerek 
verilmesi, bu kuruluşumuzun politikaya alet edilme
sine neden olmuştur. Tapu tahsis belgesi sahibi bir
çok vatandaşımızın gecekondu ve diğer yapılarının 
belediyelerce yıkıldığını sık sık görmekteyiz, Bu bel
gelerin hiçbir hukukî değeri olmadığı, bu şekilde ko
layca anlaşılmaktadır. 

Vatandaşlarımız, bu belgeleri, Anavatan iktidarı
nın, politikayı tapu kadastro hizmetlerine karıştırdı
ğının birer anısı olarak kasalarında ve belleklerinde 
saklayacaklardır. 

Bu nedenle, 2981 sayılı Yasayı ilgilendiren yemin
li özel bürolara da değinmek isterim. 

Hiçbir kontrole tabi olmadan çalışan bu kuruluş
lar, halkın güvenini kaybettiği gibi, yok yere para-
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sini da almışlardır. Belediyeler ve diğer kamu kuru» 
luşları eliyle yürütülerek, gerektiğinde ücret karşılığı 
bu hizmetler yapılıp, dar gelirli kamu görevlilerine 
de pay ayrılıp, fazla çalışma ücreti ödenmek sure
tiyle sorun çözümlenebilirdi. Bu şekilde, bir kısım 
memurlarımızın durumları iyileştirilirken, Devlet, 
vatandaş İle karşı karşıya gelmezdi. 

Sorunlarım yeminli bürolarla çözmeye çalışan 
vatandaşlarımızın, yeminli bürolar görevlerini zama
nında yapmadıklarından, mağdur olduğu görülmek
tedir. Oysa, Devlet bu hizmetleri kendisi görmüş ol
saydı, zamanında yapılamayan hizmetlerden kendisi 
sorumlu olacak ve kendi yarattığı durum nedeniyle 
vatandaşımızı mağdur etmeyecekti. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Bize bir tane mi
sal gösterin, üzerine gidelim, 

IBAŞJKAN — Sayın (Kutay, lütfen efendim. 
Devam ediniz konuşmanıza Sayın Altay. 
HASAN ALTAY (Devamla) — 2981 sayılı Ya

sanın kabulü, çarpık şehirleşmeyi ve gecekondulaş
mayı, geri 'kalmışlığı kabullenmeyi tescil etmek de
mektir. Oysa, bu yörelerde yeni ve imarlı arsalar 
üretip müteahhide vermek veya Toplu Konut Yasa
sıyla birlikte ele almak suretiyle gecekondulaşma ve 
halkımızın sağlıksız koşullarda yaşaması önlenebilir
di. Yüksek bedeller karşılığı kendisine tapu verilme
ye başlanan halkımız, gerçeği anladığında, politikaya 
alet edildiğini görecektir. 

Yukarıda belirttiğim gibi, çözümü 30-40 yıla va
ran sorunları çözülmüş gibi göstermek, vatandaşı
mızı şimdilik avutmaktır. Sorun çözülmemiştir, bu 
şekilde de çözülemez. 

Sayın arkadaşlarım, orman içi köylerinin sorunla
rına da kısaca değinmek isterim.; 

Çoğu, yiyecek ekmek bulamayarak doğa ile baş-
başa yaşamak durumunda olan orman içi köylümüz, 
dedesinden kalan toprağa sahip çıkamamakta, tapu 
alamamaktadır. 12 bin kadar köy ve köy nüfusumu
zun 1/4 oranına yakın orman köylüsü, her an kor
ku ve acz içindedir, Kendilerine hiçbir yardım yapı
lamazken, üstelik, yıllardır kullandıkları topraklar el
lerinden alınmak istenmekte ve taciz edilmektedirler. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sorunları ka
dar önemli sorunları bulunan orman köylüsünün, 
özelikle Karadeniz bölgesi orman köylüsünün so
runlarının, Hükümetin en önemli sorunu olarak ele 
alınıp, ivedilikle çözülmesi gerekir. 

Kendi yetiştirdikleri ağaçlardan bir dal kopar
dıklarında inim inim inletilen bu vatandaşlarımıza, 
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varlık içinde darlık çektirmek işkencesine son veril
meli, ORK.ÖY kredilerinin artırılması, yurt içi ve yurt 
dışı işçi alımlarında öncelik tanınması gibi tedbirler
le, hem kendilerini insanca yaşamak olanağına ka
vuşturmak, hem de ormanların tahripleri önlenerek, 
daha fazla orman ürünü elde edilerek, millî gelirin 
artırılması yoluna gidilmelidir. 

Çoğu kez, bir ziraatçı veya hukukçu üyenin bu
lunmaması nedeniyle, aylarca boş oturmak zorunda 
kalan onman kadastro komisyonları eliyle bu sorunu, 
yüzlerce yıl geçse çözmek olanaksızdır, 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüyle orman ka
dastro komisyonlarının koordineli çalışması veya tek 
kuruluş haline getirilerek, verimli hale getirilmesi zo
runludur. 

(Daha önce hak sahiplerine kadastro komisyon
larınca tapusu verileri bir kısım gayrimenkul, bilahara 
orman kadastro komisyonlarınca orman sayılmakta, 
bu nedenle vatandaşımızın Devlete olan güveni sar
sılmakta ve mağdur edilmektedir. 

Sosyal güvencesi az olan halkımız, toprağına ve 
gayrimerikulüne en büyük güvence olarak bakmakta, 
bu nedenle cinayetler işlenmekte, kan davaları süre
gelmektedir. 

Ülkemizin en istikrarlı kesimi olan köylümüzün 
asıl sorunu ve istikrarsız davranışlarının kaynağı, ka
dastro çalışmalarının yetersizliğidir. 

Ülkemizde görülen davaların yüzde 70 kadarım 
arazi ve gayrimenkul davaları, yine kırsal kesimde 
cinayet ve yaralama olaylarının çoğunlukla nedeni 
gayrimenkul ihtilafları olmaktadır. Bu sorun çözül
düğünde, adliyenin yükü önemli ölçüde azalacak ve 
böylece kaynak israfı önlenecektir. 

Ayrıca, kamulaştırmada, ve yatırımların gerçekleş
tirilmesinde yeterli harita ve kadastro çalışmalarının 
yapılmamış olması büyük engeller teşkil etmekte, ge
çen zaman maliyeti artırmaktadır. Tapusu olmayan 
köylü ziraî kredi alamamakta, bu nedenle de üretim 
düşmektedir. Köylü geçinemeyip şehre indiğinde de, 
çarpık şehirleşmenin altyapı hizmetleri kaynak isra
fına neden olmaktadır. Gelişen ve şehirleşen ülke
mizde tapu ve kadastro hizmetleri, sorunların en ba
sında gelmektedir. 

Tapu kadastro hizme ilerini yürüten ehil eleman 
sıkıntısı çekildiği bir yana, bir kısım personelin key
fî davranışı ve rüşvet halen önlenememiştir. Bu so
runların da ivedi olarak çözümü gerekmektedir. 

Her türlü zor koşullarda iyi niyetle gece, gündüz 
çalışmakta olan, bir avuç diyebileceğimiz, başta sa-
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yın genel müdür oimak üzere, görevli tüm personele 
teşekkür etmekle birlikte, ülkemizin dağlar gibi bü
yük bir sorunu karşısında, dağlar delen Ferhat örne
ği, bu sorunun çözümlenemeyeceği de aşikârdır aşa
ğıda açıkladığımız nedenlerle. 

1< Şehirlerdeki yerleşim düzeninin bozulmasına 
ve çarpık şehirleşmeye neden olduklarından, 

2. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki gayri-
menkulleri belirlemeyip, bir avuç kişinin faydalanma
sına terk ettiğinden, 

3. Arazi ile Bina Vergisinin adil olarak alınma
sını önlediğinden, 

4. (Vatandaşların taşmmaz mal karşılığı kredi 
almasını önleyip, üretimin düşmesine neden olduğun
dan, 

5. Orman kadastro komisyonlarıyla koordineli 
çalışıp, orman köylüsünün ıstıraplarına son verilme
diğinden, 

6. Taşınmaz davalarıyla, taşınmaz ihtilaflarından 
doğan kavga ve cinayetlerin artmasını kısa zamanda 
önlemekten uzak olduğundan, 

7. 2981' sayılı Yasa ve özellikle tapu tahsis bel
gesi dağıtmak suretiyle politikaya alet edildiğinden, 

8. Geniş olanaklara sahip olmasına ve çok bü
yük sorunları olmasına karşı, verilen ödeneği dahi 
tam olarak kullanamayarak, sorunları çözmekte aciz 
kaldığı ve çok verimsiz çalışması nedeniyle Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesine Halkçı Parti 
Grubu olarak olumsuz oy kullanacağımızı bildirir, 
saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selim Ko-

çaker; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SEIİM KOÇAKER 

(Tokat) — Savın Başkan, sayın millet vekilleri; Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 Yılı Bütçesi görüş
melerine başlamadan evvel, Yüce Heyetinizi grubum 
ve şahsım adına saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Efendim, günün geç saatlerinde sabrınızı zorla
madan konuşmaya çalışacağım. Yalnız, peşin peşin 
bir memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. İktidar 
partisi grubu adına konuşurken, diğer parti mensubu 
arkadaşlarımın meseleye yaklaşımlarıyla bizim yakla
şımlarımız arasında uzun boylu bir fark olmadığım 
gördüm; bu da, bu Yüce Parlamento için fevkala
deliği olan bir olaydır. Ancak, bazı siyasî imajları 
da tabiî ki sezinlemek mümkün;, gerek bu tarafta 
oturan arkadaşlarım, gerekse bu taraftakiler, bu me
sajların elbette farkındadır, 

73 — 
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$waâi efendim, tabiî konuşmacı arkadaşlarım 
Türkiye'nin şu aşamada, yani bugünkü güne göre 
kadastro uygulamalarında hangi düzeyde olduğunu 
gerekli pasajlar halinde Yüce Heyetinize sundular; 
bu bakımdan bir tekerrür haline gelmemesine ben 
azamî özen göstererek konuşmamı sürdürmek istiyo
rum. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, belki ifadede ek-
A kalırım, konuşmama dikkatinizi teksif etmek ba
kımından tapu - kadastronun bir tarifi ile konuya 
gireceğim. Bu bakımdan, önce ben genelde şöyle ko
nuyu sunmak istiyorum : Osmanlı döneminde Türk 
insanının toprak - insan ilişkisi ne olmuştur; bunu, 
yine konuyu pek rakamlara boğmadan ifade etmeye 
çalışacağım. Cumhuriyet hükümetlerindeki uygula
ma ne olmuştur, 1984 yılında neler yapılmıştır yahut 
yapılamamıştır? Yüce Heyetinizin kabul ettiği Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planında tapu kadastro 
uygulamalarına dönük ne tür hedefler önümüze alın
mıştır, bu hedeflere yetişme ihtimal hesapları nedir; 
bunların da üzerinde, ki biraz evvel vakıflar bütçesi 
görüşülürken pek gerilerdeydim, intikalde biraz geç 
kaldım, Sayın Turan Bayezit'in Sayın Devlet Ba
kanına bir suali olmuştu; o beni biraz etkiledi, daha 
ziyade evvelki konuşan arkadaşlar işin tekniklerine 
girdikleri için ben, şemayı bu platform üzerinde kur
mayı yeğliyorum. 

Şimdi, konuşmanın methalini bu şekilde tayin 
ettikten sonra izninizle; bildiğiniz şeydir, ama yine 
bir tekrarında yarar görüyorum; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, taşınmaz mallarla ilgili her türlü 
âkit ve tescil işlemleri ve 2613 sayılı Yasa gereğin
ce belediye sınırları içinde kadastro çalışmalarını, 
766 sayılı Yasa gereğince köy ve bucak sınırları için
de tapulama çalışmalarını ayrıca kalkınma için ge
rekli olan ve diğer kamu kuruluşlarınca da kullanı
lan çeşitli ölçekli harita çalışmalarım yürütmekle gö
revli ve sorumludur. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi yine ifade etmeye ça
lıştığım gibi, hangi düzeyde şuradaki emredilen hü
kümlere yaklaşılmıştır? İfine dediğim gibi, işin si
yasî yönünü ayıklayarak, samimî olarak ele alın
dığında, bu ifade edildi. Şimdi, sergilediğimiz bu mi
zansen içerisinde Osmanlı idaresindeki arazi uygula
ması ne tür bir görüntü veriyordu; buradan konuş
malarımıza başlayalım. 

BAŞKAN — Sayın Koçaker, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Vakıflar Genel Müdüılüğü 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı oylaması için oylarını kullanmak 

isteyen arkadaş var mı; daha doğrusu oyunu kullan
madık arkadaş var mı? («Var» sesleri) Lütfen oy
larınızı kullanınız. 

Sayın Koçaker, süreniz yarım saattir, ona göre 
bir tertip tarzı takibini rica ©diyorum. 

SELİM KOÇAKER (Devamla) — Tabiî, arka
daşların haklarını gasbetmem Sayın Başkan; teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SELİM KOÇAKER (Devamla) — Efendim, Os
manlı arazi sistemine baktığımız zaman, malumuâli-
niz, arazi, mülk, mirî, vakıf, metruk ve mevat arazi 
olarak cins ayrımını görüyoruz. 

Şimdi, hepinizin bildiği gibi bu Batı/hukukuna 
yahut modern hukuka diyelim bir esas teşkil eden 
unsur vardır. Yani Batı, Osmanlı arazi hukukundan 
birçok şeyler almıştır. Bu ,bizim~milİî iftiharımızdır. 

Sayın Başkanın ikazları doğrultusunda, bir de ar
kadaşlarımın tefsiri doğrultusunda, bu konudan ev
vel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 3045 
sayılı Teşkilat Kanunundaki görevlerinin yanı sıra, 
2859 sayılı Kanun gereğince teknik sebeplerle yeter
siz kalan ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro 
ve tapulama paftalarının yenilenmesi işlemlerini yap
masını da belirtmek isterim. Arkadaşlarım biraz bo
yutlu olarak değinmediler, burada bunu vurgulamak
ta yarar görüyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Yüce Heyetinizin kabul et
tiği 2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına ay
kırı yapılara uygulanacak uygulamalar vardır. Bu, 
500 bini aşkın gecekondu ve 1 milyon 100 bin civa
rında olan kaçak yapılarla ilgili bir konuydu. Kanun 
geçmiştir; Anavatan Partisinin ipoteğinde olan bir 
konu değildir, Yüce Heyetinize mal olmuş bir konu
dur ve burada aşamalar kaydedilmiştir. Ben, bunun 
altını çize çize belirtmek isterim; ancak ışığı Ana
vatan Partisi yakmış, sahip çıkmıştır, 'birçok muha
lefete mensup üyenin tasvibiyle de bu konu geçmiş
tir, buna millet olarak sahip çıkılmıştır, hep de sa
hip çıkmamız gerekir. 

