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ki daya dosyasının geri vertilımefsine dair Başbakan
lık tezkerdsi (3/777) okundu; ve Adalet Komisyonun-
ıda; bulunan dloisiyanın geri verildiği bildirildi. 

1986 Malî Yılı Genel ve K&itma Bütçeli İdareler 
Bültçe Kanuını teisaınları ile 1984 Malî Yılı Gend ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesihhesap Kanun taşan
larının ifll/718, 1/719; 3/870, 1/708, 3/871), 1/709) 
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Darphane ve Damga Matbaası Geneli Müdürlüğü 
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Devlet fatajtisttük Enst'Miisü Başkanlığı 1986 malî 
yılı bütçeleri ile, 

Devlet Ffenla|ma Teşkialtı Mülsiteşariığı, 
Hazine ve DÜŞ Ticaret Müsteşarlığı ve 
Devlet istatistik Enstitüsü Bajşkanjtığı 1984 yılı 

keisiinlhesapları: 
KalbulediM. 
13 Aralık 1985 Cunta; günü saat 10.0Dfdia top-

•lanmalk üzere BÜrleşıkne saait 19.55'lfce son verildi 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üne* 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 

KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri Sağlar (İçel), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşimini açıyorum. 

H. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye -

Cezayir Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkan
lık tezkeresi ve eki Kurucular Kurulu listesi (5174) 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi 
vardır; okutup onayınıza sunacağım. 

Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar-

arası Türk - Cezayir Dostluk Grubu kurulması için 
ilişik listede isimleri yazılı sayın milletvekillerinden 
oluşan Kurucular Kurulunun istemi, hükümetin de 
konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 6.12.1985 
tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebeplerinin Dü
zenlenmesi Hakkında 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı 
Kanunun 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca, sözü edilen Dost
luk Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Parlamentolararası Türk - Cezayir Dostluk Gru

bu Kurucular Kurulu isim listesi: 
Başkan : Enver özcan (Tokat Milletvekili) 
Üyeler : Orhan Ergüder (İstanbul Milletvekili) 

Halil Şıvgın (Ankara Milletvekili) 
Şükrü Yürür (Ordu Milletvekili) 
B. Cahit Gündüz (İzmir Milletvekili) 
Sabrı Irmak (Konya Milletvekili) 
Sururi Baykal (Ankara Milletvekili) 
Muhteşem Vasıf Yücel (Zonguldak Millet
vekili) 
Mustafa Çelebi (Hatay Milletvekili) 
İmren Aykut (İstanbul Milletvekili) 
A. Necla Tekinel (İstanbul Milletvekili) 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi ve ekli cetveli 
onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. —1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) 

A) DANİŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Danıştay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Danıştay Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhe-

sabı. 

(1) 361, 381, 360, 382 S. Sayılı basmayazılar 
9.12.1985 tarihli 39 uncu Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

BAŞKAN — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Programımıza göre, Danıştayın 1986 yılı Bütçe
siyle, 1984 yılı Kesinhesabı üzerinde görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Danıştay bütçesi üzerinde grupları ve şahısları 

üzerinde söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla 
okutuyorum : 

Grupları adına : Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Mehmet Topaç; Milliyetçi Demokrasi Partisi 
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Grubu adına Sayın Hilmi Biçer; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Seyfi Oktay. 

Şahısları adına söz alanları okutuyorum : 
Lehinde : Sayın Hakkı Artukarslan, Sayın ismail 

Saruhan, Sayın Kadir Demir, Sayın İsmail Üğdül; 
Aleyhinde : Sayın Onural Şeref Bozkurt, Sayın 

Şeyhmus Bahçeci, Sayın Hasan Altay, Sayın Gün
seli özkaya, Sayın Yılmaz Hastürk, Sayın Durmuş 
Fikri Sağlar, Sayın Selahattin Taflıoğlu. 

'Üzerinde : Reşit Ülker, Coşkun Bayram, Tür
kân Arıkan, Murat Sökmenoğlu, Mustafa Çelebi. 

Şimdi sırasıyla söz veriyorum. 
Anavatan Partisi Grulbu adına Sayın Mehmet To

paç, buyurun. 
'Sayın Topaç, süreniz 30 dakikadır, hatırlatırım 

efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET TOPAÇ 
(Uşak) — Sayın Başlkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; görüşülmeye başlanan Danıştay Başkanlığının 
1984 yılı kesinhesap kanun tasarısı ile, 19*86 yılı büt
çe tasarısı hakkında Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Anavatan 
Partisi Grubu ve şahsım 'adına yüce Meclise en derin 
saygılarımı sunarım. 

'Bütçe ve kesinhesap kanun tasarısını görüşmeye 
başladığımız Danıştayın, kuruluş, işleyiş ve tatbika
tını kısaca arz etmek istiyorum. 

İDanıştay 1868 yılında Osmanlı Isparatorluğunun 
yenileşme ve batılılaşma hareketleri sırasında, Şûra
yıdevlet adıyla kurulmuş, 1876 ve 1908 Anayasala
rında da yer almıştır; 1924 Anayasasında da Cum
huriyet Danıştayı olarak çalışma şekli yeniden düze
ne konulmuştur. ıBu şekilde, Mutlakiyet, 1 inci ve 2 
nci Meşrutiyet ve nihayet Cumhuriyet devirlerinde 
Danıştay, anayasal bir yüksek (idare mahkemesi ve 
devletin istişare 'organı olarak görev almış ve bu gö
revini 118 yıl boyunca inkıtasız, haşarıyla sürdüren 
anayasal kuruluşumuz olarak, Türk hukuk tarihinde 
mümtaz yerini almıştır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 155 inci mad
desiyle, görev ve yetkileri, teminatları, teşekkül tarz
ları belirlenmiş olan Danıştayımız için, uzun süren 
•tatbikattan sonra, VI Eylül sonrası, 20.1.1982 tarihin
de çıkarılan 2575 sayılı özel Danıştay Kanunu ile 
de, bu görev ve yetkileri yeniden modern hukuk dü
zenine uygun şekle getirilmiş ve düzenlenmiştir. 2575 
sayılı Danıştay Kanununun 1 inci maddesinde, Da
nıştay tarif edilmekte ve «Danıştay, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare 

Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir» denil-
mişitir. Yani, diğer bir tabirle, Danıştay, fert ile idare 
arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemenin yanında, 
danışma ve inceleme mercii olarak, yürütmenin ve 
idarenin karşılaştığı hukukî sorunları hallederek ona „ 
yardımcı olmaktadır. Danıştay hu ikinci fonksiyonu
nu, devletin her türlü istişare, inceleme mercii olarak 
çalışmak suretiyle yerine getirmektedir. 

Muhterem (milletvekilleri, bütçesini incelediğimiz 
Danıştay, bağımsız bir kuruluştur. 2575 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi aynen şöyle demektedir: «Danış
tay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Baş
kanına aittir. Danıştayın hükümetle ilgili işleri Baş
bakanlık aracılığıyla yürütülür.» Bu izahları topar
larsak, Danıştay, 118 yıllık maziye dayalı, bağımsız, 
Anayasanın teminatı altında yüksek idare mahkeme
si, danışma ve inceleme merciidir diyebiliriz. 

Danıştayın çalışma durumuna gelince : 
Danıştay ikisi idarî, sekizi dava dairesi olmak 

üzere, on daireden müteşekkildir. Danıştay Kanu
nunun 3 üncü maddesinde de zikredildiği gibi, mes
lek mensupları, Danıştay Başkanı, Danıştay Başsav
cısı, Danıştay başkanvekilleri, daire başkanları ve 
üyelerdir, incelememize göre, 350 kişiye varan mes
lek mensupları itle, 450 kişiyi bulan yardımcı eleman
ların çalıştığı Danıştayımızda 800'e varan kişi görev 
yapmaktadır. Bugünkü durumda, Danıştayımızın, 
kadro itibariyle de herhangi bir sıkıntısı olmadığı 
müşahede edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay, idarenin hukuka 
uygun işlem yapmasını, idarenin hukuk içinde hare
ket etmesini sağlayan ve yönetilenler için de çok 
önemli güvence kaynağı olan bir müessesedir. 

idarî işlemler her zaman denetime tabidir. Bu 
idarî işlemlerin yargı denetimini, üst görev olarak 
Danıştay üstlenmektedir. Bu denetim durumu, hu
kukun vazgeçilmez unsurudur. Türk hukuk düzenle
mesinde Danıştay, bu yargı denetimini bugüne kadar 
layıkıyla yapan müesseselerimiz içerisindedir. 