Şimdi efendim, arkadaşlarım, zannediyorum or
tamı hareketlendirmek için işi politikaya döktüler, 
ufak politik mesajlar verdiler. Ben, yine affınıza mağ-
ruren, bu konuya pek gûmek istemiyorum. Yalnız, 
şunu belirtmek istiyorum : İmar affını tenkit eder • 
mahiyette konuşan Hasan Bey arkadaşımız alınma
sınlar; 2981 sayılı Kanunda belirtilen çalışma ve uy
gulamalara ağırlık ve öncelik verilerek hak sahiple
rine muayyen tapu tahsis belgeleri verilmiştir. Bunu 
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ben miktar olarak sunayım : 1.11.1984 tarihine ka
dar yaklaşık olarak 30 bin tapu tahsis belgesi, (Bun
lar ciddî rakamlar) 17 500 tapu hak sahiplerine da
ğıtılmış olup, (Buna lütfen dikkat buyurun) 35 bin 
civarında da fapu dağıtıh: hale gelmiştir. Bu beyan
lar samimidir. Olaylara iktidar ve muhalefet olarak 
ne kadar müspet yaklaşırsak sonuçlar millet hayrına 
olur. Konu neyse, o şekilde millet kürsüsünde ifa
dede yarar görürüm kendi hesabıma. 

iŞirndİ efendim, Sayın Turan Bayezitfin Sayın 
Devlet Bakanımıza bir sualinden bahsetmiştin!; bir 
Türk insanı, bu memleketin yurttaşı olarak benim 
göğsümü kabartan bir davdı. 

BAŞKAN — Sayın Koçaker, milletvekili arka
daşlarımızın beyanına değil de, Genel Kurula hitap 
ediniz efendim. 

SELİM KOÇAKER (Devamla) — Tamam efen
dim, Genel Kurula hitap ediyorum; yalnız.., 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Beyefendiye saygım vardır, söylesinler. 

SELİM KOÇAKER (Devamla) — Katiyyen efen
dim, tezyif değil, haddi zatında bir ilham kaynağı 
olmuştur Sayın Bayezit. Bakın, ben bunu açık açık 
ifade ediyorum. 

Sayın tmıMetvekilleri, 'bizim tapu kadastro kayıt
larımızı arşivlerimizi kontrol ettiğimjz zaman, 60 
milyon Osmanlıca atik yazı tekniklerine göre kayıtlı 
ve saikin olduğunu görüyoruz. Siyâkat ve atik yazı 
türünde Osmanlıdan intikal etmiş olan korkunç bir 
miras, bir kültür bu. Şimdi, bırakın 60 milyonu, bu
nun 'benzeri türde bir tek vesaike sahip olan bir 
devlet, inanın bunun yerine bir tarih inşa eder. Os
manlıdan gelen bu büyük Devletin köklerdeki sağ
lamlığı buradadır. Yani, Türkiye Cumlhuriyet döne
mine de intikal etmiştir, bir impacatorluk dönemi de 
yaşamıştır; birçok araz tebelleş olmuş, sarsılmıştır. 
Yalnız, ayağa kalktığı zaman çok daha kuvvetli ve 
zinde olarak kalkmıştır. Bunun dayanağı ise, bu ar-
şivlerimizdeki zenginliklerdir; sosyal içeriği vardır, 
ekonomik yapısı vardır, burada bir devlet esprisi 
vardır. Ben, Sayın Bayezit'in ifadesi doğrultusunda 
konuyu geliştiriyorum; Vakrf 'kuruluşlarımızda da 
bu böyledir]. Osmanlı saray arşivlerini tetkik ettiği
niz zaman, korkunç bir külliye ile karşı karşıya ge
liriz. Bizim dışımızda olanlar, hatta bizim kuşakları
mız, biraz da ihmal babında; camilerimizi, mescit
lerimizi, kervansaraylarımızı, hanlarımızı, eskiden 
kalan hamamlarımızı tarihi eser olarak görürüz; 
halbuki bütün bunların dayanağı, o arşivlerimizde 

paha biçilmez kavramların dışına taşan 'büyüklükte
ki bu külliyelerdir. 

Sayın milletvekilleri, huzurunuza getirilen 1985 
Yılı 'Bütçesindeki şu kadar milyar liralık rakam, son 
derece sönük ve oafosız bir olay; ama bunun altında 
Türkiye olarak, Yüce Meclis olarak, ki burada du
yarlığımızı müşterek, varmak istediğimiz nokta şu
dur : 

Bu külliyeleri; Sayın 'Bakan da ifade buyurdular, 
sayın arkadaşımız biraz evvel sual tevcih ederken de 
işaret buyurdular, okuyacak elemanımız yok; yani 
bu atik yazıyı, siyâkat tarzındaki Osmanlıca yazıyı 
'gereği şekilde okuyacak elemanımız yok. 

Şimdi, olayı bütçenin şu kuru rakamlarının dı
şında de almamızda yarar görüyorum. Akademi se
viyesindeki yükseköğretim kurumlarımıza görev dü
şer. Sayın genel müdürden bu konu hakkında bir fi
kir sormuştum, bana «Amerika'dan bir uzman geldi, 
bizim bu yazılarımızı 'güldür güldür okudu. Maale
sef, Türkiye'de biz bunun taramasına girdiğimiz za
man, Milî Mücadelede madalya alan, gazilik unva
nı alan birkaç tane ihtiyar 'geldi, meccanen bu işi 
yürüttüler. Yalnız şu anda o Amerikalının düzeyinde 
bunu okuyacak elemanın olmadığını üzüntü ile göz
ledik» dedi. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Hükümetin aynı du
yarlık içinde olacağı inancı elbette hepimizde hâkim, 
Yükseköğretim kurumlarına bizim millî kültürümü
zü, tarihle olan bağımızı, gücümüzü ortaya koyacak 
olan bu ana unsuru görev olarak vermek gerekmek
tedir. Üniversitelerde kürsü gerekir, öbür taraftan, 
milyonlarca adede varan bu külliye hakikaten bir 
kadro işidir. Bunun tetkiki ve bir de zamanın acı
masızlığına karşı bunların muhafazası gereklidir. 

Sayın Genel Müdür beni sevindirecek bir konuya 
temas ettiler, «Kompüterize oluyoruz, mikrofilm dü
zeyine getiriyoruz» dediler. Yalnız, mikrofilmi al
makla da bu iş bitmiyor; yani bunun bilgisayarlara 
depo edilmesi, ayrı bir program, plan olarak ele alın
ması, bu eserlerin muhafazası bakımından çok el
zemdir. Bu, bir milletin tarihidir. Bu külliyeden ev
velki tarih de burada yatar. Bu külliye, bugünkü 
Cumhuriyetin teminatıdır, bundan sonraki kuşakların 
ışığıdır. 

(Ben işi fazla uzatmayayım, tahmin ediyorum Sa
yın, Başkan şimdi 'beni ikâz edecekler. (HP sıraların
dan «Etmez, etmez» sesleri) 

Efendim, izin veriyorsanız, önce Sayın Başkan
dan izin istihsal edeyim. Sayın Başkanım, zamanım 
varsa konuşayım. 
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'BAŞKAN — Valktiniz var efendim, buyurun. 
SELİM KOÇARER (Devamla)-— Teşekkür ede

rim. 
Arkadaşlarım, inanın, bu konuyu, şurada görüş

tüğümüz (bütçeye tahsis edilen rakamların üstünde 
tutmak mecburiyetindeyiz. Şimdi, «1985 Yılı Bütçe
sine, şu ikonuşmadan esinlenerek Hükümetten bir 
şey talep edebilir miyiz?» şeklinde 'bir düşünce belki 
hatırınıza gelebilir. Yalnız, Türkiye'nin 1984 ve 1985 
yılı iktisadî 'konjonktürü gereği, 'biliyorsunuz bir büt
çe dengelemesi yapılmıştır. Muayyen müşkülleri var
dır Türkiye'nin, bu dengeleme içerisinde bu konuyu 
son derece (boyutlu ele almak, bence biraz zor ola
caktır; Sayın muhalefet partili üyemiz Hilmi Biçer 
Beyefendi de aynı ifadeyi kullandı. Yalnız, işin pa
rasal yönüne gitmeden; yani kurumlarımız bazında 
işin muayyen ateşlemesini yapmak imkânımız var. 
Üniversitelerimiz bunu görev edinmeli, bu konuda 
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ciddî bir kürsü kur
malı, ciddî bir araştırmaya girmeli. Bu külliyeleri
miz çağın gerçeklerine göre kompüterize edilmeli; 
yüzlerce yıl ileriye bu eserler intikal etmeli. 

Benim Hükümete ifade etmek istediğim, temenni 
mahiyetinde hatırlatmak istediğim hususlar bundan 
ibaret. Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, tekrar 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koçaker. 
Kesinhesap Kanun Tasarısı üzerinde oyunu kul

lanmayan var mı? («Var» sesleri) 
!Bu ikinci ikazımız, lütfen oyunu kullanmayanlar 

kullansın. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (MUŞ) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, şahsı adına ko
nuşacak arkadaşlar var, isterseniz onlardan sonra 
takdim edelim size. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT '(Muş) — Bir teknik açıklama 
yapmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU1 SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, .sayın 
milletvekilleri; sözüme (başlamandan evvel, Plan ve 
Bütçe Komisyonu adına hepinize en derin saygı ve 
selamlarımı iletirim. , 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, hazırla
yıp takdirlerinize arz ettiğimiz raporda da 'görüldüğü 
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üzere, 3 önemli görev verilmiştir. Bunlar; 2613 sayılı 
Yasa gereğince belediye sınırları içerisinde kadastro 
çalışmalarını yapmak, 7Ö6 sayılı Yasa gereğince köy 
sınırları içerisinde tapulama çalışmalarını yapmak ve 
ayrıca harita işlemleriyle ilgili görevleri ifa etmektir. 

Sayın milletvekilleri, raporumuzda açık bir şekil
de izlendiği üzere, burada ve Plan ve Bütçe Komis
yonumuzda, Tapu ve Kadastro Genel 'Müdürlüğü
nün Bütçesi görüşülürken, muhalefet ve iktidara men
sup sayın milletvekillerinin üzerinde ittifakla dile ge
tirdiği bir hususu, bir temenniyi burada vurgulaya
rak zapta geçmesini sağlamak istiyorum. 

Konu şu : Kadastro çalışmalarıyla ilgili (Rapo
ru okuduğunuz zaman açıkça görülmektedir) kalkın
ma planlarında, şehirlerde 5 milyon parselin kadast
rolanması hedef olarak verilmiştir. Yine raporda gö
rüleceği üzere, 1.1.1984 tarihi itibariyle 2 milyon 709 
bin parselin kadastro işlemi tamamlanmıştır. Dola
yısıyla, yüzde 54 oranında gerçekleşen bu işlem, yüz
de 46 oranında henüz bitirilememiştir Türkiye gene
linde ve kadastro çalışmaları 'büyük ölçüde mevziî 
şekilde yapılmaktadır. Dolayısıyla, Hükümet ilgilile
rinden ve yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, bü
tün Türkiye'deki; şehirlerdeki, belediye hudutları içe
risinde kadastro çalışmalarının bitirilmesi, (bu tem
poyla ancak 32 yılda mümkün olabilmektedir. 

İkinci bir tlusus ise; köy kadastrosu veya köyde 
tapulama işlemlerinin bitirilmesi için, yine önümüz
deki raporda görüldüğü gibi, kalkınma planlarında 
410 bin kilometrekarelik alan hedef olarak verilmiş; 
ancak 'bugüne kadar bunun 201, 901 kilometrekare? 
sinin tapulama işlemleri bitmiştir. Bu da yaklaşık 
yüzde 49 oranına tekabül etmektedir. 

Sayın 'milletvekilleri, yine ilgililerden almış ol
duğumuz bilgiye göre ve burada da açıkça görüldüğü 
üzere, bu tempoyla devam edildiği takdirde, aşağı 
yukarı 40 yıllık bir zaman zarfında, ancak Türkiye' 
deki bütün köylerdeki tapulama işlemleri bitirilebi
lecektir. Görüldüğü üzere, tamamiyle bir kuşak bo
yu; yani şu anda devam eden bir kuşak belki bunun 
neticelerini görmeden ölecektir. 

Sonuç : Şu Tapulama işlemleri ve kadastro iş
lemleri, 'mülkiyete dayalı olan unsurlar, sürünceme
de kaldığı sürece büyük huzursuzluklara yol açmak
ta, büyük ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Bunun 
bir an önce bitirilmesinde, en son ve modern teknik
leri kullanmak suretiyle bu sürelerin azaltılmasında 
memleket açısından fevkalade yarar olduğu kanaati 
içindeyiz. 
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Yine ilgililerden almış olduğumuz rakamlara da
yalı olarak, 1982 rakamlarına göre, 'bunun bir 'bütün 
olarak ifa edilebilmesi için 141 milyar liraya yakın 
bir masra'f unsuru söz konusu olmaktadır., 

Teknikler neler olabilir?. Çeşitli teknikler vardır : 
Uçaktan çekilen fotoğraflardan elde edilecek pafta
lar üzerinde çalışmalar yapmak suretiyle yapılabile
cektir. Bu nihayet uzmanların işidir; ama hu para
nın mutlak surette, memleketin faydası açısından, 
sosyal huzursuzlukların giderilebilmesi açısından kul-
fcanılabilmesi bir temenni olarak sunulmuş. Bu te
menniyi, zapta geçirilmesi için huzurunuzda özellik
le hir defa daha teyiden arz etmek istiyorum. 

Beni satırla dinlediğiniz için, Plan ve Bütçe Ko
misyonu adına hepinize en derin saygılarımı sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Şahsı adına Sayın Kazokoğlu konuşacaklar. 
Sayın Kazokoğlu, lehinde mi aleyhinde mi konu

şacaksınız efendim? 
A. ŞAMİL KAZOKOĞLU (Bolu) — Lehinde 

konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. ŞAMÎL KAZOKOĞLU (Bolu) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; taşınmaz mal
larla ilgili her türlü akit ve tescil işlemleriyle, ka
dastro, tapulama ve harita çalışmalarını yürütmekle 
görevli ve sorumlu Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün 1985 Yılı Bütçesi önümüzde 'bulunmakta
dır. ' 

Adı geçen 'genel müdürlüğün 1985 Yılı Bütçesi, 
cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer har
camaları toplam ödeneği olarak 14 139 445 000 li
radır. 

Diğer yandan Devlet 'bütçesine yaklaşık 50 mil
yar liralık gelir, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
çalışmalarıyla İlgili vergi ve harçlardan elde ed'!-
mektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 26.9.1984 
tarih ve 3045 sayılı Teşkilat Kanunundaki görevleri 
yanı sıra, 2859 ve 2981 sayılı kanunlar gibi 'başka 
kanunlarla da önemli teknik ve sosyal görevler üst
lenmektedir. Medenî Kanun, Borçlar Kanunu gi'bi 
özel hukuk hükümlerini uygulayan bir kamu kuru
luşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1985 
yılında Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ilke ve 
politikalarına uygun olarak, kalkınmada öncelikli 
ilere ağırlık vererek çalışmalarını sürdürecektir. 

Sosyal ve 'teknik nitelikteki çalışmalarını etkin ve 
süratli bir şekilde yürütebilmesi için yapılan yeniden 
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düzenlemeyle, adı 'geçen kuruluşa 1 500*ü bloke edil
miş vaziyette 4 406 ek personel kadrosu ihdas edile
rek, toplam 16 628 kadroya ulaşılmıştır. 

Halen köylerde tapulama müdürlüğü, şehirlerde 
kadastro müdürlüğü, tapu sicil müdürlüklerine bağlı 
tapu fen amirlikleri vasıtasıyla yürütülen teknik ça
lışmalar, tek bir müdürlük altında, «kadastro müdür
lüğü» unvanıyla birleştirilerek, rasyonel bir çalışma 
sağlama imkânı ortaya çıkacaktır. Bu şekilde, alet
ler, araçlar, personel birleştirilmiş, işlemler sadeleş
tirilmiş olmakla, hizmetler daha 'güçlü ekiplerle, da
ha kısa zamanda yerine 'getirilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mesleğe ni
telikli personel kazandırmak amacıyla, hizmet öncesi 
ve hizmet içi eğitime ayrıca önem verilmektedir. Büt
çesine 1985 yılında 100 milyon liralık ödenek konan, 
kapasiteleri artırılan tapu ve kadastro meslek lisesi, 
tapulama ve fotogrametri ile tekâmül kursları ya
nında, Gazi Üniversitesine bağlı Ankara Tapu Ka
dastro Meslek Yüksekokuluna ilaveten, 1984 -1985 
öğretim yılında öğretime başlayan İzmir'deki ben
zeri yüksekokul, amaçlara uygunluk bakımından 
ümitli olmamızı haklı gösteren olaylardır. 

Evvelce kadrosunun yüzde 44'ü ilkokul mezunu 
olan teşkilatın eğitim düzeyi giderek yükselerek, gü
nümüzde bu oran yüzde 4 seviyesine inmiş bulun
maktadır. Bu sonuçta, mevcut personelin fark İmti
hanlarını vererek talhsil durumlarını yükseltmelerinin 
teşvik edilmiş olmasının da önemli rolü vardır. 

1985 Yılı Bütçesinin (H) işaretli cetvelinin, arazi 
üzerinde çalışanlara verilecek tazminatlara ilişkin 
2 sayılı cetveiiyle, bölge müdürü ve bölge müdür yar
dımcısı, kadastro müdürü ve kadastro müdür yar
dımcısı, kontrol mühendisi ve kontrol memuru, ka
dastro şefi, mühendis, tapu azası, fen memuru, tek
nisyen, posta tapu memuru, sicil memuru, sicil kâ
tibi, daktilograf, şoför, yardımcı hizmetler sınıfı per
soneli ve diğer hizmetli gibi, Tapu ve Kadatsro Ge
nel Müdürlüğü personelinden köylerde hizmet gö
renlerle, 8.3.1984 gün ve 2981 sayılı İmar Affı Ka
nunu uygulamasında çalışanlara ödenecek günlük 
tazminatların yarısının da ek olarak ödenmesi sağ
lanmıştır. Bu duruma ilave olarak, yine aynı cetvel
de «yukarıda sayılan personelden, köylerde birlik 
merkezinde 'geceleyenlere, bu suretle bulunacak mik
tarın yarısı ilave olarak ayrıca ödenir» denmektedir. 

1985; Yılı Bütçesine hizmet binaları için konan 
600 milyon Türk lirası ödenek ile tapulama, kadast^ 
ro, harita, yenileme ve imar affı çalışmaları için 237 
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sayılı Kanuna göre 1985 yılında satın alınacak muh
telif tipte 75 adet taşıt aracı, Tapu ve Kadastro Ge
nel 'Müdürlüğünün çalışmalarına önemli ölçüde güç 
ve etkinlik verecek faktörlerdir. 

Karakaya ve Atatürk Barajları gibi önemli pro
jelerin tüm kadastro ve harita işlerini 'bitirmiş olan 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2 uçağı ve 20 
kıymetlendirme aletiyle, yılda 15 'bin kilometrekare 
alanın haritasını yapma gücündedir. Her ne kadar 
ülkemizin yarısının kadastrosu yapılamamış ise de, 
artık toprağa bağlı yatırımlarda darboğaz 'bulunma
maktadır. 

Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Karayol
ları, yeni adıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün kamulaştırmaya yönelik (harita ve kadastro ih
tiyaçları rahatça karşılanabilmektedir. 

'Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü 1985 yılında mikrofilm sis
temine -'geçecektir. Bilgisayar destekli elektronik ölç
me aletleri satın alabilmek için 120 milyon lira öde
nek konmuştur. Söz konusu elektronik aletleri kul
lanmak için üniversite ile yakın işbirliği yapılmakta
dır. Bunların sonucu, çalışmalarda önemli ölçüde sü
rat kazanılmış olacaktır-. 

766 sayılı Tapulama Kanunu ile '2613 sayılı Ka
dastro Kanununun birieştirilımesi çalışmalarının son 
safihaya gelmiş olması sevindirici bir olaydır. Yüce 
Meclisimizce kabul edildiği takdirde, tapulama ve ka
dastro konularında tek kanun uygulanacak, bir araya 
getirilmiş personel, araç ve ölçme aletleriyle daha 
güçlü olarak teşkil edilecek taşra örgütleri vatandaşı
mıza büyük kolaylıklar getirmiş olacaktır. Aynı za
manda mahkemelere başvurular da bu suretle azalmış 
olacaktır. 

(Esasen Tapu Kanununda yapılan değişiklikle ta
pu, ipotek işlemleri basitleştirilmiş vaziyettedir, tapu 
işlemleri bir, 'iki saat içinde tamamlanabilmekte, şa
hit, dilekçe, iş takipçici gerekmemektedir. İpotek kar
şılığı kredi almak isteyen esnafımız, tüccarımız, sa
nayicimiz, işadamımız gereksiz masraf ve bürokratik 
işlemlerden kurtulmuştadır. Benzeri işlemlerin daha 
da basitleştirilmesi yolundaki çalışmalara 1985 yılın
da da devam edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli mfletvekilleri; sözlerime 
burada son verirken, hepinize derin saygılar sunar, 
bütçenin hayırlı, uğurlu olmasını dilerim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın KazokoğTu. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Ke-

sinhesap Kanunu Tasarısına oyunu kullanmayan sa
yın üye var mı? Yok. 

— 78 
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|Oy verme işlemi sone ermiştir. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
DEVLET BAKANI iSUDÎ TÜREL (Antalya) — 

Sayın Başkan söz istiyorum,: 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
METİN Ü S T Ü N E L (Adana) — Sayın Başkan, 

aleyhinde söz vermeyecek misiniz? 
BAŞKAN — Vereceğiz efendim, Hükümet söz is

tediği için öncelik alıyor. 
M. TURAN BAYEZİT ı(Kahramanmaraş) — O 

zaman Hükümet bir milletvekilini eksik konuşturu
yor efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) — 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi hakkın
da burada konuşan arkadaşlarımıza teşekkürü, ifası 
gereken bir borç telakki ediyorum ve kendilerine te
şekkür ediyorum. 

Ben konuşmamda teknik olarak cevap verilmesi 
gereken hususlara değil, burada tenkit mahiyetinde 
olan ve biraz da siyasî olan sorulara cevap vermek 
için huzurunuzdayım. 

Konuşmama evvela yeminli bürolardan başlamak 
istiyorum. «Yeminli büroların bir banker faciası ya
ratacağı» ifade edilmektedir. Bu böyle değildir arka
daşlar. Banker faciası yaratmayacağı gibi, Türkiye'de 
Özal Hükümetinin birçok noktalarda açtığı yepyeni 
bir kapı gibi yepyeni bir tatbikattır ve bunun çok 
müspet neticeleri de alınmıştır. (ANAP sıralarından 
«•Bravo» sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta
puya da politikayı soktunuz ya Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ISUDI TÜREL (Devamla) — 
Sayenizde sokuyoruz efendim politikayı. 

Sayın Başbakanımız, burada müteaddit defalar ta
puların 1,5 yıl içerisinde verileceğini ifade etmiştir. 
Bir arkadaşımız da : «özal Hükümetinin her vaadi 
gibi bu vaadinin de boş çıkmasından endişe ediyoruz» 
demiştir. Bundan üç gün evvel Sayın Başbakanımız, 
burada, (hiçbir vaadimizin boş çıkmadığı gibi, hepsi
nin ifa edildiğini teker teker izah etmiştir. Burada da 
1,5 sene içerisinde mutlaka tapular verilecektir ve 
bundan biz değil, inşallah siz mahcup olacaksınız; fa
kat vatandaşlarımız mutlu olacaktır. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Haddi zatında verilecek tapu adedi 1,5 milyon de
ğildir. Bunların 1 milyon 100 bin tanesi zaten hisseli 
tapu olanlardır. Geriye kalanı da müstakil tapusu ol
mamaktan mütevellit ve imar mevzuatına aykırı yapıl-
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mış inşaatlara verilecek olan müstakil tapudur. İBu, Ta
pu Kadastro Teşkilatının ilave bir gayretiyle, kendi 
hizmetlerini aksatmadan kendi özverisiyle ve verile
cek fazla mesai ile mutlaka temin edilecek, dolayısıy
la bu vatandaşlarımız da huzura kavuşacaklardır. 

«Tapu kadastro çalışmalarının kağnı arabası süra
tiyle yürüdüğü» ifade edilmiştir; doğru değildir arka
daşlar. Evet, yapılan iş belki az gözükmektedir. Yal
nız tapu kadastro ile sadece Meclis kürsüsünden tenkit 
etmek için alakadar olmak yerine işiyle alakadar ola-
ırak buraya çıkılmış ölunsaydı, bunun doğru olmadı
ğını çok iyi takdir ederlerdi. Bunu söylememin sebebi 
şudur : Bugüne kadar yapılan çalışmalar daha ziyade 
şehirlere yakın, kasabalara yakın köylerde yapılmış 
ve geriye dağ köyleri kalmıştır. Ben de bunun içeri
sinde çalıştım ve birlik merkezinden (Köydeki birlik 
merkezinden bahsediyorum, kasabadaki birlik mer
kezinden çok daha fazla mesafe alır) arazinin başına 
yayan olarak gitmek bir saat 'almaktadır; çünkü ora
larda vasıta pek işlememektedir. Bundan mütevellit 
yapılan iş az gibi gözükmekle beraber, dönüm ve par
sel adedi itibariyle eskisinden çok az bir düşüklük var
dır; bu fevkalade normal bir düşüklüktür. Yani teknik 
tabirle tecvizi hata içerisinde mütalaa edilebilecek bir 
düşüklüktür, yoksa bariz bir düşüklük değildir. 

Ayrıca, vaatlerini yerine getirmediğini veya getire
meyeceğini ifade ettiğiniz özal Hükümeti, bu sene 4 
bin küsur yeni kadroyu Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne vermek suretiyle bu hizmetleri çok daha 
hızk görülür bir hale getirecektir. 'Bunu da burada ifa
de etmek isterim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — îyi 
de bunda heyecanlanacak ne var? 

ÖZER GÜRBÜZ ı(Sinop) — Kadro almakla bu 
kadar heyecanlanmaya gerek yok Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Heyecanlanıyorum efendim; çünkü hizmet heyecanı 
ile dolu olduğumuz için heyecanlanıyorum. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) O heyecanı duy
mayanlar hizmeti yapamazlar. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Fazla heyecan. 

DEVLET ©AKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Fazla heyecan da iyidir efendim. 

ÇALINMA VE SOSYAL GÜVENİM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Formdayız 
yani, formdayız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, lütfen teknik konulara girelim. 
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DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Efendim, yapılan tenkitlere cevap vermek bizim vazi
femizdir. «Tenkitlere cevap vermediniz» diye sonra 
bizi muaheze edersiniz. 

ÖZER GÜRBÜZ '(Sinop) — Biz de heyecanla
nıyoruz. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Siz de heyecanlanabilirsiniz efendim, o aşkı, o hiz
met aşkını duyarsanız mutlaka siz de en az bizim 
'kadar heyecanlanırsınız, merak etmeyin. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hiz
metleri dinleyelim Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Hizmetleri de söylüyoruz efendim, söylüyoruz hizmet
leri de, 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Biz konuşurken «bağırıyorsunuz» diye ikaz ediyorsu
nuz da onun için. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Efendim, belki duymazsınız. 

BAŞKAN — Efendini lütfen dinleyelim, lütfen 
dinleyelim efendim. 

M. TURAN BAYEZllT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan Genel Kurulu tahrik ediyor, sorumluluğu 
kendisine aittir. 

BAŞKAN — Genel Kurulda bütün mesuliyetini 
müdrik milletvekili vardır, .tahrik olmazlar efendim. 
Bütün milletvekilleri mesuliyetlerini biliyorlar efendim. 

Buyurun, devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 

Efendim burada bir sözü daha ifade etmek istiyo
rum : Biz, yine Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi, 
hizmetlerimizin sevabına ve günahıma katlanmaya ra
zıyız efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Orman kadastrosuyla kadastro hizmetlerinin birleş
tirilmesi için temennide bulunuldu. Bu bizim de ideali
miz olan bir şeydir ve kanun teklifi hazırlanmaktadır. 
Yılbaşından sonra inşallah Yüce Meclise sunulacak
tır. Tasviplerinizle ve tenkitlerinizle en iyi hale getiri
lerek inşallah buradan çıkarılacak ve böylece kadast
ro, tapulama ve ormanla olan ihtilafların tek bir ka
nunda toplanması temin edilmiş olacaktır. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Bakan politika 
yapıyorlar. 

DEVLET 'BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Politikacıyız zaten, gayet tabiîdir. 

«AJNAP iktidarının vatandaşların alım gücünü dü
şürdüğü, dolayısıyla kadastro işlemlerinde düşüklük 
olduğu» ifade edildi; bu ifade de doğru değildir. 1983 
senesinde 1,5 milyon muamele olmuştur, 1984 senesi-

79 — ' 
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nin ilik 10 ayında 1 milyon 380 bin muamele olmuş- | 
ıtur; son iki ayla beraber en az eski seviyesini bula
caktı^ Bu iddia da havada kalmaya mahkûmdur. 

1983 senesinde yanılmıyorsam, 11,6 milyar lira 
direkt hâsılat temin edilmiştir, 1984 senesinde de 16 
milyar liranın üzerinde bir tahsilat yapılmıştır. Bu 
direkt olarak aldığımız vergidir, dolaylı olarak daha 
fazladır. • 

(Körfez ülkelerinin mütekabiliyet esası dikkate alın
madan mal almaları hususu fevkalade haksız tenkit- I 
lere uğramaktadır, Bugüne kadar, kanunun çıktığı ta
rihten bugüne kadar 78 tane müracaat olmuştur. Bun- | 
ların tahkikatları devam etmektedir. Arkadaşımız, 
«Tapu Kadastroya bunların iyi tahkik edilmesi gö-. 
revi düşmektedir» dediler, bunun tahkikatı bize ait 
değildir efendim. Bunun tahkikatı ilgili makamlara, 
askeriyeye ve emniyete aittir. O makamlardan müs
pet cevap aldığımız takdirde satışına müsaade edil
mektedir; bizimle ilgili değildir. Biz, ayrıca gereken 
ihtimamı da göstermekteyiz. 

«Kıyı Kanunu dolayısıyla kıyıların yağma edile
ceği ve ANAP iktidarının kıyı yağmasına müsadae 
ettiği» zaman zaman dile getirilmiştir. ANAP iktidarı 
kıyı yağmasına müsaade etmediği gibi, şimdiye kadar 
hiçbir iktidarın çıkarmadığı ve Anayasada katî su
rette ifade, edilen tarzda «Kıyılar Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır» diyerek kanun çıkarmıştır. 