Danıştay, ne idarenin altında, ne de idarenin üze
rindedir; sadece, Anayasa ile kendisine verilen yet
kileri kullanan yüksek mahkeme durumundadır. Da
nıştay, Türkiye Cumhuriyetinin hukukî yaşamında, 
devlet, platformundaki yeri itibariyle, bu denge un
suru durumunu muhafaza etmiş ve sistemimizdeki bu 
küçümsenmeyecek pozisyonu itibariyle de daima say
gınlığını sürdürmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, hükümetlerin en önemli 
görevlerinden biri de, görev yaptıkları süre içerisinde 
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anayasal (kuruluşta ve bu meyanda bilhassa yargı 
kuruluşlarına gereken ehemmiyeti vermektir. Türki
ye Cumhuriyeti hükümetlerinde Danıştayımıza gös
terilen ehemmiyet, çeşitti dönemlerde, çeşitli aşama
lar ve hatta gerilemeler göstermekte ise de, son iki 
yıldır Anavatan Hükümetinin bu kuruluşa verdiği 
ehemmiyet en yüksek düzeye ulaşmıştır. Hükümeti
mizce, anayasal kuruluşlara gösterilen ilgi ve alaka 
ve onların problemlerine- eğilişi açık ve seçik ola
rak görülmektedir. Bunu bizzat müşahede eden bir 
üye olarak, da bu kuruluşlara verdiği önemden do
layı, huzurunuzda hükümetimizi candan kutlamak
tayım. 

Sayın milletvekilleri, (Danıştay iki önemli görevi 
yerine getirmektedir. 'Bunlardan 'birincisi, yürütmeye 
değerli fikirleriyle müşavirlik yapmaktır; ikincisi ve 
en «önemlisi ise, idarî eylem ve işlemlerin hukuka 
uygunluğunu denetlemektir. Bunları biraz daha açar
sak, .görev olarak Danıştay, idare mahkemeleri ve 
vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı tem
yiz istemlerini inceler ve karara bağlar; 2575 «ayılı 
Kanunda yazılı idarî davaları ilk ve son derece mah
kemesi olarak karara bağlar; Başbakanlık ve Ba
kanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklif
leri ile, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen iş
ler hakkında görüşlerini bildirir; tüzük taşanlarını ve 
imtiyaz sözleşme ve şartlarını inceler; 2575 sayılı Ka
nunla ve diğer kanunlarla verilen (görevleri ifa eder. 

Danıştay ayrıca, ilk derece mahkemesi olarak, da, 
müşterek kararnamelere, Başbakanlıkça alınan ka
rarlara, bakanlıkların düzenleyici işlemleriyle, kamu 
kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulana
cak düzenleyici işlemlere, Danıştay idarî dairelerin
ce verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve iş
lemlere, yabancı ülkelerde görevli makamlarca alı
nan kararlara, Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına, 
Yükseköğrenim Kurumu, Yükseköğretim Denetleme 
Kurulu, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Üni
versitelerarası Kurul kararlarına; Vergi Usul Kanu
nu gereğince, şikâyet yoluyla, vergi düzenleme talep
lerinin reddine ilişkin işlemlere karşı açılacak iptal 
ve tam yargı davalarıyla; imtiyaz «ödeşmelerinden 
doğan idarî davaları çözümlemektedir. 

Danıştayın çok mühim diğer bir görevi de, il mer
kezi belediyeleri ile, il özel idarelerinin, seçilmiş or- ' 
ganlarının, organlık sıfatlarını kaybetmeleri 'hakkın
daki talepleri inceleyip, yüksek 'idarî yargı olarak ka
rara bağlamaktır. 

•Danıştay, bu mühim görevleri, bugüne kadar has
sasiyet ve titizlikle, aynı zamanda, takdir duyulan 

çaJüşmalanyla çözümlemiştir. Bu görev anlayışını cid
diyetle sürdüren bütün Danıştay meslek mensupları 
ve yardımcı personeline teşekkürü bir borç sayıyo
rum. 

Sayın mMletvekiHeri, bu görevleri yaparken, bu 
anayasal kuruluşumuzun, mümkün olan asgarî za
man içerisinde ihtilafların hallini gerçekleştirmesi de 
gerekmektedir. Çünkü 'adaletin süratle tahakkuku, 
verilen kararların etkinliğini de sağlayacaktır. 

Danıştayın çalışma sistemli son düzenlemelerle bu 
akışı sağlamış ve yine kanunun çıktığı 1982 yılından 
bu yana yapılan tatbikatta bazı aksamaların olduğu 
ve bunları ortadan kaldıracak kanunlarda bazı tadil
lerin yapılması gerektiği tespit edilmiş ve bu yönde 
de halen Danıştay Başkanlığı, üç kanunda bazı de
ğişiklik tekliflerini Bakanlar Kuruluna arz etmiştir. 
Halen Bakanlar Kurulunda incelemede olduğunu 
öğrendiğimiz bu değişiklik tekliflerine de, Danıştay 
bütçesinin müzakeresi vesilesiyle kısaca değinmek is
tiyorum. 

Danıştay Başkanlığı, değişiklik tekliflerini, üç ka
nundaki değişiklik teklifi olarak, ayrı ayrı sunmuş
tur. Bunlara kısaca göz atarsak, birincisi, 2575 sayılı 
Danıştay Kanununun (bazı maddelerinin değiştirilnıe-
sini isteyen kanun teklifinde, özellikle 5 inci madde
deki karar organlarının yeniden düzenlenmesi; 7 noi 
maddedeki idarî görev yapan müdürlüklerin fonksi
yonlarına açıklık getirilmesi; 9 uncu maddedeki üye 
seçimlerindeki sürenin kısaltılarak, 2 aydan 1 aya 
indirilerek, Danıştay üyeliğinin uzun süre boş kalma
sının önlenmesi ve ayrıca, seçim «isteminde de aksa
yan bazı durumlarının düzeltilmesi; daireler arasın
daki tevzi durumunu düzenleyen bazı değişikliklerle; 
bunun gibi, gerek idarî hizmetlerde, gerekse üye se
çimi, atamalar ve tevzilerle ilgili bugüne kadarki tat
bikat/ta görülen aksaklıkların giderilmesini içeren de
ğişiklikler teklif edilmiştir. 

Uzun sürede haîlolan, çok uzun sürede karara 
bağlanan davaların ilk etkin ve düzenleyici etkisi or
tadan kalkmakta ve fazlasıyla bir tesir yapamamak
tadır. Eskiden, 2575 sayılı Yasadan evvel, 2576 ve 
'2577 sayılı kanunların çıkmasından önce, yüksek 
Danıştayda, büyük çapta dosya terakkümü neticesi, 
davalar uzun zaman içerisinde ele alınabilir iken, 
bir davanın karara bağlanması yerine göre üç beş 
sene sürer iken, bugün artık çok seri bir şekilde ne
ticelere varıldığı memnuniyetle müşahede edilmek
tedir. 
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İkincisi, 20 'Ocak 198'2'de yürürlüğe giren 2577 sa
yılı, idarî Yargılama Usul Kanununda da bazı elzem 
değişiklikler görülmektedir. 2577 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya uygun
luğunun sağlanması; 31 inci maddesinde değişiklik 
yapılarak, idarî yargılamanın, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununa atıf yapılarak değil, bizzat dü
zenlenmesinin temini isteği, ayrıca 6 ncı madde
nin beşinci fıkrasının yeniden düzenlenerek, dava ac
ımadaki eşitsizliklerin 'giderilmesini kapsayan değişik
lik istemleri mevcuttur. !Bu arada, sistemi daha seri 
ihale getirebilmek için, süreler, bakımından, yürütme
nin durdurulması işlemlerinin aksayan kısımlarının 
düzenlenmesi de talep edilmektedir. 

Üçüncüsü, 2576 sayılı (Bölge idare Mahkemeleri, 
İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin kuru
luşu hakkındaki kanunun Danıştay- Kanunu ile çe
lişen kısımlarının düzeltilmesi istekleri vardır. 

'Danıştay Başkanlığının, 'bu üç kanundaki deği
şiklik teklifleri ve gerekçeleri, gerekli mercilerce in
celenip, Türkiye Büyük Millet Meclisine en seri şe
kilde getirilerek, değişikliklerin yapılması ve tatbikat
ta aksayan durumların acilen düzeltilmesini candan 
temenni ediyoruz. 

Hükümetimizin de bu konuya 'gerekli 'hassasiyeti 
gösterdiği müşahede edilmektedir. Bu Ibakımdan, Da-
nıştayımızın önümüzdeki günlerde daha seri çalışma 
temposuna gireceğine inancımız tamdır. 

'Danıştay Başkanlığı ile hükümetimizin uyumlu 
münasebetleri, bu müessesenin işleyişini daha etkin 
hale getirecek ve hukuka saygınlığın tabiî durumu
nu gerçekleştiren 'hükümetimizin bu tutumu, bu ana
yasal müesseselerin daha da 'inkişafını sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, son iki yıl içinde, hüküme
timiz, Danıştay bütçesine, Danıştay Başkanlığının is
teği üzerine koyduğu imkânlarla, Danıştayın en bü
yük problemlerinden bazılarını tamamen denecek 
şekilde halletmiş durumdadır. Bunları kısaca özetler
sek, birinci olarak, gerek 1984 'bütçesine, gerek 1985 
ve 1986 bütçelerine konan lojman tahsisatiariyla, bu 
müessesemizin lojman sorunu halledilmiştir denilebi
lir. 1986 yılı içerisinde alınması 'tasarlanan ve bütçe
ye ödeneği konulan hazır binaların da katılmasıyla, 
lojman sorunu tamamen halledilmiş olacaktır. 

ikinci olarak, Danıştay (Başkanlığında bir sağlık 
hizmeti merkezi, kurulmuştur ve faaliyete geçirilmiş
tir. Böylece tasarrufa büyük önem vermesiyle tanı
dığımız sayın Danıştay Başkanlığı, sağlık hizmet
lerinin, personeline ve meslek mensuplarına daha 
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ucuz ve daha etkili sağlanmasını temin etmiştir. Bu
gün Danıştayın, müstakil sağlık hizmeti dağıtan bi
rimi de mevcuttur. 

'Üçüncü olarak, Danıştay, yayın işlemlerini biz
zat kendisi halletmiştir. Bütçeye konan imkânlarla, 
Danıştay kendi yayınlarını, kendisi düzenleyip, basan 
bir kurum haline gelmiştir. Bu suretle de, Türk hu
kuk düzenine önemli yayın hizmeti kazandırılmıştır. 

Son olarak da, bu iki yıllık faliyet içerisinde, 
bilgi işlem merkezi kurularak, Danıştayın, daha mo
dern çalışma sistemine 'geçmesi sağlanmıştır. 

Son yıllarda gerçekleştirilen hükümet Danıştay 
dayanışmasını ve bu uyumla, hizmet getirme gücü
nün sağladığı bu hizmetlerin küçümsenmeyecek ne-
ticelerinden dolayı, bu anayasal kuruluşumuzun ça
lışmalarını takdirle anıyor ve teşekkür ediyoruz. Ay
rıca, her hizmete layık Danıştayımıza daha çok hiz
metler gelmesini de diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Danıştayın son beş yıllık iş 
durumuna da bakarsak, 1981, 1982, 1983 ve 1984 
yıllarında ve 1984 Kasım ayı itibariyle, Danıştaya 
intikal eden 117 389 dava dosyasıyla, 61 656 devre
mden dosyalar toplandığında görülür ki, 179 045 dava 
dosyası Danıştayda ele alınmıştır; 154 563 dava bu 
dört yılda karara bağlanmıştır. Ayrıca, idarî daire
lere gelen işler ve bu dört yılda çıkan 14 298 ıkarar 
da eklenirse, 168 861 dava dosyası 1984 Kasım so
nuna kadar karara 'bağlanmıştır. Kasım 1984-Kasım 
1985 tarihleri arasında ise, bu son bir yıl içerisinde 
Danıştayımıza 18 955 dava dosyası gelmiş ve bunun 
17 765'i karara çıkmıştır. Halen Danıştay dava dai
relerinin dinde, devirlerle birlikte, 20 353 dosya bu
lunmaktadır. idarî dairelerin, Kasım 1984-Kasım 
1985 arası devrini gösteren listeye bakarsak, gelen 
3 512 dosya, çıkan 3 603 dosya olarak görülmekte 
ve devir olarak da, diğer senelerle birilikte 8 032 dos
ya görülmektedir. 

'Bu tabloya göre, gelen dosyalardan çok, karara 
dosya çıkarılarak, terakümün önlenmeye çalışıldığı 
müşahede edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu çalışma temposunu gös
teren ve bu kadar büyük miktarda dosyaların ka
rara bağlanmasını sağlayan Danıştay Başkanlığını ve 
bütün çalışanlarını candan kutladığımızı beyan et
mek isterim. Hakikaten feragatli ve sistemli bir ça
lışma 'gösterilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay Başkanlığının 1986 
bütçesine gelince: Danıştay Başkanlığı 1986 yılıyla 
ilgili, hükümetimize, çeşitli kalemlerle ve gayet ye-
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rinde gerekçelerle 2 miyar 125 milyon lira bütçe 
teklifinde bulunmuştur. Hükümetimiz bu tökilfi ay
nen kabul ederek, Plan ve Bütçe Komisyonuna ha
vale etmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonunda da, bu 
'teklifte herhangi 'bir değişiklik yapılmamıştır. Şu an
da görüştüğümüz Danıştay 'bütçesi, Devlet Planlama 
Teşkilatı, 'hükümet ve komisyonca ittifakla programa 
bağlanan bütçe durumundadır. Bu durumda, Danış-
tayın, hükümetin ve !Plan ve Bütçe Komisyonunun 
uyumlu çalışmasını -açıkça görmekteyiz. 

19S5 bütçesi ile mukayese ettiğimizde ise, 1986 
bütçesinde, bir önceki yıla 'göre büyük artış görül
memektedir. 1985 yılı 'bütçesi, 1 milyar 533 milyon 
073 bin lira iken, bu yıl 2 milyar 125 milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

Personel giderleri, cari harcamalar, lojman alımı, 
'Danıştay mensupları için Manavgat'ta inşa edilecek 
eğitim, araştırma ve dMenme tesisleri, oto alımı gibi 
'harcama kalemlerinde geçen yıla nazaran 'büyük ar
tış 'görülmemektedir. Bütün 'bu kalemler, 'Danıştay 
'Başkanlığınım, bütçesini düzenlerken çok tıitiz dav
randığı ve azamî tasarrufa riayet ettiğini göstermek
tedir. 

Ayrıca, 1984 Malî Yılı KesMıesap Kanun Tasarı
sını incelediğimizde, geçen yılki bütçede ve 1983 
malî yılı kesinhesaplarmda da takdirle bahsettiğim 
gibi, 1984 yılı hesaplarında tasarrufa azamî riayet 
edildiği ve fuzûlî harcamalardan ziyade, kalan kısım
ların iptali cihetine gidildiği görülmektedir. Planla
nan hizmet ünitelerinin, yerinde harcamalarla tahak
kuk ettirildiği de görülmektedir. 1984 yılı 'Danıştay 
Kesinhesaplarındaki bu titiz 'harcamalardan dolayı 
Danıştay Başkanlığına grubum adına teşekkür edi
yorum. 

Sayın milletvekilleri, 1986 Danıştay bütçesi ile 
ilgili, memnuniyetle müşahede ettiğim izlenimimden 
bahsetmek istiyorum, Danıştay Başkanlığı nezdinde, 
bu bütçe iile ilgili yaptığım 'görüşmelerde, Oanıştâyra, 
bu bütçe ile ilgili olarak herhangi bir eksikleri olma
dığını, ne talep edildiyse -gerek Devlet (Planlama Teş
kilatınca, gerekse Anavatan Partisi Hükümetince-
aynen kabul edildiğini ve büyük bir uyum içerisinde 
bu tekliflerin hazırlandığım belirtmeleri, hükümeti
miz açısından onur verici bir durumdur. 

'Bütçe düzenlemelerinde, 'gerek Anavatan Partisi 
Hükümetinin, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonunun anayasal kuruluşlara 
verdiği ehemmiyetten ve kurulan müspet diyalogdan 
dolayı hükümetimizi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyelerini candan kutluyorum. 
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'Danıştay bütçesinin, memleketimize, milletimize 
ve 'Danıştay camiasına hayırlı, uğurlu olmasını dili
yor, Anavatan Partisi Grubu ve şalhsım adına hepi
mize en derin saygılarımı sunuyorum. '(ANAP sırala
rından >«)Biravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topaç. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına sayın 

Hilmi 'Biçer söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Biçer. 
IMDP GRÖBU ADINA HİLMİ BİÇER (Sinop) . 

— Sayın Başkan, saym milletvekilleri, Danıştayım 
güzide temsilcileri; konuşmama başlamadan önce, yü
ce heyetinizi en derin sevgi ve saygıyla selamlıyo
rum. 

120 seneye varan çok uzun 'bir süreden beri dev
letimiz bünyesinde gerek istişarî, gerekse idarî yargı 
organı olarak büyük hizmetler ifa etmiş ve elan bu 
hizmete İdarî Yargılama Yüksek Mahkemesi olarak 
devam eden Danıştayımız hakkında bu vesileyle bir
kaç söz söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. 