YILMAZ ALTUĞ ı(Sivas) — Anayasa gereği. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Evet efendim, Anayasa gereği olarak. 

Ayrıca orada bahsedilen 10 metrelik şeritten son
ra bina yapma imkânı, denize 10 metre mesafede bina 
yapılacağının işareti değildir. Evvela kıyı şeridi geçi
rilecektir, kıyıdan sonra sahil şeridi geçirilecektir. Bu, 
benim memleketim olan Antalya'da 150 metreden aşa
ğı değildir. Antalya'da 150 metreden önde bina yapıl
masına müsaade edilmeyecektir. Jeolojik yapı da dik
kate alınarak kıyı kenar çizgisinden sonra geçirilecek 
olan 10 metrelik sahil şeridinden sonra bina yapıla
caktır. Bunu çarpıtarak, «Denizden hemen 10 metre 
sonra bina yapılacaktır» demek, ya kanunu iyi oku
mamak veya hakikatleri tahrif etmektir. Tabiî haki
katleri tahrif etme hususunu, sizleri tenzih ederek söy
lüyorum; herhalde dikkatli okunmadığı içindir. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Fab
rikalar lebiderya oluyor Sayın Bakan, 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Evet efendim. 2981 sayılı Kanuna paralel olarak çı
karılmıştır. 2981 sayılı Kanun yüksek tasviplerinizle', 
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buradan çakmıştır. «Ekonomiye katkısı olduğu tahak
kuk eden fabrikalar ve diğer tesisler müsaade ile kı
yıda kalabilir» denmiştir. Hatta getirilmiş olan «1 Ka
sım 1983» tarihi de 2981'e paraleldir, yani 2981 sayılı 
Kanunun çıktığı tarihten, affın bittiği tarihe kadar 
olan tarihtir. Ne yeni bir aftır... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — De
mek birazcık dikkatli okuyoruz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL ^Devamla) — 
Ben size söylemiyorum efendim, bunu merak eden ve 
burada tenkit eden arkadaşlarıma söylüyorum. Siz 
de zahmete katlanıp bir daha dinliyorsunuz, ne ya
palım. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Zevk alıyoruz. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim efendim, ben de sizlerin huzu
runda zevk ve şevkle konuşuyorum. 

Efendim, «Bu mesleğe kâfi derecede alttan ele
man gelmediği» ifade edilmiştir/Tapu Kadastro Mes
lek Lisesi 1983-1984 senesinde 500 küsur öğrenci al
mıştır. Çok modern bir lisedir. Arzu eden arkadaşla-
rımıia gezdirmekten büyük zevk duyarız. 1984-1985 
senesinde 1 000 öğrenci alacaktır ve bu, bizim ih
tiyacımızı karşılayacak bir düzeydedir. 

Komisyonumuzun Sayın Sözcüsü Alaattin Fırat, 
Türkiye'nin kadastrosu hakkında bilgi verdiler; ben 
bunları tekrar etmeyi zait telakki ediyorum. Eğer ka-' 
dastro işlerini 15 sene içerisinde bitirmemiz arzu edi
lirse, iki arzu edilir, büyük bir meblağa ihtiyaç var
dır. Bunun ne derece ekonomik olup olmadığı planla
mada görüşülmektedir. Eğer ıtasvip görürse, inşallah 
15 sene içerisinde kadastro bitirilecektir. 19510 sene
sinden beri devamlı bu kürsüden, kadastronun 20 se
nede bitirileceği ifade edilmiştir; fakat bitirilmemiş
tir. Kadastro hizmeti, yapıldıktan sonra eskiyen bir 
hizmettir; mutlaka yenileme yapmak da lazımdır. Ala
attin Fırat arkadaşımızın söylediği 40 yıllık müddet, 
yenileme hizmetlerini de ihtiva eden bir müddettir. 
Fakat, o 40 yıl içerisinde şartlara göre, elbette daha 
yenilenecek hususlar ve yerler zuhur edecektir. Çünkü, 
bu iş 1950 senesinde fevkalade basit bir grafik sis
temle başlamıştır. Onun için tecviz miktarı büyük
tür. Arazi kıymetlendiği için, araziyi bu tecviz mik
tarları içerisinde bırakmak birçok ihtilatlara sebep ol
maktadır. . 

Tapulama ve kadastro davalarının çok uzun sür
mesi, bizi de üzen ve çare bulunması gerektiği hu
susuna parmak bastığımız ve gayretler gösterdiğimiz 
bir husustur. Sayın Yargıtay üyeleriyle de temas ha-
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linde bulunduğumuz ve yılbaşından sonra Yüksek 
Meclise sunacağımız yeni kanunda, bu hususta kolay 
ve basit muhakeme usullerini getirme arzusundayız. 
Tasviplerinize mazhar olursa, onlar da bir müzaheret 
gösterirlerse; herhalde bu konuyu da halledeceğimiz 
kanısındayım. 

Tenkit ettiğimiz 2981 saydı Kanunun, Anfcara'da-
ki bir tatbikatından size bahsetmek istiyorum. O ka
nunun, eğer yanılmıyorsam, 10 uncu maddesinin (b) 
fıkrası gereğince, Ankara'da senelerden beri bir sorun 
halinde duran Demetevler Mahallesinin tapuları müs
takil hale getirilmiş ve verilmiştir. Bu çıkardığımız 
kanundan müstefit olan vatandaşlarımızın sevinçlerini 

. görmek, bizim çalışıma şevkimizi bir kat daha artır
maktadır. 

Bu anlayış içerisinde, hizmetlerimize hiç aksama 
yalamadan, artan bir şevkle ve hızla devam edece
ğiz. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
ve İHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sorular dolayısıyla bir dakikanızı 

rica edeceğim. 
'Soru sormak isteyen arkadaşlarım lütfen işaret 

buyursunlar. 
Sayın Şarıoğlu, Sayın Bayezit ve Sayın Biçer'den 

başka soru sormak isteyen var mı efendim? Yok. 
Soru sormak için sıra yazdırma işlemi tamamlan

mıştır. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı sorusunu oku

tacağım. 
Sayın Nalbantoğlu burada mı efendim? Burada. 
Buyurun okuyun, 
1. Erzurum Tapulama Müdürü hakkında, Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kaç defa tetkik 
veya tahkik yapılmıştır? 

2. Müfettiş raporlarının tespit ettiği suçları açık
lar imisiniz? 

3. Müfettişlerce bu şahıs hakkında işten alma 
rapor kararı var mıdır? 

4. Var ise, bu şahıs neden işinde bırakılmıştır? 
MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Bunun 

bütçeyle hiç ilgisi yok ki. 
BAŞKAN — Efendim zamanımız vardır, Sayın 

Bakan rafaartlıkla cevap verebilirler. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI. SUDİ TÜREL (Devamla) — 

Efendim, «işten alma kararı var mıdır?» diyor; «yok» 
deyince zaten sual düşüyor. 
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Tahkikat devam etmektedir. Tahkikatın neticesi
ne göre hareket edilecektir. Her zaman ifade ettiği
miz gibi, özal Hükümeti her hadisenin üzerine ciddi
yetle ve hiç taraf tutmadan gitmektedir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
IBuyurun Sayın Paşa Şarıoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU .(Erzurum) — Cevap 

oldu mu? 
(DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 

Olup olmadığım size sormak lazım Sayın Nalbant
oğlu. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bu sualiniz usu
le pek uygun bir sual değildi. Fakat şiir okuma kor
kusundan, biraz müsamaha ile bu soruyu sormak 
mecburiyetini hissettik. Çünkü bölgesel sorular, kişi
sel sorular sorulamaz. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Sorsunlar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bundan sonra da tatbikatımız bu 
yolda olacaktır. Fakat bu husus önemli bir konu ve 
suiistimalle ilgili bir konu olduğu çin, Başkanlığımı
zın ve cevap veren Hükümetin bu ikonuyu kapatmak 
konusunda bir gayretli vardır zehabına kapılmamak 
tiçin soruyu sordurmuş bulunuyorum. 

Buyurun Sayın Şarıoğlu^ 
PAŞA ŞARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, be

nim sorum 2 adetti. Birincisine Saym Balkan cevap 
vermiş oldular. 

1982 yılı bütçesinde «Kadastro işlemleri 20 yıl
da tamamlanacaktır» dendi. Burada biraz evvel Sa
yın Komisyon Sözcüsü bunu 40 yıla götürünce, sor
mak istemiştim; fakat Saym Bakan (konuşmalarında 
bu konuyu açıklayınca birindi sorumdan vazgeçiyo
rum. 

2 nci sorum şudur: Acaba Tapu ve Kadastro Oku
lundan mezun olanlar ihtiyaca kâfi geliyor mu, gel
miyor mu, gelmiyorsa başka bir. yerde okul açma
yı düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 

Efendim, biraz evvel ifade ettiğim gibi, ihtiyaca kâfi 
gelir hale getirilecektir, önümüzdeki ders yılında 
1 000 öğrenci ahnacalktr. Ayrıca Ankara'da" Gazi 
Üniversitesine ve İzmir'de Ege Üniversitesine bağlı, 
bizim branşlarımızla ilgili 2 tane 2 yıllık yüksek
okul vardır. Bunlardan ve bizim mesldk okulundan 
yetişenler ihtiyacımıza kâfi gelecektir; yeter ki bun
ları kaçırmayıp, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kadrolarında istihdam edelim. 
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PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Erzurum Atatürk 
Üniversitesinde açmayı düşünüyor musunuz? 

DEVLET BAKANI SÜDİ TÜREL (Devamla) — 
Efendim, böyle bir teklif gelmedi, etüt, etmedim. Etüt 
etmeden söylememi herhalde siz de uygun bulmaz
sınız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, so
ru cevaplandırılmıştır» 

'Buyurun Sayın Bayezit. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, benim sorum itam okunmadı; 4 üncü so
rumu okutmadınız,;, 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, zatıâliniz ne 
zaman soru sorulacağım ve usullerini iyi bilen bir 
parlamentersiniz. 

DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Devamla) — 
Efendim, Sayın Nalbantoğlu'nun başka bir suali var
sa yazılı olarak takdim edeceğim kendisine. Yazılı 
olarak cevap vereceğim efendim, başka sualiniz 
varsa. 

'BAŞKAN — Aşağı yukarı 20 seneden beri par
lamenterlik yapmaktasınız. Bu itibarla İçtüzüğe her
kesten çok sizin riayet etmeniz gerekiyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU ı(Erzurum) — 4 üncü 
sorum da okunsun, zapta geçsin efendim. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Soru

mu okutup niye zapta getirmiyorsunuz? 
BAŞKAN — Lütfen oturun, 20 seneden beri mil

letvekilliği yapmaktasınız. 
'Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Bakanın çok teknik ve ıbir parçada politik soslu 
konuşmalarında belki takipten kaçırmış olabilirim. 

Yalnız Demetevler^den misal verdiler. Sanırım 
o nedenle çok mevzii olarak sorumun konusuna do
kundular. Türkiye'de tapu tahsis belgesi alması ge
reken, diğer tabiriyle gecekondu dediğimiz, hukukî 
bazını burada izah etmek... 

BAŞKAN — Soruya gelelim Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Bakan, belki bana gecekonduyu izah etmeye kal
karlarsa..;;, * 

'BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir şey ol
maz; ona ıda imkân vermeyiz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
kendimi şimdiden müdafaa edeyim de Sayın Başkan. 

Tapu tahsis belgesi alması gereken bina sayısı 
kaçtır? Bugüne kadar kaç (binanın sahibi tapu tahsis 
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belgesi almak için müracaat etmiştir? Nispet nedir? 
Hükümet olarak, bunların, müracaat etmemeleri nede
nini nasıl değerlendiriyorlar? 

BAŞKAN— Buyurun Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

taşırsa cevap hakkı isterim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 

DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Devamla) — 
Bir defa, sataşmak 'bizim mizacımıza uygun bir şey 
değil efendim. Her şeyden evvel, böyle bir hareketi 
bizden (beklediğinizi dahi düşünmek bizi üzer Sayın 
Bayezit. 

Şimdi efendim, 450 bin civarında müracaat var
dır. Tapu tahsis belgesi almak için yeminli bürola-' 
ra müracaat edildiğime dair bize gelen bilgilerden 
çıkardığımız bu kadar. Ne kadardır da, müracaat 
edenler, 450 bindir? Bu bilinmiyor. Çünkü müracaat 
bu kadar; ama biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ibu mevzuda 
çalışmalara başlamıştır. Eğer gecekondu sahipleri içe
risinde müracaat etmeyen çıkarsa cezaî müeyyide
ler tatbik edilecektir. 

Şimdi, Sayın Bayezit'in soruları içerisinde yok; 
ama müsaade buyurusunlar bu vesileyle şunu da ilâ
ve edeyim: «Tapu tahsis 'belgesi verilirken yıkımlar 
devam ediyor» denmektedir. Yüce Meclisin çıkardığı 
bir kanun vardır. Bu Kanunda, ne zamana kadar 
yapılmış olan gecekonduların yıkılmayacağı ve tapu 
tahsis belgesi verileceği açık olarak ifade edilmiştir. 
Ben bu yıkımlardan dolayı bizi tebrik edeceğinizi 
zannediyordum; ama.?. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmarmaş) — 
Ben yılkımdan bahsetmedim, soruma cevap verin. 

DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Devamla) —. 
Ben ayrıca dedim, müsaadenizle diye arz ettim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sadece soruya cevap 
verin. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Peki efendim. 

450 bin tane müracaat vardır ve 30 binden fazla 
tapu tahsis belgesi verilmiştir. Fakat direkt tapu tah
sis belgesi verilmeden de bu kanuna göre tapu ve
rilmesi mümkündür. Tapu ve tapu tahsis belgesi 
müracaat durumuna göre veya bizim yaptığımız iş
leme göre veriliyor. Mesela, biraz evveî arz ettiğim 
Demetevler'de tapu tahsis belgesi verilmeden tapu 
verilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT . (Kahramanmaraş) — 
Genel rakamı verebilir misiniz? 

82 — 
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DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Devamla) — 
Efendim, genel rakamı bilmek mümkün değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bakan. 
Sayın Hilmi Biçer, buyurun. 
HÎLMÎ BÎÇER (Sinop) — Sayın Bakanın açık

lamalarına teşekkür ediyorum. Yalmz konuşmamda 
bir konu üzerinde ağırlıkla durmuştum. 1984 yılı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin, 
biraz önce zatıâlinizin de işaret ettiği gibi... 

BAŞKAN — Sayın Biçer, o konuşmalarınızda 
beyan etaişseniz, Sayın Bakan genel cevaplandır
mada arz etmiştir. Bu itibarla yeni bur sual soracak-
sanız buyurun. 

HİLMt BÎÇER (Sinop) — Yeni bur sUal sora
cağım. 

BAŞKAN — Daha evvelki konuşmalarınıza ce
vap verilmedi diyorsanız, ona cevap vermek mecbu
riyetinde değil. 