'Bugün, bir anayasal organımız olan Danıştay di
ğer yargı organlarımız gibi, bağımsız bir müessese
dir. Bugünkü durumu 2575 sayılı Kanunla düzenlen
miştir. Benden önce konuşan sayın sözcü arkadaşı
mız1 Danıştay hakkında detaylı izahat verdiler; ben, 
aynı şeyleri tekrardan azamî derecede kaçınmak zo
runda olduğumu takdir ediyorum. 

Danıştayımızın görevleri, 1986 Malî Yılı Bütçe 
raporunda detaylı olarak sayılmıştır; bunları tekrar-
lamnakta da keza yarar görmüyorum. Yalnız, özetle, 
kısaca birkaç söz söylemek zaruretine inanıyorum. 

Danıştaya, idare mahkemeleri ve vergi mahke
melerinde verilen kararların temyiz mercii, adı geçen 
kanunla kendisine verilen işlemlere bakan yüksek 
idare mahkemesi ve inceleme mercii demek mümkün
dür, böylece özetlemek mümkündür. 

Danıştayımız, bundan önceki yıllarda Türkiye'de 
cereyan eden toplumsal olayların etkisi altında kal
mış ve üzerine zaman zaman pek çok şimşekler çe
ken bir organ haline gelmiş idi. Bugün hamd olsun, 
bu olaylar, sadece, üzülerek hatırlanmakta, mazide 
hoş olmayan bir hatıra olarak kalmaktadır. 

Şu anda bu konuşmanın hazırlığını yaparken, Da
nıştayımızın ihtiyaçlarını ve meselelerini ben de öğ
renmek istedim; biraz önce konuşan sayın arkadaşım 
gibi, Danıştayın Sayın Genel Sekreterine telefonla, 
bir ihtiyaçları olup olmadığını, yüce Meclisin kürsü
sünden dile getirilmek ihtiyacında olan bir meseleleri 
bulunup bulunmadığım sordum; saym genel sekreter 
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bana, gerçekten -arkadaşımın dediği gibi- bütçe ile 
her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini söylediler; bu du
ruma çok sevindim. Yirmi seneden beri, durumundan 
şikâyet etmeyen tek kuruluş olarak gördüğüm yüce 
mahkemeyi ben de kutlarım; ama ben bunun bir ik
tidar meselesiyle ilgili olduğunu zannetmiyorum. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Niye ilgisi olma
sın? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim; hatibi 
rahat bırakalım. 

HİLMİ BİÇER {Devamla) — Bunu, «Anavatan 
iktidarı» lafı kullanıldığı için söylüyorum; özür dili
yorum. 

(Buna rağmen, yüce mahkemenin, az boyutta da 
olsa, bazı sıkıntılarının olduğunu ben de müşahade 
ettim. 

Çok mükemmel bir binaya kavuşan Danıştayımı-
zın, şu anda, kadro sıkıntısı yok görünüyor; üç beş 
üyeliğin münhal olduğu söylenmekte ise de,' bunla
rın en kısa zamanda doldurulacağı ifade ediliyor. 

Lojman işi henüz tam olarak halledilememiş; bir 
yandan satın alınırken, diğer yandan da istimlâk ve 
yapım teşebbüslerinin olduğu söyleniyor; ölü ya
tırım olmasına rağmen, burada da, pek çok daire gi
bi, lojman işinin halledilme telaşı seziliyor; elbette 
haklılar da... Gönlümüz, yargı organlarının, özellikle 
maddî sorunlarının olmamasını yürekten arzular. 

Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna göre, Danış-
tayımızın çıkardığı işleri biraz önce değerli arkada
şım saydılar, ben bunu tekrar etmek istemiyorum; an
cak, bâzı senelerde, mesela 1983 senesinde çıkan iş
lerde oldukça büyük bir düşüklük var; diğer sene
lerle mukayese edildiği zaman da, gelen işlerin asgarî 
ölçüde bir sene beklediği anlaşılıyor. Buna göre, bu
raya gelen işler bir sene bekliyor ise -bizim gibi geri 
kalmış bir ülkede bir senenin kısa bir zaman olmadı
ğını kabul etmek lazım- en kısa zamanda bu hususta 
bir araştırma yapılarak, zamanın kısaltılması babın
da gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyorum. 

1985 yılı bütçesi 1 milyar 533 milyon Türk Lira
sı iken, 1986 yılı bütçesi 2 milyar 125 milyon liradır. 
Görülüyor ki, böyle sıkıntılı bir dönemde dahi ken
dilerinden para esirgenmemektedir; aslında esirgen -
memesi lazım geldiğine de inanıyorum. 

Danıştayın halen meri olan mevzuat ve tatbikatın-
daki noksanlıklara gelince, bize intikal ettiği ve du
yabildiğimiz kadarıyla, yukarıda arz ettiğim kanun ile 
Danıştayın hüviyeti değiştirilmiş; üyelerinin seçimi, 
yüksek Yargıtaym seçimiyle birleştirilmek suretiyle 
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isabetli hareket edilmiş, teminatları kuvvetlendirilmiş, 
hâkim niteliği ağırlıklı hale getirilmiştir. 

Kişilerle, yürütme ve idare arasındaki ilişkileri 
düzenleyen, kanunların uygulanmasından doğan uyuş
mazlıkları çözmekle görevli olan idarî yargı, adlî yar
gıdan tamamen farklı fonksiyonları ifa etmekte ve 
ayrı hukuk kuralları uygulanmaktadır. İdarî yargıda, 
kişiler davacı, idare ise davalıdır. Danıştay kararla
rında, kamu yararı ile kişi yararı arasındaki ahenkli 
dengeyi kurmk zorunluluğu vardır. Bunun içindir ki, 
Danıştay kanun ve yargılama usulünün, idarî yargı
nın özelliklerini taşıması gereklidir. Bu nedenle, 2575 
sayılı Danıştay Kanunu ile idarî yargı usulünde de
ğişiklik yapılmalıdır. 

İdarî kurulun da, Danıştay Genel Kurulu gibi ge
niş olmasının faydalı olacağı, kurulun mahdut üyeyle 
toplanmasının mahzurlu olduğu söylenmektedir. İlgi
lilerin, bu hususun üzerinde durarak, lüzumlu ise, ka
nun değişikliğine gitmesinde fayda vardır. Benden ön
ce konuşan sayın arkadaşımın verdiği izahata göre, 
böyle bir yola girişildiği anlaşılmaktadır, IBütün gü
cümüzle ve en uygun şekilde çıkmasına grubumuzun 
destek olacağı şüphesizdir. 

Ayrıca, 2575 sayılı Kanunda, savcı ve tetkik hâ
kimleri, meslek mensuplarından sayılmamıştır; bu ne
denle de pek çok haklardan istifade edememektedir
ler. Bu konu, üzerinde durulmaya değer; zira, onla
rın Danıştaya büyük katkıları inkâr edilemez. 

2575 sayılı Kanunun tatbik süresi üç seneyi dol
durmuştur. Bu tatbikat süresi içinde pek çok noksan
lıklar, yukarıda arz ettiğim gibi, müşahade edilmiştir. 
Bu nedenle, tatbikatta görülen bu noksanlıkların, ye
ni değişiklik teklifleriyle, mülga 521 sayılı kanundan 
da istifade edilmek suretiyle, boşlukların doldurulaca
ğı kanaatini taşıyorum. 

İdarî yargıya eleman yetiştirecek tedbirler Da-
nıştayca ele alın malı ve buna nezaret edilmelidir. 

Ayrıca, Danıştayımızm, doktriner çalışmalardan 
istifade edebilmesi için üniversiteler ile, tatbikat için 
de, devlet sektörüyle yakından ilişki kurmalarında ya
rar olduğuna inanıyorum. Keza, Danıştayda dava tet
kikleri Yargıtaydaki gibi ikili, yani evvela Danıştay 
Başsavcılığı, sonra da dava dairelerinde yapıldığına 
göre, Başsavcının itiraz hakkı -Yargıtayda olduğu gi
bi-. yeni gelecek değişiklikte temin edilmelidir. 

Danıştayımızdan bahsederken, Askerî Yüksek İda
re Mahkemesinden de bahsetmeden geçemeyeceğim. 
Gönlümüz, adlî organların tek çatı altında birleşme-
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sini ister. Asker - sivil ayırımı yapılmasına karşıyız, 
vaktiyle de ona karşı çıktık; ancak şunu memnuni
yetle ifade edelim ki, askerî yargı, tatbikatta tam bir 
tarafsızlıkla görev ifa etmektedir. Bu vesileyle gerek 
Askerî Yargıtay, gerek Askerî Yüksek tdare Mahke
mesi mensuplarına, bu tutum ve davranışları nedeniy
le şükranlarımı sunmak istiyorum. 

Burada bir hususu daha belirtmeliyim. Askerî Yük
sek tdare Mahkemesi mensuplarına 1100 ekgösterge 
verilirken, Danıştay mensuplarına 600 - 800 ekgöster
ge verilmektedir. Bu tefrik, iki yargı organı arasın
daki dengeyi sağlamak için, mutlaka kaldırılmalıdır. 
Yani, Danıştay mensuplarımıza da 1100 ekgösterge-
nin verilmesinde, adalet duyguları yönünden dahi bü
yük yarar vardır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıdan beri arz ve izah 
eylediğim gibi, pek önemsenen bir problemi olma
yan yüce mahkememizin üyeleri, adalet mensubu ola
rak, ülkemizin sıkıntılarını çok daha iyi takdir eder
ler. 

Bu ölçü ve anlayış içinde bütçe fasıllarını tetkik 
ederken önemli bir husus gözüme çarptı, Danıştayı-
mızın muhterem Başkan ve Başsavcısına 2 adet bi
nek otomobili alınacakmış. Bunlara, kanaatimce heli
kopter bile azdır; ancak, bu ekonomik kriz içinde 
makam arabalarına bir iki sene daha binseler, mes
leklerine daha yaraşır hareket etmiş olurlar. 

Cenab-ı Allah'ın bu milleti araba ve israf has
talığından en kısa zamanda kurtarmasını; bütçenin de
ğerli Danıştayımıza, memleketimize, milletimize ha
yırlı olmasını temenni ile, onların, her zaman oldu
ğu gibi, adaletten ayrılmamasını Allah'tan niyaz eder, 
derin saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçer. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Seyfi Oktay, buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. SEYFİ OKTAY (An
kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce 
mahkemelerimizden biri olan Danıştayımızın 1986 yı
lı bütçesine ilişkin olarak Sosyaldemokrat Halkçı Par
tinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. 

Konuşmalarıma başlamadan önce, Anavatan Par
tisi Grubu Sözcüsü arkadaşımızın, «Hükümetin, bu 
yüce yargı organı ile birlikte, uyum içerisinde çalış
tığı» şeklindeki ifadelerinin gerçek içeriğini anlaya
madığımız için, biraz yadırgamış bulunuyoruz. Keşke 
biraz açıklamış olsalardı... Bu tür beyanlar yüce yar
gıya gölge düşürecek mahiyette olabilir. 
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I Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, Danıştayımız, 
I idarî alanda yargılama görevi üstlenmiş bir yüce mah-
I kemedir. (Bundan yaklaşık 117 yıl önce, imparator-
I luk zamanında, bir danışma meclisi niteliğinde kurul

muştur. ıBugün görev ve yetkileri Anayasamızın 155 
I inci maddesiyle saptanan bu yüce mahkeme, yargı gö-
I revi yanında, danışma görevini de sürdürmektedir. 

Değerli milletvekilleri, daha, yakın zamanlara ka-
I dar, ^Danıştayımız, alt derece mahkemelerinden yok-
I sun bulunuyordu. Bu durum, işlerin makul süreler 
I içerisinde çözümlenmesini güçleştiriyor ve yığılan dos-
I ya adedini astronomik rakamlara ulaştırıyordu; ada-
I let çarkı yavaş işliyor, halk sürüncemede kalıyor, taş-
I radaki vatandaş için, hak arama, pahalıya mal olu-
I yordu. 
J 1982 yılında çıkarılan üç adet yasa (Danıştay Ya-
I sası, tdarî Yargılama Usulü Yasası, Bölge İdare Mah-
I kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görev

leri Hakkında Yasa) ile Danıştayımız yeniden örgüt-
I lendi. Buna göre, sanıyorum 22 bölge idare mahke-
I mesi, 33 idare mahkemesi ve 63 vergi mahkemesi 
I oluşturuldu. Bu yeni düzenleme 3 Ocak 1982 tari-
I hinden beri uygulanmaktadır. Bu yasatarın aksayan 
I yönleri, uygulamadan sonra ortaya çıkmış ve kendi-
I sini göstermiştir. Bize göre, bu yeni düzenlemelerde 
I sakıncalı ve aksayan hususlar özetle şunlardır : 

I »Dosyayı inceleyen, her türlü hazırlığı yapan, ka-
I rar taslaklarını hazırlayan, tetkik hâkimidir. Dosya 
I görüşülürken de, tetkik hâkiminin görüşleri, sözlü ve 
I yazılı olarak, kurula bildirilmektedir; ancak, bu gö-
I rüşler daire kararlarına yazılmamaktadır. Yeni bilgi-
I lerle donanımlı genç hâkimlerin düşüncelerini bilmek, 
I tarafların hakkı olduğu gibi, bunun idarî yargıda sağ-
I lıklı içtihat oluşturmaya ve doktriner çalışmalara bü-
I yük ölçüde katkı sağlayacağı muhakkaktır. 

I îş ve dosya sayısı bakımından Danıştay daireleri 
I arasında dengeli bir dağılmayı sağlayacak düzenleme 
I oluşmamıştır. Bugün, vergi işlerine bakan Dördüncü 
I Dairenin elinde yaklaşık 6 bin dosya varken, 300 -
I 500 dosyası olan daireler de vardır. Vergi mahkeme-
I lerinden temyiz yoluyla gelecek dosyaların sayısının 

hayli kalabalık olduğu ve yeni vergi yasalarından son-
I ra dosya sayısının daha da artacağı, bilinen bir hu-
I sustur. 
I Danıştay Genel Kurulunda, sayıları 70'i aşan, Da-
I nıştay daire başkanları ve üyeleri belirlenir; ama dai-
I re başkanlarının dairesini değiştirmek yedi kişilik, 
I Başkanlar Kurulunun görevleri arasındadır. Bu su-
I retle, Danıştay Genel Kurulunda bir üyenin belli bir 
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dairede dört yıl için başkan olması konusunda belir
lenen irade, Başkanlar Kurulunda dört kişilik bir oy
la ortadan kaldırılabilmektedir. Bunun, ne biçimsel 
ve ne de amaçsal açıdan savunması yapılamaz. 

Başkanlar Kurulu, idarî işlere sahip bir kuruluş
tur. Bu kurula, Danıştay daireleri arasında çıkan gö
rev uyuşmazlıklarını çözmek gibi yargısal bir görev 
de verilmiştir. Kanımızca bu düzenleme de sakıncalı 
bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Denetleme Kuru
luna, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştaydan da birer üye 
seçilmektedir. Seçimle görevli olan Danıştay ve Yar
gıtay Genel Kurulları üçer aday göstermekte ve Sa
yın Doğramacı'nın başkanlığındaki YÖK, lütfedip, bu 
üç aday arasından birisini seçmektedir. Bu, yüksek 
yargı yerlerine güvensizlikten başka bir anlam taşı
maz. 

Değerli milletvekilleri, Danıştayımız bu üç yasa
nın aksayan yönlerine ilişkin yeni tasarılar hazırlaya
rak hükümete sunmuştur. Hükümetin, arz ettiğimiz 
hususları da dikkate alarak, tasarılara son şeklini ver
mek suretiyle, daha fazla geciktirmeden, yüce Mec
lise sunmasını dilemekteyim. 

Değerli milletvekilleri, yeni örgütsel düzenlemeye 
karşın, Danıştayımızm elinde bu yılın dokuzuncu ayı 
itibariyle 20 353 dosya kalmıştır. Görülüyor ki, alt 
derece mahkemelerinin artırılması dahi, sakatlığı dü-
zeltmemiştir, rahatlık getirmemiştir. Bu husus; idare
nin, yetenekli elemanlarını harcayarak, ehil olmayan 
kurum görevlilerinin partizanca kadrolaştırılmasından, 
objektif ölçülere dayanmayan yönetim anlayışından, 
halkçı olmayan bir yönetim sisteminden, idarenin ya
pısal bozukluğundan, adaletsiz vergileme uygulama
sından kaynaklanan bir sonuçtur, özal yönetimi, ida
reyi bir yaz boz tahtasına çevirmiştir. Yeteneğe de
ğil, parti rozetine bakılmış; iş için değil, adam için 
atamalar yapılarak, idarede tam bir kaos yaratılmış
tır. Atanacak kişinin oruç tutup tutmadığı, mezhebi 
ve aşireti sorulmaktadır... 

İHSAN NURİ TOPKAYA l(ördu) — Bunları ne
reden çıkarıyorsun? 