HÎLMÎ BÎÇER (Sinop) — «Vermedi» demiyo
rum. . 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÎLMÎ BİÇER (Sinop) — 1984 Yılı Bütçesinin 
11,6 milyar lira olduğu, 1985 Yılı Bütçesinin de 14 
milyar küsur lira bulunduğu görülüyor. Ağırlıkla şu
nu soruyorum; bu bütçe Tapu ve Kadasîro Genel 
Müdürlüğüne kâfi midir? Eğer kâfi değilse önümüz
deki sene başka bir fondan para aktarmayı düşünü
yor musunuz, bu mümkün müdür? 

DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Devamla) — 
Efendim, yazılı olarak cevap vereceğim. 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Devamla) — 
Efendim, teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçenin lehinde sayın milletvekil
lerinden bir arkadaşımız konuşmuştur, aleyhte bir 
arkadaşımıza daha söz vereceğim. 

Sayın Haydar Koyuncu?.. Yok. 
Sayın Abdürrezak Ceylan?.. Yok. 
Saym Muzaffer İlhan?.. Yok. 
Sayın Coşkun Bayram?.. Yok. 
Sayın Metin Üstünel, 'buyurun. (HP sıralarından 

.alkışlar) 
Sayın milletvekili, s^irenizlO dakikadır. Vakti

miz de daralmıştır, bu itibarla, bu süre içerisinde ko
nuşmanızı tamamlamanızı rica ediyorum. 

— 83 
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METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 1985 Yılı Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Bütçesine emek 
vermiş tüm arkadaşlara huzurlarınızda teşekkür eder, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizin temel so
runlarından birisi toprak ve tarım reformudur. Bu
nun temelinde ise tapulama ve kadastro olayı yatar. 
Bir ülkede ne kadar ekili alan, ne kadar mera, ne 
kadar Hazine arazisi, ne kadar orman sahası, ne ka
dar özel mülkiyet, ne kadar kullanılmayan saha oldu
ğu bilinmiyor ve değerlendirilmiyorsa kalkınmada çok 
zorluk çekilir ve hazırlanan plan hayalcilikte kalır. 
Bakınız, kalkınma planlarında 5 milyon parselin ka
dastro işlerinin yapılması hedef almıyor. 1.1.1984 yı
lında 2 709 000 parselin kadastro işlemleri yapılabi
liyor. Bu miktar ancak yüzde 50'ye ulaşabiliyor. Yi
ne köy kadastro çalışmalarına bakıyoruz, 19'50'li yıl
larda bu çalışmalar başlamış. Planda 410 bin kilomet
rekarelik kadastro işlemleri hedef alınmış, 1.1.1984 
tarihine kadar ancak 201 bin 941 kilometrekarelik 
kadastro işlemleri yapılmış, 18 821 864 adet parse
lin kadastro işlemleri gerçekleşmiştir ki, bu yapıla
cak işin yüzde 49'unu teşkil etmektedir. 

Bunlar, tapulama ve kadastro işlerinde çok geri 
kaldığımızı gösteriyor. Ben şahsen, Türkiye'de tapu
lama ve kadastro işlemlerinin 30 - 40 yılda bitece
ğine dahi inanmıyorum. Çünkü, 1950 yıllarında ta
pulama yapılan yerlerin mahkemelerde hâlâ ihtilaf
ları devam etmektedir. 

Benim şahit olduğum bir olay vardır. 1960'lı yıl
larda Adana'da tapu ve kadastro çalışmaları başla
mıştı. İçinde kendi arazimizin de bulunduğu yerlerle 
ilgili mahkemeye intikal eden ihtilaflar, aradan 24 
yıl geçmesine rağmen hâlâ çözümlenmemiş, devam 
etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tapu ve ka
dastro olayı Türkiye'de çözümlenmediği için arazi 
sahipleri arazisini kullanamamakta, verim sağlaması 
güçleşmekte ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kre
di alamamaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, tapulama işlemlerinin zor
luklarından bir kısmım sizlere izah ettim. Onun için
dir ki bu bütçede tapu ve kadastro işlemlerinin 30 -
40 yıldan aşağı bitmeyeceğini söylüyorum. Tapulama 
ve kadastro işleri teknik bir iştir. Kadastro çalışma
ları; şehir kadastro çalışmaları, köy kadastro çalış
maları ve harita çalışmaları olmak üzere bölümlere 
ayrılmaktadır. Bu çalışmaların hepsinde teknik in-
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sangücü gereklidir. Sayın Hükümet ayırdığı bu büt
çeyle, çalıştırdığı kadroyla personele vermeyi amaç
ladığı araç - gereçle kısa sürede bunları halledeceği
ni sanıyorsa hayal ediyor demektir. Hükümetin başı 
Başbakanımız Sayın özal'ın hayal etmesini de yadır
gamıyorum. Çünkü Sayın özal, 2981 sayılı imar Affı 
Yasası 24.2.1984 tarihinde yürürlüğe girdiği zaman, 
hayallerinden bir tanesini gerçekleştirdi. Ama nasıl 
gerçekleştirdi? Bu yasayh 1 milyon 250 bin gece
kondu sahibiyle 500 bin kaçak yapı sahiplerini ya
nıtlatarak 25 Mart 1984 seçimini gerçekleştirdi. (HP 
sıralarından alkışlar) 

Hayal kurmak güzel şeydir. Ancak bir Hüküme
tin, kendi politik çıkarlarını düşünerek 1 milyon 250 
bin gecekondu sahibini hüsrana uğratmaya acaba 
hakkı var mıdır? Bu yasa İstanbul, İzmir ve diğer 
büyük şehirlerde imar yağmacılığı yapanlara yaradı. 
O gariban gecekondu, sahiplerine yaramadı. Sayın 
özal, Türkiye'de tapu ve kadastro işlemleri yapıl
madan 2891 sayılı Yasanın işlemeyeceğini biliyordu. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Belediye seç/imleri
ne yaradı.' 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Ama Sayın 

Başbakan «Özel yeminli teknik büro» adı altında 
kurulan bürolara gecekondu sahiplerini soydurmaya 
devam etmektedir. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan, devam ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, tapu ve kadastro işlemleri 

ülkemizin kanadan bir yarasıdır. Bu yaraya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak bizler çare bul
mazsak, kimden medet umacağız? Böyle önemli ko
nuları şu yüce çatının altında bizler halletmeliyiz. 
Bunu yapmazsak gelecek kuşaklara karşı hepimiz 
sorumlu olacağız. 

Sayın arkadaşlar, tapu ve kadastro işlemlerini hız
landırmak için şu tedbirleri almak zorundayız : 

1. Teknik personel eksikliklerini tamamlamak, 
2. Eski yazıyla yazuVn tapu işlemlerini yenile

mek için; (Sayın Bakanımız da bunu lütfetsinler) 
her il'e mutlaka sözleşmeli de olsa teknik personel 
vermek, 

3. Teknik araç ve gereçleri mutlaka tamamla
mak, 

4. Personel eğitimine hız vermek, 
5. Tapu ve kadastro işlerinde, genellikle köy hiz

metlerinde çalışan personele yardımcı olmak, onları 
çalışmalarında güçlendirmek, 

6. Birlikte çalışması gerekli kuruluşlarla koordi-
neli çalışmaları sağlamak, 

7. 1985 yılında ayrılan T4 139 445 000 Türk Li
ralık bütçeyi biraz fazlalaştırmak, 

8. Tapu ve kadastro dosyalarına 'bakan mahke
me mercilerinin sayılarım mutlaka artırmak. 

Bunları yaptığımız zaman, kanımca ülkemizin 
anasorunlarından biri olan tapu ve kadastro olayını 
çözmüş olacağız. 

Son olarak şu cümleyle sözlerimi bağlamak iste
rim : Şimdi Hükümetin sorumlu Bakanına «Devle
tin ne kadar Hazine arazisi var?» desem, elbette ce
vap vermekte güçlük çökecektir. Çünkü gerçekten 
Türkiye'de Devletin ne kadar arazisinin olduğunu, 
gelmiş geçmiş hükümetler de bilmemektedir. Bu çok 
zor bir konudur. 

BAŞKAN — Sözlerinizi toparlayın Sayın Üstünel, 
süreniz dolmuştur. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Başka
nım lütfedin. 

BAŞKAN — Bizim elimizde olan bir husus de
ğil efendim. İçtüzük bize emrediyor, biz de bunu uy
guluyoruz, 

LütfeiLsözlerinizi toparlayın. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın millet

vekili arkadaşlarım, beni dinleme özverisinde bulun
duğunuz için hepinizi saygı ve hürmetlerimle selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üstünel, 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünün 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 Yılı 
Kesinhesabı üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 

Şimdi 1985jMalî Yılı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... Et
meyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, oylarınıza sunacağım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 
Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prög. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 229 861 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 



Prog. 
Kodu 

111 

900 
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-Açıklama, Lira 

Tapu, Tapulama, Kadastro ve 
Fotoğrametri çalışmalarının 
yürütülmesi 12 795 139 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul .edilmiş
tir, 
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 114 445 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

TOPLAM 14 139 445 000 
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BAŞKAN —Kabul edenleı.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.: 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1985 Malî 
Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1983 Malî 
Yıh Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1983 Malî Yılı Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Kesinhesap Tasarısının bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edil
miştir. 

BölümÜeri okutuyorum : 

Prog. 
kodu Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Tapu, Tapulama, Kadastro ve 
Fotoğrametıli çalışmalarmın 
yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-

tu\ 
990 özel ödenek 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

A — CETVELİ 

Ödenek • Gider" 
Lira Lira 

693 386 500 565 882 430 

8 200 349 012 7011 591 039 

144 450 000 123 204 904 

7 076 653 — 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

-

7 076 653 

'İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

127 504 070 

1 188 757 973 

21 245 096 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tin 

9 045 2*2 167 7 700 678 373 7 076 653 1 337 507 139 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1983 Ma
lî Yılı Kesinıhesabına ilişkin bölümler kabul edilmiş
tir. 

Bu suretle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün 1985 Malî Yılı Bütçesi ve 1983 Malî Yılı Kesin-
hesabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanunu Tasarısı (3/594, 1/559) (S. Sa
yısı : 161) (Devam) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1983 
Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının açık oylama so-

IV. — SORULAR IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nâlbantoğlu' 
nun, NETAŞ Şirketi ortaklarının pay oranlarına iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un ya
zılı cevabı (7/239) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi IBaşkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam tarafın
dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim.* 

'Saygılarımla. 

Hilmi iNalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Yabancı bir ortak ile kurulmuş olan 
«NETAŞ» Şirketi ile yapılan anlaşmanın «Şirketteki 
yabancı ortağın payını % 51 den % 31'e düşürüle
cek ve yabancı ortağa ait bırakılan % 20 oranındaki 
paylar; Devlet Planlama Merkez Teşkilatı, Ulaştırma 
Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğünün uygun gö
recekleri yerli ortaklara makul fiyatla satılacaktır» 
hükmü gereğince; satılmış olan bu paylar hangi yer
li ortaklara satılmıştır? 

Soru 2. Bu yerli ortakları seçmekteki, yukarki 
kuruluşların kriterleri ne olmuştur? 

Soru 3. Bu yerli ortakların (% 20'nin) pay oran
ları ne kadardır? 

ISoru 4. Yabancı bir ortak ile kurulmuş olan 
NETAŞ Şirketinin 1983 ve 1984 kârları ne kadar TL. 
olmuştur? 

nucuiîu arz ediyorum : Oylamaya 317 sayın üye ka
tılmış; 266 kabul, 51 ret oy kullanılmıştır. 

Bu suretle Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı kanunlaşmış
tır. 

Vakit, tamamlanmaya yakın bulunduğundan, gün-
demiimizde'kli konular da tamamlanmış bulunduğun
dan, yarınki gündemimizde bulunan konuları görüş
mek için 13 Aralık 1984 Perşembe günü saat 10.00' 
da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 

T. C, 
Ulaştırma (Bakanlığı 11.12.1984 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon IKurulu 

Başkanlığı 
APK : IV.O1.011/I2O53I 

IKonu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İBaşkanlığına 

Erzurum Milletvekili ISayın Hilmi Nâlbantoğlu' 
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına ver
diği ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği hu
suslar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

ISoru 1. Yabancı bir ortak ile kurulmuş olan 
«Netaş Şirketi ile yapılan anlaşmanın» şirketteki ya-
bacı ortağın payını % 51 'den % 31 'e düşürecek ve 
yabancı ortağa ait bırakılan % 20 arasındaki paylar; 
Devlet Planlama Merkez teşkilatı, Ulaştırma Bakan
lığı ve PTT Genel Müdürlüğünün uygun görecekleri 
yerli ortaklara makûl fiyatla satılacaktır.» hükmü 
gereğince; satılmış olan bu paylar hangi yerli ortak* 
lara satılmıştır. 

Cevap 1. 18.3.1975 gün ve 7/9690 sayılı karar
namenin 7 nci Özel Şartlar maddesinde; «Şirketteki 
yabancı ortak payının % 20'si Devlet Planlama Teş
kilâtı, Ulaştırma IBakanlığı ve PTT Genel Müdürlü
ğünün uygun göreceği ortaklara makûl fiyatla satıla
caktır» hususu hükme bağlanmıştır. 

http://IV.O1.011/I2O53i
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Bu 'hüküm gereğince NETAŞ firmasının % 20 
oranındaki payı Türk Donanma Vakfına, PTT (Bi
riktirme ve Yardım Sandığına ve Yavuz Kkeç'e sa
tılmıştır, 

Soru 2< Bu yerli ortakları seçmekteki, yukarıdaki 
kuruluşların kriterleri ne olmuştur.? 

Cevap 2. Yerli ortaklar Hükümetimizin göreve 
başlamasından önce 10 Mart 1981 tarihinde 18.3.1975 
gün ve 7/9690 sayılı kararnameye uygun olarak tespit 
edilmiş olup, bahis konusu kararda kriterler gösteril
memiştir., 

Soru 3, IBu yerli ortakların (% 20'nAn) pay oran
ları ne kadardır? 

Cevap 3. Şirket toplam sermayesinin % 20 tu
tarındaki ortaklık payının % 15'i Türk Donanma 
Vakfına, % 2,5'i IPTT Biriktirme ve Yardım Sandı
ğına, % 2,5'i de Yavuz Kireç'e satılmıştır. 

Soru 4, Yabancı bir ortak ile kurulmuş olan 
NETAŞ Şirketinin 1983 ve 1984 kârları ne kadar 
TL. olmuştur? 

Cevap 4. Yabancı bir ortak ile kurulmuş olan 
NETAŞ Şirketinin 1983 yılı vergiden sonraki kârı 
2.167.388.867 TL. dır. 1984 yılı Eylül sonu itibariyle 
vergiden sonraki kârı ise 1.231,245.460 TL. sidir. 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Avru
pa Konseyi İskân Fonundan sağlanan krediler ile bu 
kredilerin kullanıldığı projelere ilişkin sorusu ve Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı 
(71275) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi say
gılarımla rica ederim, 

Fethi Çelikbaş 
Burdur Milletvekili 

1. Sorumun cevaplandırılması tarihine kadar, 
Hükümetimizle Avrupa Konseyi İskân Fonundan her 
yıl sağlanan kredi miktarı nedir? 