M. SEYF1 OKTAY ı(Devamla) — Kamu yöneti
minin böylesine çağdaşlıktan uzaklaştığı bir dönemi, 
ülkemiz yaşamamıştır. Bütün bunlar sonucunda, Da-
nıştayımızdaki dava dosyaları, hiç kuşkunuz olma
sın, daha da artacaktır. Köktenci önlem, bu iktida
rın, demokratik yollardan ve zaman geçirmeden git
mesidir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi biraz da, yargılama
nın ülkemizdeki diğer sorunlarına da yaklaşmaya ça
lışalım. Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, yargı
lama, demokrasinin temel işlevlerindendir; yargılama-
sız bir demokrasiden söz edilemez. Zira, yargılama, 
hukukun üstünlüğünü sağlayan en etkili araçtır. An
cak, şunu da ifade edelim ki, yargılamanın etkinliği 
ve yaygınlığı, toplumda, her alanda hissedilen ve ya
şanan gerçek bir demokratik ortamda olasıdır. De
mokrasinin önüne konulan her engel, yargının etkin
liğini ve işlevini de engeller. 

Ekonomik ve toplumsal gelişme sürecindeki bir 
ülkenin, çağdaş ve gerçek bir demokrasi yolunda, 
kuşkusuz, engelleri olmaktadır. Hele hele, yerli ve 
yabancı büyük sermayenin çıkarları ön planda göze
tiliyor ve halkın üzerinde birtakım egemen güçler ya
ratılmaya çalışılıyorsa, orada demokrasinin engelleri 
var demektir; dinsel değerleri bile yozlaştırarak, top
lum bağnazlığın tutsaklığına sürüklenmeye çalışılıyor
sa, orada demokrasinin engelleri var demektir; bir top
lumda düşünce özgürlüğü yalnızca kurulu düzene ve 
egemen güçlerin çıkarlarına uygun düşüncelere ait 
olup, bunun dışındaki düşünceler suç sayılıyorsa, ora
da demokrasinin engelleri var demektir; bilinç yarat
ma, kanaat yaratma, düşünce ve toplumsal seçenekleri 
zenginleştirme aracı olan radyo ve televizyon iktida
rın tekeline geçerek, beyin yıkama aracı haline dö-
nüştürülmüşse, orada demokrasinin engelleri var de
mektir; siyasal iktidar kişiselleşmiş, iktidar bir tek 
kişi tarafından temsil edilir hale gelmişse, orada de
mokrasinin engelleri var demektir... 

Değerli milletvekilleri, yargı gibi, demokrasinin en 
önemli aracı olan bir konuya yaklaşırken, demokra
sinin, bu ve buna benzer sorunlarını da birlikte dü
şünmek ve onların da üzerine gitmek, bu yüce Mec
lisin aslî görevlerinden olsa gerektir. Bilindiği üzere, 
ulusal egemenlik, demokrasilerde üç ana güç ile ger
çeklik kazanmaktadır : Yasama, yürütme ve yargı. 
Kuvvetler ayrılığı sisteminde aslolan, bu güçlerin, bir
birine egemen olmayan ayrı organlarda yoğunlaşma-
sıdır. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimseyen Anayasa
mız, ulusal egemenliğin bir bölümü olan yargıyı, adlî 
yargı ve idarî yargı olarak ayrı ayrı düzenlemiştir. 
İşte, idarî yargıda anagörev, yukarıda arz ettiğim üze
re, yüce Danıştaya aittir. İdarî yargılamalarda taraf
lardan birisi devlettir, diğeri ise bireydir. Genelde, 
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davacı birey, davalı ise devlettir. Devlet, yaptığı iş
lemde, aldığı kararda, kamu gücünü kullanır; tek yanlı 
iradeyle işlem oluşturur. Kamu gücünü kullanarak 
oluşturduğu bu işlemi, bireye uygular. Bu büyük ka
mu gücü ve tek yanlı irade karşısında yalnızca bi
rey vardır. Görülüyor ki, bir yanda büyük bir güç, 
diğer yanda ise, zayıf, cılız bir muhatap vardır. Böy
lesine, iki taraf arasındaki ilişkide yalnız bırakıldığı 
takdirde, doğal olarak, güçlü, zayıfı ezecektir, işte, bu 
noktada, insanlık önlem aramış ve sonunda «Huku
kun üstünlüğü» denen o yüce güvenceyi bulmuştur. 

Hukuk devletinde, devlet de dahil, toplumdaki her 
güç, hukuka bağlıdır. Hukuk devletinde, idarenin tüm 
eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir. İdarenin 
(yani yürütmenin) yargı denetimine tabi tutulmadığı, 
yerde, hukuk devletinden, hukukun üstünlüğünden, 
hak ve özgürlüklerin güvencesinden söz etmeye ola
nak yoktur. 'Nitekim, Anayasamızın 125 inci madde
sinin birinci fıkrası, «idarenin her türlü eylem ve iş
lemlerine karşı yargı yolu açıktır» demektedir. Geçen 
yıl da Danıştay bütçesi üzerinde yapılan konuşmada 
belirtildiği üzere, Anayasamız, bu temel esasa, Cum
hurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile, Yük
sek Askerî Şûranın kararlarını denetim dışı tutarak, 
iki istisna getirmiştir. Bu istisnalar, devletimizin, hu
kuk devleti niteliğine gölge düşürmeyecek istisnalar
dır. Ancak, aynı maddenin dördüncü fıkrası, «Yargı 
yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu
nun denetimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin, kanun
larda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 
getirilmesini kısıtlayacak idarî eylem ve işlem niteli
ğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı 
kararı verilemez» demektedir. (Bu hüküm ile yeni Ana
yasamız, takdir yetkisini, yargı denetimi dışında bı
rakmıştır. Böylece, Anayasamız, yargı denetimi ala
nını sınırlandırmış ve daraltmıştır. Ancak, şu hususu 
bu bütçe görüşmelerinde yineleyelim : (Bu konuda 
Danıştayımıza görev düşmektedir. Danıştayımız, de
mokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin özü ve toplum
sal yararlar doğrultusunda yapacağı yorumlar ve mey
dana getireceği içtihatlarla, bu sınırlandırmayı yumu
şatabilir, aşabilir. 

Değerli mületveilleri, Anayasamızın 115 inci mad
desine aykırı olarak, idarî yargı denetimini daraltan, 
demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne ters düşen, hak 
ve özgürlüklerin güvencesini geniş ölçüde zedeleyen 
yasal hükümler ve uygulamalar da mevcuttur. Bun
lardan en önemlilerini bir kez daha yüce huzurları
nızda dile getirmekte yarar görüyorum. Bunları iki 
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yıldan beri bu kürsüden, usanmadan, bıkmadan dile 
getirmiş olmamıza karşın, üzüntüyle belirtelim ki, bu 
iktidarın, konuya duyarlılığını ve ilgisini sağlama ola
nağını bulamadık. Enteresandır ki, bu beyanlardan, 
sıkıyönetim komutanlıklarının etkilendiğine tanık ol
maktayız. 

(Biliyorsunuz, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 14.11.1980 gün ve 2342 
sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde, «Bu kanunla 
sıkıyönetim komutanlığına tanınan yetkilerin kulla
nılmasına ilişkin idarî işlemler hakkında iptal davası 
açılamaz. Şahsî kusurlar nedeniyle hukukî sorumlu
lukları ileri sürülemez» denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1402 sayılı Yasanın 2 nci 
maddesinin son fıkrasına baktığımızda, bu yetkilerin 
neler olduğunu görürüz : «Sıkıyönetim komutanları
nın, bölgelerinde, genel güvenlik, asayiş veya kamu 
düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya 
hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin, statü
lerine göre atanması veya işine son verilmesi; mahal
lî idarelerde çalışanların, görevlerinden uzaklaştırıl
ması veya işlerine son verilmesi hakkındaki istemleri, 
ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir. Bun
lar hakkında, tabi oldukları 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal 
güvenlik kurumları hakkındaki kanun hükümleri uy
gulanır. Bu şekilde işlerine son verilen memurlar, di
ğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli iş
çiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamaz» de
mektedir. 

Görüldüğü gibi, Sıkıyönetim Kanunun 2 nci mad
desinde yer alan yetkinin kullanılması halinde, «Sen 
sakıncalısın, senin hizmetin yararlı değildir» denecek, 
kamu görevlisinin işine son verilecek ve işine son ve
rilen bu kişi bir daha kamu hizmetinde çalıştırıla-
mayacak... 

Bu konuda birçok örnekler bu ülkede yaşanmış
tır. Ayrıca,' eğer süre açısından, emeklilik hakkını 
kazanmak üzere ise, bu şahıs bir daha kamu hizme
tinde çalıştırılamayacağına göre, emeklilik hakkını da 
yitirecektir. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlar karşısında 
kamu görevlisi hak arayamayacak ve yargıya başvu-
ramayacaktır. Kamu hizmetlerinden müebbeten men 
edilmek cezası, hukukumuzda en ağır cezalardan bi
risidir. Böylesine bir cezayı ancak mahkemeler vere
bilir. Sıkıyönetimler de hukuka bağlı, hukuksal mües
seselerdir. Her müessesede olduğu gibi, hukukun üs
tünlüğü bu yönetimlerde de geçerlidir. Sıkıyönetim 
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yetkililerinin kullanılmasına ilişkin işlemlerin yargı 
denetimine 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 ncı 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 oldu
ğu ve imza koyduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinin yine hak arama hür
riyetiyle ilgili 10 uncu maddesi, Sıkıyönetim Kanu
nundaki bu düzenleme ile uyuşmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1402 sayılı Yasaya göre, 
görevlerine son verilenlerin durumu, 2766 sayılı Ya
saya göre yeniden incelenmiş ve hatalı olarak veri
len kararlar kaldırılmıştır. Bu, sıkıyönetim uygulama
larının devamı sırasında gerçekten önemli ve sevin
dirici bir gelişme olmuştur. 

Danıştayımız, bu durumda olanların durumunu 
incelemiş 16.1.1984 günü bir karar vermiştir. Bu ka
rarda, «İdare, tesis ettiği işlemde hata olduğu kanaa
tine varırsa, işlemini geri alabilir. Bu takdirde ise, ge
ri alma işlemi, idarenin hatalı işleminin tesis edildiği 
andan itibaren ortadan kaldırılır ve aynen yargı yer-
lerinoe verilen iptal kararları gibi, tesis edildikleri ta
rihten önceki hukukî durumun geçerliliğini sağlar. 
Bu özellik nedeniyle geri alma işleri, geri alınan işlem
le, içinde bulundukları hukuksal durumun gerektirdiği 
haklardan yoksun kalan ilgililere bu hakların yeniden 
tanınmasını gerekli kılar» demektedir. 

Kaldıki, sıkıyönetim geniş ölçüde kaldırılmıştır. 
Bu demektir ki, olağanüstü koşullar son bulmuştur. 
Buna karşı, sıkıyönetim tasarrufları uygulamaya de
vam edilmektedir. Olağanüstü koşullarda temel hak 
ve özgürlüklerin durdurulması ve bunların güvence
lerine aykırı önlemler alınması, o koşullarla sınırlıdır. 
Demokrasi ile, hukukun üstünlüğü ile asla bağdaş
mayacak bu önlemlerin olağan dönemlere aktarılma
sı, bir Anayasa ihlalinden başka bir şey değildir. 

Sıkıyönetim komutanlarının, bölgelerinde oturan 
vatandaşları sıkıyönetim bölgesi dışına çıkartma ve 
başka yerde oturmakla yükümlü kılma yetkileri, gü
venlik önlemleri almaktan öte, temel hakların özünü 
zedeleyen bir idarî tasarruftur. Aile bütünlüğünü sars
makta, aile reisinin yükümlülüklerini de askıya almak
tadır. Buna mutlaka, en kısa zamanda son verilme
lidir. 
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Sıkıyönetim mahkemeleri, sıkıyönetim süresince 
vardır; sıkıyönetim kaldırıldıktan sonra, mahkemele
rin işlevi de kendiliğinden sona ermelidir. Zira, ka
mu davası açılmış olanlarla, henüz kamu davası açıl
mamış olanlar arasında bir ayrım yapmanın inandı
rıcı gerekçesi yoktur ve olamaz. 

Değerli milletvekilleri, yine dillere destan olan bir 
başka konuyu zamanın elverdiği ölçüde yüce huzu
runuza getirmek istiyorum. Bu konu, güvenlik soruş
turması. Her zaman vurguluyoruz, yine de vurgula
yacağız; güvenlik soruşturması müessesesi, yasa ile 
belirtilmemiş bir suçun, yargılama yapılmadan veri
len cezası niteliğini taşımaktadır. Güvenlik Soruştur
ması Yönergesi adında bir yönerge mevcut; o yöner
genin belli bölümleri var, tümünü size arz etmeye
ceğiz; zira, öyle hükümler var ki, deşifre edilmesi 
halinde, gerçekten, ülkemizi mahcup edecek hüküm
ler taşımaktadır; o nedenle sınırlı tutacağım. Bunlar-
lardan birisi, «Güvenlik Belgesi Verilmeyecek Haller 
Nelerdir?» diyor başlık olarak ve şöyle devam edi
yor : «Devletin idare şeklini değiştirmek için kuv
vet kullanmanın lüzumuna inanmak veya bu fikri 
etrafına yaymak veya bu fikri savunanların sempa
tizanı olmak.» 

Değerli arkadaşlarım, bu, nasıl saptanacak? Sem
patizan olmak, inanmak... Bunlar tümüyle sübjektif 
konulardır. Kim, nasıl tespit edecektir, nasıl sapta
nacaktır bu husus ve daha sonra yargının denetimine 
nasıl tabi tutulacaktır? 

«Gizli veya resmî olarak kurulmuş bulunan, yıkı
cı faaliyet gösteren yerli ve yabancı cemiyet, dernek, 
grup, kulüp gibi herhangi bir teşekküle üye olmak 
veya bu gibi teşekküllere mensup üyelerle sıkı te
mas sağlamak veya bunu devam ettirmek.» 

Bilindiği üzere, yasalarımız açıktır; eğer bir kurul, 
bir teşekkül yasalara aykırı davranışta bulunmuşsa, 
bunun sonucu, mutlaka yüce mahkemelerin huzuru
na gitmektir. Gereken cezalar mahkemede verilir ve 
yasalarda öngörülen önlemler o tarzda alınabilir. 
Eğer böyle bir işlem yapılmamış, yargı önüne götü-
rülmemişse bir kurul, nasıl, birtakım düşüncelerle 
zan altında tutulabilir? Bu, hiçbir şekliyle demokratik 
sistemlerde bağışlanabilecek, kabul edilebilecek bir 
sistem ve yöntem değildir. 

«Yabancı bir devletin baskısına kapılabilecek ni
teliklere sahip olmak» Nereden anlayacağız yabancı 
bir devletin baskısına kapılabilecek niteliğe sahip ol
duğunu, değerli arkadaşlarım? 
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«Gizli kalmış kanunsuz işler yapmış olmak» Na
sıl saptanacak bu? 

«Aşırı derecede malî sıkıntılar içinde bulunmak.» 
Değerli arkadaşlarım, şu dönemde malî sıkıntı 

içinde bulunmayan vatandaşımız var mıdır? 
ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Milletve

killeri... 
M. SEYFI OKTAY (Devamla) — «Akrabası içe

risinde komünistlik suçundan hükümlü veya komünist 
zanlısı kimseler bulunmak.» 

Arkadaşlarım, her koyun kendi bacağından asılır. 
Cezaların şahsiliği prensibi vardır. Bir kişi, başka 
birisinin işlemiş olduğu suçtan nasıl sorumlu tutula
bilir? İnsanlık yaşamında, deneyimler ve bilimsel araş
tırmalarla anlaşılmış ve vazgeçilmez bir ilke olarak 
saptanmıştır ki, hiç kimse, bir başkasının suçundan 
sorumlu tutulamaz; çünkü cezalar şahsîdir. 

«Uyuşturucu maddeler kullanmak, alkolik olmak; 
. yalancılık, dolandırıcılık, hırsızlık, kaçakçılık, emniye
ti kötüye kullanmak ve cinsî sapıklık gibi yüz kı
zartıcı suçları işlemiş olmak veya bunlan yapmaya 
meyilli olmak.» 

Değeri arkadaşlarım, «meyilli olmak» diyor. Ne
reden anlayacağız, bu meyili, kim ve nasıl saptaya
caktır? 

, «Sır saklayamamak; herhangi bir sebeple, her şe
yi, her zaman ve her yerde, düşünmeden söylemek 
gibi huya sahip olmak.» 

Görüldüğü gibi, bunların hemen hepsi sübjektif 
konulardır ve güvenlik soruşturması yapacak şahsın 
kendi insafına, kendi kişiliğine, kendi siyasal ve ah
laki eğilimine göre değerlendirebileceği şeylerdir. 

özetle ifade edecek olursak, bütün bunlar, Ana
yasanın «kanunsuz suç ve ceza olmaz» ilkesine ve 
«cezaların şahsîliği» prensibine aykırı hususlardır. 
Düşünün ki, bu koşullarda yapılan bir soruşturma 
sonucuna göre, kişi, hiçbir zaman kamu hizmetine 
giremeyecektir; kamu hizmetinden men cezası ma
hiyetinde bir ceza ve uygulamadır. Böylesine tesis 
edilen idarî kararlar, demokratik sistemlere tümüyle 
yabancıdır. Böyle kararlar, özgürlüklerin güvenceye 
bağlanmadığı baskı rejimlerinde alınabilecek karar
lardır. 