2. Her proje için sağlanan kredi nedir? 
3< Ele alınan projelerden bitirilenler varsa, bun

lar hangileridir? 
4, Elde olan projelerin ikmal edilecekleri tarih

ler nedir? 
5< Projelerden gecikmiş olanlar var mıdır? Var

sa hangileri ve sebepleri7 

T. C< 
Dışişleri Bakanht* Dİ.12.1984 
Sayı :S tDB^7 / 

Konu Burdur JMM&yekiii Sayın Fethi Çeükbaş'ın 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 16 Kasım 1984 tarihli ve 7/275-2298/08786 
sayılı yazıları. 

Ib) 7 Aralık 1984 tarifeli 7/275-2298/08786 sayılı 
yazıları. 

Burdur Milletvekili İSayın Fethi Çelikbaş'm Av
rupa Konseyi İskân Fonundan sağlanan krediler ile 
bu kredilerin kullanıldığı projelere ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Konu Bakanlığımızın dışındaki Kuruluşları da il
gilendirdiğinden sözkonusu Kuruluşlardan sağlanacak 
bilgiler ayrıca takdim kılınacaktır, 

Saygılarımla arz ederim, 
Vahit Haiefoğlu 

Dışişleri Bakanı 

Avrupa Konseyi îskân Fonundan Sağlanan Krediler 
Avrupa Konseyi iskân Fonu özellikle aşağıda be

lirtilen alanlara kredi tahsis etmektedir. 
— Ülkelerin sosyal gelişmesini sağlayacak küçük 

sanatları kapsayan teşebbüslerin finansmanı, 
— Altyapı tesislerinin geliştirilmesine yönelik pro

jelerin finansmanı, . 
— tşsiizl'iğü önleyici, yeni iş sahaları yaratıcı ve

ya mevcut iş sahalarını koruyucu projeler ya da iş
sizliği önlemeye yönelik bir projenin ayrılmaz parça-

' sini oluşturan konut projelerinin finansmanı, 

— Köyden kente göçü ve kentlerdeki birikimi dur
durmak veya önlemek veya nüfus fazlalıklarının böl
gesel kalkınma merkezlerine doğru yeniden yayılma
sını özendirmek için nüfusu sabitleştirmeyi amaçla
yan projelerin finansmanı, 

— Sosyal konut yapımı ile ilgili projelerin finans
manı, 

— Gecekonduların iyileştirilmesi, yaşam standart
larının iyileştirilmesi, bir bölgenin tümünün kalkın
dırılması veya aşırı nüfus yoğun bölgelere yönelik 
faaliyetlerle 'ilgili projelerin finansmanı, 

— Göçmen nüfusun 4conut yapımına yönelik pro
jeler ile pilot köyler kurulmasına yönelik proje
lerin finansmanı, 
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— Sel baskını, toprak kayması, deprem gibi tabiî 
afetlerin önlenmesi veya bu gibi hallerde yeniden ko
nut yapımı ile ilgili projderm'finansımanı. 

Avrupa Konseyi İskân Fonu Kredileri : 
Avrupa Konseyi iskân Fonu, üyelerine sağladığı 

kredileri, esas olarak, para piyasalarına emisyona çı
kararak sağlamaktadır. İskân Fonu'nun bu yolla sağ
layacağı kredilerin toplamı yıllık olarak her yıl Direk
törler Komitesi tarafından tespit edilmektedir. Esas 
alınan katsayı 15'dir. 1981 yılı içinde Fonun toplam 
emisyonu 305 099 992,16 $ dır. Bunun 108 600 000 — 
$'sı Türkiye'ye verilmiştir. 

1983 yılında toplam emisyon 503 913 090 dolar
dır. Bunun 115 319 869 dolan Türkiye'ye verilmiş
tir. 
Avrupa Konseyi İskân Fonu Kurulduğundan, Aralık 
1984 Tarihine Kadar Türkiye'nin Aldığı Krediler : 
US Ş 
DM 
SF r 
T. Yen'i 
HF 1 

20 172 000 
681 650 000 
425 500 000 

47 350 000 000 
14 500 000 

US $ 
us $ 
us $ 
us $ 
us $ 

20 172 000 
260 500 861 
195 183 485 
204 447 322 

5 213 614 

TOPLAM US $ 685 517 282 

Avrupa İskân Fonundan, kuruluşundan bugüne 
kadar değişik büyüklüklerde birçok proje için kredi 
alınmıştır. Fon prensip olarak proje toplam maliyeti
nin azamî % 40'ı tutarında 'kredi verebilmektedir. 

örnek olarak, 1976 yılında deprem konutları in
şaatı için 105 Milyon D. Mark, 1977 yılında D1SU-
TAŞ projesi için 48 Milyon D. Mark, 1980 yılında 
Batıkent projesi için 15 Milyon D. Mark 1982 yılın
da Etibank Gümüşköy projesi için 10 Milyon D. 
Mark kredi alınmıştu". 

1983 Ekim ayında Erzurum ve Kars bölgesinde 
meydana gelen deprem felaketinden hemen sonra 
Fon istisnaî olarak Türkiye'ye 200 Milyon Dolar ver
meyi kararlaştırmıştır. Bu kredi iki yıl İçinde Türki
ye'ye taksitler halinde verilecektir. 

Son yıllarda Fon, Hükümetimizce teklif edilen 
projeler için global miktarlar tahsis etmekte, bu kre
dinin Fon tarafından uygun görülen projelere dağıtımı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızca yapılmak
tadır. Projelerle ilgili tafsilatlı bilgi 'ilgili kuruluşları
mızdan istenmiş olup, alındığında ayrıca takdim edi
lecektir. 

Türkiye'nin 31 Aralık 1983'e Kadar Avrupa İskân Fonundan Sağladığı Krediler 

ABD DOLARI OLARAK 

1957 Köy Konutları İnşaatı 
1959 Ankara Teknik Eğitim Merkezi 
1963 Pilot Köyler Yapımı 
1964 Orman Bölgelerinde Köy Kalkınması 
1973 Ataköy Gecekondu Bölgesindeki konutların ya

şam koşullarının iyileştirilmesi. 

Normal Kredi 
Sosyal Kredi 

1975 Pamuk İpliği Fabrikası 

372 000 
1 500 000 
1 000 000 
1 300 000 

2 750 000 
250 000 

13 000 000 

TOPLAM 20 172 €00 

88 • 
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BATI ALMAN MARKI OLARAK 

1964 4 800 000 
1969 Ankara ve İstanbul geecktondu önleme projesi 

Normal Kredi 2 000 000 
Sosyal Kredi 2 000 000 

1972 Gediz Pamuk îpliği Fabrikası 
Normal Kredi • 10 800 000 

Sosyal Kredi 1 200 000 
1974 Kütahya, Simav Ağaç İşleme Fabrikası 

Normal Kredi 35 000 000 
Sosyal Kredi 500 000 

1975 25 000 000 
1976 Deprem bölgesindeki yaşam koşullarının iyileş

tirilmesi 105 000 000 
1977 İstanbul D16UTAŞ Hayvan Yetiştirme Süt ve 

Sütlü Mamulleri Projesi' 48 200 000 

1977 Çukobirlik Kooperatifi DM Dolar Karşılığı 
Normal Kredi 39 100 000 

Sosyal Kredi 1 650 000 
1979 Adıyaman, ©esn'i Dokumacılık Kooperatifi 2 600 000 
1980 DESIYAP " 10 000 000 
1980 Ankara Şehri 15 000 000 
1980 Söğüt, Sörmaş Rabrifcası 5 000 000 
1980 özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezi 

Sosyal Kredi 300 000 
1981 DESIYAP 22 000 000 
1981 OYAK Ankara 15 300 000 
1981 Türkiye Elektrik Kurumu 

Normal Kredi 14 000 000 
Sosyal Kredi 2 500 000 

1982 DESÜYAP 7 700 000 
1982 Toprak-Su Ankara 40 000 000 
1982 Etibank Ankara 10 000 000 
1982 Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 7 000 000 
1982 Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 8 200 000 
1982 Hayvancılık, Süt ve Sütlü Mamuller İstanbul 2 000 000 
1982 Genel Kredi 19 800 000 
1983 Genel Kredi 35 000 000 ' 
1983 Genel Kredi 20 000 000 
1983 Genel Kredi 30 000 000 
1983 Genel Kredi 60 000 000 

TOPLAM DM. 601 650 000 Dolar : 229 927 886 

- 8 * — 
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1976 
1977 

1977, 
1980 
1980 

1980 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1983 
1983 

İSVİÇRE FRANGI OLARAK 

Normal Kredi 
Sosyal Kredi 

Normal Kredi 
Sosyal Kredi 
Abana, Elektromekanik Projesi 

DESİYAP 
Çukurova Üniversitesi 

Genel Kredi 
Genel Kredi 

Normal Kredi 
Sosyal Kredi 

TOPLAM 

6& 000 000 
16 500 000 
3 500 000 

37 000 000 
30 000 000 
32 000 000 
4 450 000 
8 000 000 
6 200 000 
2 500 000 

11 800 000 
30 000 000 
25 550 000 
30 000 000 

26 400 000 
3 600 000 

335 500 000 

$ Karşılığı 

153 899 082,57 

YEN OLARAK 

1980* 
1981 TEKİ 
1981 T. Emlak Kredi Bankası 
1981 
1982 
1983 Genel Kredi 
1983 Genel Kredi 
1983 Genel Kredi 

TOPLAM 

8 000 000 000 
2 800 000 000 
5 000 000 000 
3 550 000 000 
4 000 000 000 
3 500 000 000 
2 000 000 000 
2 000 000 000 

30 850 000 000 

X 

133 203 799,65 

FLORİN OLARAK 

1981 
1981 

TOPLAM 

6 000 000 
8 500 000 

14 500 000 5 213 614,36 

BELÇİKA FRANGI OLARAK 

1972 Normal Kredi 
Sosyal Kredi 

1974 

TOPLAM 

31 Aralık 1983'e kadar Türkiye'ye toplam kredi 

110 000 000 
10 000 000 
80 000 000 

200 000 000 4 958 550,24 

547 374 932,82 
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B. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
televizyonda yayınlanan «Hanımlar Sizin İçin» Prog
ramına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı A, Mesut 
Yılmaz'ın yazılı cevabı (7J277) 

20 Kasım 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla, 
Haydar Koyuncu 

Konya Milletvekili 
Haftanın Salı ve Cuma günleri sabahı televiz

yonda yayınlanan «Hanımlar Sizin İçin» programı
nın, Guma günkü bölümünün, günün dinî önemi de 
dikkate alınarak son 15 - 20 dakikasının (Genel ar
zu istikametinde) dinî sohbet veya dinî yönü ağırlık
lı bir şekle dönüştürülmesi düşünülmez mi? 

T.Q 
Devlet Bakanlığı 48 s 11 , 1984 

Sayı : 04-012-1/01604 

Konu : Haydar Koyuncu'nun yazılı soru önergesi. 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 23 .11 . 1984 tarih, Genel Sekreterlik, 

7/277-2336-8927 saydı yazıları, 
Tarafımdan cevaplandırılmak üzere, ilgi yazı ekin

de gönderilen yazılı soru önergesine cevap metni ili
şikte sunulmuştur, 

Arz ederim^ 
A. Mesut Yılmaz 

Devlet Bakanı 
1. Cuma sabahları yayınlanan Hanımlar Sizin 

için adlı program kuşağı içerisinde, 1985 yılı 1 inci 
döneminden itibaren yer alacak 5 - 1 0 dakikalık soh
bet bölümünde ahlâkî konulara da yer verilmesi dü
şünülmektedir. 

2.] Bu sohbetlerde; 
a) Din ve ahlâkın, hayata bağlayıcı, iyiliğe, ya

pıcılığa, mutluluğa yöneltidi düşünce ve yaşama tar
zı olduğu, 

ib) Ahlâkım temeli olan kişisel hürriyet hakkı
nın, vatandaşa başkalarının hürriyetine saygı, ken
dine güven, görev ve sorumluluk yüklediği, 

c) Vatandaşlık hak ve ödevleri, yardım sever, 
çalışkan, hoşgörü sahibi olmanın önemi, 

d) Anayasanın din ve vicdan hürriyeti anlayışı 
çerçevesinde, millî bütünlük için şart olan; laik dün
ya ıgörüşü, İslâm dininin akıl ve inanç uyuşumu, 
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hak, sevgi ve hoşgörü esasları, Islâmiyetin toplum 
yapısındaki birleştirici özellikleri ve insana verdiği 
değer, 

e) Akılcı bir din olması sebebiyle, hurafe ve 
batıl inançlara yer verilmediği, 

f) Laik bir görüş çerçevesi içerisinde ahlâk ku
ralları ve inanç» 

g) Ünlü Türk düşünürleri, 
Konularında aydınlatıcı ve eğitici bilgiler verile

cektir. 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, TRT Kurumu personelinden bazılarının intibak
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/280) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi IBaşkanlığma 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
1.; TRT (Kurumunda çalışanlardan lise mezunu 

olanlar. Genel İdare Hizmetleri sınıfında 13 üncü de
recenin 3 üncü kademesinden, Program - Haber hiz
metlerinde çalışanlar ise 10 uncu derecenin 1 inci 
kademesinden göreve başlatıldıkları halde, Genel 
İdare Hizmetlerinden sınav ile Progratn-Haıber hiz
metlerine geçirilenlere neden 1.3.1975 tarihi itibariy
le farklı intibak uygulanmaktadır? 

2; Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışırken 
sınavı kazanıp 1.3.1975 tarihinden önce Program-Ha
ber hizmetleri kadrolarına geçirilenler 15.5.1975 ta
rih 1897 sayılı Yasa gereği intibakları yapılırken 
1.3.1975 tarihinden sonra sınav kazanıp Program-Ha
ber hizmetleri kadrolarına geçirilenlere neden farklı 
uygulama yapılmaktadır?; 

3, Bu durumda, öğrenim durumu ve hizmet sü-_ 
resi aynı olan personel arasında uygulamada eşitsiz
lik uygulanmıyor mu? 

4. 29 Haziran 1984 tarih ve 2*1 sayılı Karama* 
me ile 1.3.1975 ila 1.3.1982 tarihleri arasında işçi sı
nıfından memur sınıfına geçenler için tanınan intibak 
Ihakıkı, işçi sınıfında çalışırken Program-Haber hizmet
lerine geçenlere de uygulanamaz mı? 1.3Jİ975 tarihin
den sonra Program-Haber hizmetlerine geçen yüz
lerce personelin intibakına da adil ve eşit uygulama
yı yapmayı düşünmüyor musunuz? örneğin kararna
menin uygulama süresi uzatılamaz mı? Kapsamı ge-
nişletilemez imi?! 
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j igeçici 10 uncu madde hükümlerine göre intibak ya
pılacağına dair "herhangi bir hüküm bulunmamakta
dır, 

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı hiz
met sınıflarında görev alacakların hangi hizmetleri
nin değerlendirilebileceği veya giriş derecelerine ilâ
ve edilebilecek kıdemler belirlenmiş olmasına rağmen, 
ek geçici 10 uncu maddede Haber-Program grubun
da bulunanların sadece hizmete giriş dereceleri be-

I lirlenmiştir. (Maddede 1.3.1975 tarihinden sonra Ha
ber - Program kadrolarına geçenlere yeniden intibak 
yapılacağına dair herhangi bir hüküm yer almamış
tır. 

3. Haber-Program kadrolarında bulunduktan 
sonra, öğrenim durumuna göre hizmete giriş dere
celeri daha aşağı olan sınıflardan birine geçenlerin 

j kazanmış oldukları süre kadar ilk ilerleme ve yüksel-
' meleri için Kanunî bekleme sürelerine ilâve edilece-
I ği ek geçici 10 uncu maddenin (g) fıkrasında belirtil-
I meşine rağmen, 1.3.1975 tarihinden sonra diğer hiz-
I met sınıflarından Haber-Program grubuna geçenlerin 
I geçmiş hizmetlerinin de dikkate alınarak yeniden in-
I tibak yapılacağına dair herhangi bir hüküm bulun-
I mamaktadır. 
I Bu durumda, 1.3.1975 tarihinden önce Haber 
I - Program kadrolarına atanmış olanlarla, bu tarihten 
I sonra Haber-Program kadrolarına atananlar arasm-
I da geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesi bakımından 
I farklılık olmaktadır. Bu farklılık personelin intibak-
I larını düzenleyen maddelerin süreklilik arz etmeme-
I sinden kaynaklanmaktadır. 

T. B. M. M. B:4Û 

T. C. 
Devlet 'Bakanlığı 11.12.1984 

Sayı : 04-012-1/01596 
Konu : Hilmi Nalbantoğlu'nun soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi IBaşkanlığma 
Itlgi : Başbakanlığın 28.11.1984 gün, K. K. Gn. 

Md. H8/106-495/07356 sayılı yazısı. 
(Iligi yazı «kinde alman ve Sayın Başbakan adına 

tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru öner
gesine cevap metni İlişikte sunulmuştur. 

Arz edenim., 
A. Mesut Yılmaz 

Devlet ıBakanı 
1. 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanu

nunun 64 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun TRT Ku
rumuyla ilgili ek geçici 10 uncu maddesi: Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun Haber ve Programı' 
hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenle-
lerin hizmete başlama ve yükselebilecekleri derecele
ri tespit etmiş, diğer personel hakkında da 36 ncı 
maddede öngörülen esasların uygulanacağım hükme 
bağlamıştır. 

Ayrıca, 1.3.1975 tarihinde Kurumun Haber-Prog
ram kadrolarında bulunanların intibakları ek geçici 
10 uncu maddenin (h) fıkrası hükümlerine göre, di
ğer personelin intibakları ise ek geçici 2 ve 3 üncü 
madde hükümlerine göre düzenlenmiştir. 

Bu sebeple, hizmet süreleri ve öğrenim durumla-
rr aynı fakat biri Genel tdare Hizmetleri sınıfında di
ğeri Haber-Program grubunda bulunan iki perso
nelin intibakları farklı olmuştur. 

Ancak, ek geçici 2 ve 3 üncü maddelere göre de
ğerlendirilen hizmetlerle öğrenim değişikliği sebebi 
ile yapılan emsal mukayesesi, ek geçici 10 uncu mad
denin ı(h) fıkrasından farklı olarak düzenlendiğinden/ 
Haber-Program grubunda bulunan bir çok persone
lin ek geçici 2 ve 3 üncü madde esaslarına göre ya
pılan intibakları daha lehte olmuştur. 

Misâl olarak; ek geçici 2 nci maddeye göre-, özel 
sektörde geçen sürelerin belli bir nispette değerlendi-
riknesi, master veya doktora öğreniminden dolayı 
kıdem verilmesi ve daha önce çeşitli Kanunlara gö
re kazandıkları kıdemlerinin verilmesi mümkün ol
masına (rağmen, bu tür kıdemlerin ek geçici 10 uncu 
maddenin (h) fıkrasına göre yapılan intibaklarda de
ğerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. 

2, 1.3.1975 tarihinden sonra memuriyete alınan
lar için, gerek ek geçici 2 ve 3 üncü ve gerekse ek . 

4., 2954 saydı Türkiye Radyo ve Televizyon Ka
nununun 64 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 10 
uncu maddesindeki bazı hükümler, 2954 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesinde yer almış, fakat intibak 
hükümlerine yer verilmemiştir^ 

241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ge
tirilen intibak esaslarında 657 sayılı Kanunun ek ge
çici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine atıfta bulunulmuş, 
2954 sayılı Kanunla belirlenmiş giriş dereceleri ile 
herhangi bir bağlantı kurulmamıştır. 

Kurumun Haber-Program kadrolarında bulunan 
personelinin, 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 
(a) fıkrasında belirlenen hizmete giriş derecesi esas 
alınarak ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci mad
desinde sayılan tüm hizmet süreleri ile kıdemlerin 
ilâvesi suretiyle intibaklarının düzenlenmesi halinde 
yine eşitlik sağlanması mümkün bulunmamaktadır. 

... « . -
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Misal olarak; Ortaokulu normal öğrenim süre
sinden bir yıl fazla okumuş olan bir personelle aynı 
hizmete sahip lise mezununun intibakları yapılırken 
giriş dereceleri ile hizmet süreleri aynı olacağından, 
ortaokul mezununa ayrıca verilecek bir kademe orta
okul mezunu olan personelin lehine eşitliği bozmak
tadır. 

Diğer taraftan 657 sayılı Kanunun 36 ncı madde
sinde hizmete haşlama derece-kademesi öğrenim de
recesi ve süresi esas alınarak tespit edilmiş iken yü
rürlükten kaıldırılan ek geçici 10 uncu maddenin (a) 
fıkrasında bulunan ve aynen 2954~sayılı Kanunun 50 

• I ^ ' 
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nei maddesi (a) fıkrasında yer alan hükümde Haber 
ve Program hizmet grubunda çalışanların hizmete 
başlama derece ve kademelerinin tespitinde öğrenim 
süresine yer verilmeyip sadece yüksek okul mezunu 
olanlarla olmayanlar şeklinde iki başlangıç derecesi 
tespit etmekle Kanun koyucu öncelikle hizmete baş
larken bir farklılık getirmiştir. 

Ayrıca, Kanunda intibak hükümlerinin uygula
nacağı tarihin belirtilmiş olması sebebiyle bu tarih
lerden sonra hizmete girenlere ek geçici maddelere 
göre intibak yapılamaması da ikinci bir temel fark
lılık yaratmaktadır. 

• M » 

- 9 3 — 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasansına Verilen Oyların Sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

400 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Badas 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu ^ 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
îstmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kâmil Tuğrul Coşkunoglu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oy 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

317 
266 
51 

81 
2 

(Kabul edenler) 

Göksel Kalaycıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
tsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BÎLECÎK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Özteklin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
thsan Tombus. 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

BLÂZIĞ 
Mehmet öjzdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

94 — 
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GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Kararan Karaman 
Hamit Metek 
M. Murat Sökımenoğlu 

İSPARTA 
Metin Atamam 
Fattma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğaıy 
îbrahîm Fevzi Yarman 

İ Ç E L 
İbraihikn Aydoğan 
Hikmet Bicentürfc 
Mdhmet Kocabaş 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzımı Yücelen 

İSTANBUL1 

Behiç Sadi Abhasoğlu 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Sa'bit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray •• 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh lîter 
Mehmet Kafkashgil 
R. Ercüment Konukman 
Tülay öney 
Turgut özal 
ibrahim özdemir 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
ibrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem 

Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen ' 
özdemir Pehlvanoghı 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçmkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
•Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci ı 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroglu 
Ayhan Fırat 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Celebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
llyas Aktaş 

Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
LuDfullafo Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Redâedt 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Neriman Elgin 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 

BtLECÎK 
Yılmaz Demir 

BlTLfS 
Kâmran înan 
Faik Tarımcıoğlu 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Mehmet Erdal Durukan 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Ahmet Kemal Aydar 
Necdet Calp 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
'(IBşk. V.) 

BALIKESİR 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
M»'rnir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

ERZİNCAN 
Yıldırım Ak'bulut (Bşk. V.) 
Veysel Varol 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
M. Hayrı Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali (t. A.) 

HATAY 
İhsan Gürbüz 

inler) 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 

İÇEL 
Ali îhsan Elgin 

İZMİR 
Turgut Sunaîp 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
KASTAMONU 

Hüseyin Sabri Keskin 
KIRKLARELİ 

Erol Ağagil 
KOCAELİ 

Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Haydar Koyuncu 

MANİSA 
İsmet Turhangil 

İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 
Umren Aykut 
Hayrettim Elmas 
Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kasaroğlu 
Alltan Kavak 
Leyla Yemiay Kö&ıeoğlu 
Feridun Şakır öğünç 
Kemal Özer (İz.) 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk . 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan (İz.) 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca (İz.) 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

Işılay Saygın 
Ahmet Süter 

KARS 
Sabri Araş 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Abdulhai'im Araş (Bşk. V.) 

(Oya katı 
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KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MANİSA 
Mustafa İzci 
M ekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranh 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
îdris Gürpınar 

NİĞDE 
Arif Toprak 

SAKARYA 

Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 

SİİRT 

Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Osman Bahadır 

Necmettin Karaduman 
(Başikan) 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
İsa Vardal (İz.) 

(Açık üyelikler) 

BtNGÖL 
İSTANBUL 

\>G<i 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

40 İNCİ BÎRLEŞİM 

12 . 12 . 1984 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 
149) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 2. — Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/609) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) 

X 3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesıinhesaplarınâ Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595, 
1/558) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 4. — 1983 Malî Yılı Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/594, 1/559) 
(S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 5. — 1983 Malî Yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün .Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/592, 1/590) (S. 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 6. — 1983 Malî Yılı Yükseköğretim Kurulunun 
Kesinhesabına Ait. Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/552, 1/561) (S. Sayı
sı : 163) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 7. — 1983 Malî Yılı Ankara Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminm Sunulduğu
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî 

Yılı Kesinhesap Kartunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/554, 1/562) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 5.12:1984) 

X 8. — 1983 MaJÎ Yılı Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/566, 1/563) (S. Sayı
sı : 195) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 9. — 1983 Malî Yılı Hacettepe Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/562, 1/564) (S. Sa
yısı : 174) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 10. — 1983 Malî Yılı Gazi Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna, İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeıesi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/557, 1/565) (S. Sayısı: 
169) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 11. — 1983 Malî Yılı İstanbul Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/572, 1/566) (S. Sayısı : 
197) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 12. — 1983 Malî Yüı İstanbul Teknik Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/569, 1/567) (S. Sa
yısı : 175) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 13. — 1983 Malî Yılı Boğaziçi Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/573, 1/591) (S. Sayısı : 
199) (Dağıtma, tarihi : 5.12.1984) 
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X 14. — 1983 Malî Yılı Marmara Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile" 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/586, 1/568) (S. Sayısı: 
172) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 15. — 1983 Malî Yılı Yıldız Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/560, 1/569) (S. Sayısı: 
173) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 16. — 1983 Malî Yılı Mimar Sinan Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/571, 1/592) (S. Sa
yısı : 171) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 17. — 1983 Malî Yılı Ege Üniversitesi Kesinhe
sabına, Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Ilişlcıin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/570, 1/570) (S. Sayısı : 170) 
(Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 18, — 1983 Malî Yılı Dokuz Eylül Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/567, 1/571) (S. Sa
yısı : 180) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 19. — 1983 Malî Yılı Trakya Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/556, 1/572) (S. Sa
yısı : 181) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 20.''— 1983 Malî Yılı Uludağ Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe- Komisyonu Raporu (3/559, 1/573) (S. Sa
yısı : 182) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 21. — 1983 Malî Yılı Anadolu Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/561, 1/574) (S. Sa
yısı : 200) (Dağıtma tarihi : 5.12*1984)-

X 22. — 1983 Malî Yılı Selçuk Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/553, 1/575) (S. Sa
yısı : 183) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 23. — 1983 Malî Yılı Akdeniz Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/578, 1/593) (S. Sa
yısı : 198) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 24. — 1983 Malî Yılı Erciyes Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/551, 1/576) (S. Sa
yısı : 186) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 25. — 1983 Malî Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/583, 1/577) (S. Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 26. — 1983 Malî Yılı Çukurova Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/579, 1/594) (S. Sa
yısı : 201) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 27. — 1983 Malî Yılı Ondokuz Mayıs Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/563, 1/578) (S. Sa
yısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 28. — 1983 Malî Yılı Karadeniz Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/565, 1/579) (S. Sa
yısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 29. — 1983 Malî Yılı Atatürk Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/ 558, 1/580) (S. Sa
yısı : 190) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 
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X 30. — 1983 Malî Yth inönü Üniversitesi Ke- j 
skıhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su- I 
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yık Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/558, 1/580) (S. Sa
yısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5,12.1984) 

X 31. — 1983 Malî Yılı Fırat Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su-< I 
jıulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile I 
1983 Malî Yık Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/580, 1/595) (S. Sa
yısı 202) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 32. — 1983 Malî Yılı Dicle Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su- I 
jıulduğuna İlişkin Sayıştay Başkankğı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yık Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/591, 1/596) (S. Sa
yısı : 194) (Dağıtma tarihi : 5.12,1984) 

X 33. — 1983 Malî Yılı Yüzüncü Yıl Üniversi-ı I 
Cesi Kesinhesalbuna Ait Genel' Uygunluk Bildiriminin I 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkankğı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yık Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/564, 1/581) (S. Sa
yısı : 196) (Dağıtma tarihi : 5-12.1984) 

X 34. — 1983 Malî Yılı Devlet Hava Meydanları 
işletmesi Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Ge-, I 
nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna lkşkin: Sa- I 
yıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yık Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo- I 
nu Raporu (3/593, 1/586) (S. Sayısı : 218) (Da
ğıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 35. — 1983 Malî Yılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri- I 
minin Sunulduğuna lkşkin Sayıştay Başkanlığı Tez- I 
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı- I 
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/584, 1/582) 
(S. Sayısı* : 204) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 36, — 1983 Malî Yılı Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yık Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu I 
<3/581', 1/597) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) 

X 37. — 1983 Malî Yık Orman Genel Müdür
lüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin I 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkankğı Tezkeresi ile | 

1983 Malî Yık Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/588, 1/584) (S. Sa
yısı : 216) (Dağıtma târihi : 5.12.1984) 

X 38, — 1983 Malî Yılı Toprak ve Taran Re
formu Müsteşarkğı Kesinhesabına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yık Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/590, 
1/560) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 39. — 1983 Malî Yık Devlet Üretme Çiftkk-
leri Gened Müdürlüğü Kesinhesabraa Ait Genel Uy* 
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kankğı Tezkeresi ile 1983 Malî Yık Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/587, 1/585) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 
5.12,1984) 

X 40, — 1983 Malî Yık Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk BU* 
diriminin Sunulduğuna lkşkin. Sayıştay Başkankğı 
Tezkeresi ile 1983 Malî Yık Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/589, 
1/587) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 41. — 1983 Malî Yık Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri-< 
minin Sunulduğuna lkşkin Sayıştay Başkankğı Tez
keresi ile 1983 Malî Yık Kesinhesap Kanunu Tasara 
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/582, 
1/588) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 5,12.1984) 

X 42, — 1983 Malî Yılı Tekel Genel Müdürlü^ 
ğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkankğı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Pİatn 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/585, 1/583) (S. Sa* 
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak MütetvekiE İsa Vardal'ın, ye* 
minli Özel teknik bürolara yapdan başvurulara ve * H 
nuçlarına İlişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 



2, — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

3 — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
İhbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

6. — SıVas MületivekAli Ruşan Işın'ın, yurt dışına 
gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü. Soru önergesi (6/222) 

7. — Kütaihya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

8. — Haltay Millelivekili Abdurralhman Demirtaş' 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

9. — Erzurum MiMdrvekili 'Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

10. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu'" 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

11. — Balıkesir MMlelîvekili Davut Abaciigil'in, Yu
nanistan'a yapılan balık ihracatına ilişkin Sanayi ve-
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/227> 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİÎSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
.1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılatma Usulü Kanununun 
İki Maddesinin Değiştirilmesii Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) 

3. — Yozgat Mi'lletivekili Mehmet Bağçeci'ninP 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 

4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ınr 

1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) f 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 161 

1983 Malî Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kesinhesabma Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/594, 1/559) 

TC 
Sayıştay Başkanlığı 10 T 10 . 1984 
Sayı : 131286J2850 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1983 bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Servet Koksal 
Sayıştay Başkan V. 

ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLAMAN GENEL UYGUNLUK 
BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Musabei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, bir nüshası Sayıştaya gönderilmiş bulu
nan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 bütçe yılı kesinhesabı, Sayıştayca sayman hesabıyla {İdare hesabı cet
velleri) karşılaştırılmıştır. 

2. Kesinhesap Kanunu Tasarısında 5 inci maddesinde ve bağlı gider cetvelinde toplam olarak 9 433 769,— 
lira ödenek dışı gider yazıldığı görülmüştür. 

Sayıştayca da, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1983 'bütçe yılında, müfredatı aşağıda gösterildiği üzere ay
nı tutarda ödenek dışı gideri bulunduğu saptanmıştır. 

Ödenek dışı harcamanın 
Harcama Kalemi Tutarı 

101.02.1.001.220 8 336 891 
112.02.1.001.220 1 066 878 

TOPLAM 9 433 769 

3. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca kesinhesalba bağlanan Sayıştay ilamları
nın infaz derecesini gösterir cetvelde, Sayıştay ilamları ile tazmin" hükmedilen toplam 263 585 liralık kesin
leşmiş 'borç miktarı bulunduğu ve bu miktarın 146 307 liralık kısmının tahsil edildiği 4 180 lirasının silindiği 
görülmektedir. Borç miktarına göre tahsilat oranı % 43.59'dur. 
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4. Yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması suretiyle kesirihesapta, göste
rilen rakamlann kabulünün uygun olacağı arz olunur. v 

1 . 10 . 1984 

Birinci Başkan V. 
Servet Koksal 

5. Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1. Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Sema Aral 

(Bulunamadı) 

Üye 
Yasar Aydın 

Üye 
Fikri Çözgener 

. 

Üye 
Doğan Ulus oy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
Ö. Faruk Çulhacı 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2. Daire Başkanı 
Halil Kırcah 

3. Daire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Behiç Erdem 

(S. İzini) 

- Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

(Bulunamadı) 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit öztunalı 

> Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utas 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

Savcı V. 
Raif Turgut 

8. Dajre Başkanı 
Muzaffer Sakarcan 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

4. Daire Başkan V. 
Sezai Ekinci 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kamıiıloğlu 

(îzini) 

Üyo 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye 
Turihan Kartal 

(İzini) 

Üye 
H. Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar Özbek 

(İzinli) 

Üye 
Mehmet Aydoğdu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 161) 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 10 , 8 . 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-1761/05439 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET M E C l M BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.8.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «Vakıflar Genel MUdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ili
şik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1983 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebei Umumiye Kanununun 101-104 ve 118 inci maddelerine göre 1983 Bütçe yılı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü kesinhesap kanun gerekçesi, Anayasa ve Müha'sebei Umumiye Kanunu ile belli edilen süreden 
önce T. B. M. Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

I. — ÖDENEK DURUMU 
1983 yılı Bütçesi ile 'bütçe yılı başında cari, yatırım ve transfer harcamaları içim toplam (3 435 000 000) 

liralık ödenek verilmiş, bu tutara yılı içinde (64 000 000) lira Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inoi madde
sinde sayılan hizmetler için (209 344 240) liradan (1 509 014) lira yılı içerisinde aktarılmış, (209 344 240 — 
1 509 014) = (207 835 226) lira özel Kanunlar gereğince geçen yıldan devreden (789 295 208) lira özel Ka
nunlar gereğince yılı içinde alınan ödenek eklenmiş ve yılı genel ödenek toplamı (4 496 130 434) liraya yük
selmiştir. 

II. — GİDER DURUMU 
1983 malî yılı içinde, yatırım ve sermaye teşkili ve transfer •bütçelerinden (2 504 913 274) liralık harcama

ya, Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 inci maddesi uyarınca (61 751 118) lira eklenmesiyle yılın normal 
bütçe harcaması (2 566 664 392) liradır. 

Bu tutara özel kanunlar uyarınca yapılan (47 927 176) lira harcamanın eklenmesiyle yılın genel harca
ması (2 614 591 568) lira olmuştur. 

III. — YOK EDİLECEK ÖDENEK 
1983 yılı ödenek toplamı (4 496 130 434) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen tutarlar ile özel 

kanunlar uyarınca elde edilen ödeneklerden harcanmayan ve ertesi malî yıla ^devreden ödenekler dahil olmak 
üzere (3 563 794 826) liranın düşülmesiyle (941 769 377) liralık Ödenek yok edilecektir. 

IV — GELİR DURUMU 
1983 yılı bütçesinin <B) işaretli cetvelinde yazılı olduğu gibi (1 492 640 000) lirası normal kaynaklardan 

(1 942 360 000) lirası özel kaynaklardan olmak üzere (3 435 000 000) liralık gelir tahmini yapılmıştır. 
Bu tahmine karşılık nlormal gelirlerden (2 490 899 635) lira gerçekleşmiş ve tahsil edilmiş, gerçekleşme 

oranı % 116, özel gelirlerden (635 049 173) lira gerçekleşmiş ve tahsil edilmiştir. Gerçekleşme oranı '% 32' 
dıir. 

Yıhn normal ve özel tahsilat toplamı olan (3 125 948 808) liraya, özel kanunlarla elde edilen (997 130 434) 
liranın eklenmesiyle yılın gelir tajhsilat toplamı (4 123 079 242) liraya yükselmiştir. 
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Ancak yılı içinde özel kanunlarla elde edilen gelirlerden ödenen tutarlar (47 927 176) lira olduğundan, 
özel kanunlarla yapılan tahsiller ile giderleri arasındaki farkı teşkil eden (949 203 258) lira 1983 yıh gelir he
sabından indirilerek ertesi yık devredilmiş, bu suretle yılın genel gelir tahsilleri tutarı (3 173 875 984) lira 
olarak gösterilmiştir. 

V. — GEUÎR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI 

— (B) cetvelinde gösterildiği üzere 1983 malî yılı genel gelir tahsilleri toplamı (3 173 875 984) liradır. 
— Genel Ödenek ve harcama cetvellerinde gösterildiği üzere cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer bö

lümlerimden yapılan harcama ile özel kanunlar uyarınca yapılan ödemeler toplamı (2 614 591 568) 
liraldır. 

— Yukarda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki fark (559 284 416) liradır. 
— Bu esaslar dairesinde 1983 malî yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 3/594,1/559 30 . 11 . 1984 
Karar No. : 43 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 10.8.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 1.9.1984 
tarihinde Komisyonumuza havale edileni «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı» ile Anayasanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin 
«Genel Uygunluk Bildirimi» Komisyonumuzun 2,11.1984 tarihinde yapılan 19 uncu birleşiminde Hükümet ve 
Sayıştay Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği gibi', Anayasanın 164 üncü maddesi, Kesinhesap Kanunu Tasarılarının yeni yıl bütçe kanun tasa
rısı ile birlikte görüşülmesini (öngörmektedir. Anayasanın bu hükmü çerçevesinde ele alman «Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ve bağlı cetvellerinin incelenmesinde; 

(A) Cetvelinde yıl sonu itibariyle verilen (4 496 130 434) liralık ödenekten (2 614 591 568) liranın har-
can<dığı, (949 203 258) liranın özel Kanunlar gereğince ertesi yıla devredildiği, (941 769 377) liranın harcana 
mayarak iptal edildiği ve (9 433 769) liralık da ödenek dışı gider yapıldığı, 

(B) Cetvelinde ise (3 435 000 000) liralık gelir tahminine karşılık (3 173 875 984) liralık gelir tahsilatı
nın yapıldığı tespit edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Genel Uygunluk Mdirimi»nin 
rapor ve cetvelleri de dilkkate alınarak kuruluşun hizmetleri bütün ayrıntıları ile incelenmiş, 1983 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye İlişkin 7 ve 8 inci maddeleri ay-. 
nen kabul edilmiş, 
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Ayrıca, «Genel Uygunluk» bildirimine ekli cetveller esas alındığından (A) cetvelinin başlığında yer alan 
«Yok edilmesi gereken ödenek» ibaresi «İptal- edilmesi gereken ödenek» şeklinde, (B) cetvelinin başlığında yer 
alan «Muhammenat» ibaresi «Tahmin» şeklinde değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Fenni tslimyeli 
Balı'kesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizl'i 

Metin Yaman 
Erzincan 

lustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
Jsltaribul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Maılaltya 

H. Barış Can 
Sinop 

Başkanı vekil i 
Ayçan Çakıroğulları 

DenMi 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

Ahmet Şamil Kazokoğhı 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Düyaırbalkır 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Fikret Ertan 
İzmir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tokalt 

Ferit Melen 
Vam 
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Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adryaıman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edlirne 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparita 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Talat Zengin 
Malaltya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı 

Giderler 

•MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1983 yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril1-
diği üzere; (1 434 116 111) lirası cari, (991 765 016) 
lirası yatanı, (140 78'3 265) lirası sermaye teşkil ve 
transfer (47 927 176) lirası da özel 'kanun (harcama
larına ait olmak üzere toplam (2 614 591 568) liradır. 

Gelirler 

MADDE 2. — Vakıflar Gendi Müdürlüğünün 
1983 yıh gelirleri, 'bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (2 490 899 635) lirası vergi dışı ve 
(682 976 349) lıırası da özel gelıiırllere ait olmak üzere 
(toplam (3 173 875 984) (liradır. 

Gelir Gider Dengesi 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün bi
rinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede ya
zılı gelirleri arasındaki farla oluş'turan (559 284 416) 
gelir fazlası olarak gercek'îeşım'iştiır. 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1983 yılı içinde (harcanmayan ve özel kanıunllar ge
reğince ertesi yıla devrine izin verilen (949 203 258) 
11 rai ilk ödeneği 1984 yıla devred'ilrniş'tir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

'MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1983 yılında, 'bağlı (A) İşaretli cetvelin ilgili sütunun
da (kayıtlı (9 433 769) liralık zorunlu ödenek Üstü gi
deri karşılamak (üzere, aynı tutarda taimaımilayıoı öde
nek kabul ddıilmiştir. 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1983 yılı ödeneği, bağlı ((A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (4 496 130 434) lira olup, bu tutardan yılı 
lîçind'e haroanıamayan ve ertesi yula devredİeniim dı
şımda kalan (941 769 377) 'liraikk ödeneği İptal edil
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE (KOMİSYONU METNİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı 

Giderler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Gelirler 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

- Gelir Gider Dengesi 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
'kabul edilmiştir. 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilm'iştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
'kabul ediıltmlşitir. 

İptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. — Taşanının 6 ncı maddesi aynen 
kabul ediılmüşjtir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 161) 
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•(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 
Bakanı ile Başbakan yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürürlük 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edüm'iişitir. 

Yürütme 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen 
kabul edilîmüştir. 

8 . 8 . 1984 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
7. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
7. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı V. 
5. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Ar ikan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V. 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN CETVELLER 

1983 YILI 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A CETVELİ 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 

111 VAKIF İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜL 
MESİ 

112 SOSYAL YARDIM VE KÜLTÜREL 
İŞLEMLER 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞI 
TILAMAYAN TRANSFERLER 

TOPLAM 

Özel 100 Mazibut akar ve topralk satış bedeli özel 
fon hesabı yapılan sarfiyat hesabı 

» 101 Mülhak akar ve toprak satış bedeli ya
pılan sarfiyat hesabı 

» 200 Mazibut hayrat satış bedeli yapılan sar
fiyat hesabı 

» 201 Mülhak hayrat satış bedeli yapılan sar
fiyat hesabı 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

359 490 000 

817 450 000 

2 207 060 000 
1 

115 000 000 

3 499 000 000 

695 611 407 

260 734 336 

35 583 035 

5 201 656 

Gider 
Lira 

355 778 317 

586 125 869 
/ 1 514 311 847 

110 448 359 

2 566 664 392 

42 308 486 

5 618 690 

— 

Ertesi yıla dev 
rolunan ödenek 

Lira 

653 302 92 

255 115 64 

35 583 03 

5 201 65 

997 130 434 47 927 176 949 203 25 

4 496 130 434 2 614 591 568 949 203 25 
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1983 YILI VAKIFLAR GEINEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

•8 

o « 

Özel 
» 
» 

1 1 Gelirin Çeşidi 

2 
4 

1 

(100) 
(200) 
(101) 
(201) 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hasılat ve işletme kârı 
'% 5 teftiş ve denetleme payı 
PATR1MUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelinleri 
İdare gelirleri (kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Saitış gelirleri (kitap dahil) 
İş'tirakler gelirleri 
FAİZ VE CEZALAR 
Faizler 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
ÖZEL KANUNLARLA ELDE EDİLEN GELİRLER 
Mazbut Akar Toprak iSa'tış Bedeli Tahsilatı 
Mazbut Hayrat Satış Bedeli Tahsilatı 
Mülhak Akar Toprak Satış Bedeli Tahsilatı 
Mülhak Hayrat Sa'tış Bedeli Tahsilatı 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLERİ 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUNLARLA ELDE EDİLEN 

TOPLAM 
özel kanunlarla elde edilen gelirlerden yılı içinde har-
canmayıp ertesi yılda gelir elde edilmek üzere düşülen 

GENEL TOPLAM 

Tantalin 
Lira 

1 492 640 000 
45 000 000 
5 000 000 
40 000 000 

1 404 040 000 
1 393 640 000 
1 393 640 000 

400 000 
400 000 

10 000 000 
4 600 000 
4 300 000 
300 000 

39 000 000 
39 000 000 

1 942 360 000 
201 000 000 

. 200 000 000 
1 000 000 

1 741 360 000 
1 741 360 000 

1 492 640 000 
1 942 360 000 

3 435 000 000 

L 

3 435 000 000 

Tahsilat 
Lira 

2 490 899 635 
111 122 733 
9 433 743 

101 688 990 
2 176 874 979 
1 807 386 256 
1 807 386 256 

8 831 890 
8 831 890 

360 656 833 
66 807 507 
65 148 632 
1 658 875 

136 094 416 
136 094 416 
635 049 173 

635 049 173 
635 049 173 
997 130 434 
695 611 407 
35 583 035 

260 734 336 
5 201 656 

2 490 899 635 
635 049 173 
997 130 434 

4 123 079 242 

. 949 203 '258 

3 173 875 984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 161) 