Bu konuya ve 1402 sayılı Yasa uygulamalarına 
ilişkin olarak Sayın. Başbakana sözlü soru yönetmiş
tim; ancak, verilen yanıtların hiçbirisi, soruma ya
nıt mahiyetinde değildi. Şimdi merak ediyoruz : De
mokratik yaşama, demokratik ilkelere ve Anayasa
mıza gerçekten bu kadar aykırı, böylesine mevzuat 
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ve böylesine uygulamalar karşısında, hükümet ne 
düşünmektedir; Yüce Meclisin huzurunda bu hususu 
açıkça belirtmelidir değerli arkadaşlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu antidemokratik 
uygulamalara ve sistemlerin sonucu, topluma da ha
yır getirmez; hiçbir siyasal kurula ve siyasal iktidara 
da hayır getirmez. Böylesine sistemler, yurttaşları, 
pısırık, çekingen, ve sessiz kılar; toplumu, korku top
lumu şekline dönüştürür; yönetenler ile yönetilenler 
arasında köklü güvensizlik ve korku duyguları yer 
alır. Toplum, buyrukla oturup, buyrukla kalkan; olan
ları buyrukla unutan, olanları buyrukla, olmamış gibi 
kabul eden hastalıklı ve plastik bir model içerisine 
girer. 

Geliniz, elbirliği yaparak bu konuların üzerine 
birlikte varalım. Demokrasi, halkımıza, çağdaşlaşmak 
ve ilerlemek için, hava ve su kadar gerekli bir nes
nedir. Hepinizi, elbirliği yaparak demokrasinin tüm 
engellerini kaldırmaya ve gerçekten demokrat bir 
toplum yaratmak için ortak bir davranışa davet edi
yorum. Böylesine ortak bir davranışla birçok engel
lerin aşılabileceğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1986 yılı içerisinde yüce 
Danıştayımıza görevlerinde başarılar diliyor, şahsım 
ve grubum adına Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
Şahısları adına konuşmak isteyen arkadaşlarımız

dan, Sayın Hakkı Artukarslan lehte konuşmak üzere 
söz istemişlerdir. 

Buradalar mı? Yoklar. 
Sayın İsmail Saruhan?.. Buradalar. 
Buyurun Sayın Saruhan. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; bütçesini görüşmekte olduğumuz 
Danıştaydan, 1982 Anayasasının vermiş olduğu gö
revleri üstlenen, adil karar vermenin ve milletin gö
rüş ve düşüncesinden başka bir amacı olmayan yük
sek mahkeme niteliğindeki bu müesseseden, benim 
kanaatim odur ki, 12 Eylül öncesi milletimizi ve amme 
vicdanını rencide eden kararlan bir daha geri getir
mesini istemek hiç kimsenin hakkı değildir. 

1982 Anayasası ile - Danıştayımızın süratli ve 
adil karar vermesinin ve siyasî baskıdan uzak kal
masının teminini, gönülden tasvip ediyorum. Yargı 
organlarımızdan, eleştirmeden uzak kalmalarını, adil 
ve süratli bir karar vermelerini beklemek bizim en 
tabiî hakkımızdır. 

31Î -
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Bu düşüncelerle, bütçesinin, Danıştayımıza, mil
letimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Aleyhte, Sayın Coşkun Bayram; buyurun efendim. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Anayasamızın 155 inci madde
sinde, yüksek yargı organları arasında yer verilen Da-
nıştayın 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hak
kında görüşlerimi arz etmeye çalışırken, yüce heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. 

Danıştay, 1868 yılında Osmanlı imparatorluğu
nun yenileşme ve Batılılaşma hareketleri sırasında, 
«Şûrayı Devlet» adıyla kurulmuş, 1876 ve 1908 Ana
yasalarında yer almış, 1924 Anayasasında da «Cum
huriyet Danıştayı» olarak tanımlanmıştır. Yani bu 
kuruluş, Mutlakıyet, Birinci ve İkinci Meşrutiyet ve 
nihayet Cumhuriyet dönemlerinde bir yüksek idarî 
mahkeme ve devletin istişare organı olarak, 117 yıl 
boyunca bugüne kadar başarıyla görev yapmıştır. 

Anayasanın 155 ve 2575 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesinde de belirtildiği üzere, Danıştay, yüksek 
idare mahkemesi sıfatıyla, fert ile idare arasındaki 
uyuşmazlıkların çözümlenmesinin yanında, yürütme
nin ve idarenin karşılaştığı hukukî sorunları hallede
rek, onlara yardımcı olur. 

Hukuk devleti anlayışında, fertlerin kaderi, idare 
edenlerin keyfine ve insafına terk edilemez. Bu ne
denle, idarî yargı, hukuk devletinin olduğu kadar, uy
gar bir toplum olmanın da temel koşuludur. Toplum
da tüm halkın egemen olması, idarî yargı denetimi 
olmadan sağlanamaz. Ayrıca, şu hususu belirtmekte 
de yarar var : İdarî yargı yalnızca halkı değil, aynı 
zamanda devleti ve yönetenleri de koruyan bir mües
sesedir. 

Bu anlayış içerisinde görev yapan Danıştay, ha
len ikisi idarî, sekizi dava dairesi olmak üzere on dai
reden oluşmakta ve idarî yargı görevini iki şekilde 
ifa etmektedir. Birincisi, 2575 sayılı Danıştay Kanu
nunun 24 üncü maddesinde belirtilen ve ilk derece 
mahkemesi olarak açılan davaları çözümlemek; ikin
cisi, aynı kanunun 25 inci maddesinde belirtildiği üze
re, idare mahkemeleriyle, vergi mahkemelerince ve
rilen nihaî kararlan temyiz yoluyla incelemek ve ka
rara bağlamak. Diğer taraftan, Başbakanlık veya ba
kanlar kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifle
ri hakkında görüş bildirmek; tüzük tasarılarını, imti
yaz sözleşme ve şartlarını incelemek; Cumhurbaşkan-
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lığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hak
kında görüş bildirmek de görevleri arasındadır. 

idarî yargı manzumesi, Ocak 1981 tarihinde yü
rürlüğe giren kanunla kurulmuş bulunan bölge idare, 
idare ve vergi mahkemeleriyle tam olarak teşekkül et
miş bulunmaktadır. Böylece, bir yandan idarî yargı 
hizmeti mahalline götürülmüş, öbür yandan da Danış-
tayın, içtihat mahkemesi olma fonksiyonunu tam an
lamıyla yerine getirebilmesine kısmen imkân sağlan
mıştır. «Kısmen» diyoruz; zira, elimizdeki Plan ve 
Bütçe Komisyonu raporuna göre, halen Danıştayda 
çözüm bekleyen dosya sayısı dokuz aylık dönem iti
bariyle 28 385'tir. Bir içtihat mahkemesinde bu kadar 
dosya olmaz. 

Bu durum, şu gerçeği ortaya çıkarıyor : Yasala
rımızla, özlenen çağdaş Türk toplumu yapısı ve eko
nomik hayat arasındaki çelişkiler, halk yararına dü
zeltilmedikçe, dava sayısı artacaktır. 

Hakça bir düzen, halkçı ve etkin bir yönetim 
gerçekleştirilmedikçe, halkçı etkinliklerle, toplumsal 
çelişkilerin üstesinden gelinmedikçe yurtta gerçek 
barış sağlanmadıkça, davaların sayısında azalma ola
mayacaktır; ama yine de aşağıda arz etmeye çalışa
cağım hususların nazara alınmasında fayda olacağı 
kanısındayım. 

1. Kanun çalışmaları: Ocak 1982 tarihinde yü
rürlüğe girmiş bulunan 2575 sayılı Danıştay, 2576 
sayılı Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri
nin Kuruluşu ile 2577 sayılı İdarî Yargılama Usu
lü Kanunlarının, uygulamada birtakım aksaklıklara 
neden olduğu ve yeterli bulunmadığı tespit edilmiş; 
hizmetin daha süratli ve verimli bir şekilde işleyebil
mesini, kuruluşun bir bütün olarak çalışabilmesini 
temin için, bu kanunlarda yapılması zorunlu değişik
likleri içerecek tasarılar, bir an önce Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulmalıdır. Çünkü, bölge 
idare mahkemelerinin, beklenen yararlan sağla
yabilmesi ve vatandaşın güvenini kazanabilmesi için, 
görevini tam olarak yerine getirmesi zorunludur. Bu 
da, mahkemelerde görev alan idarî yargı hâkimle
rinin çok iyi yetişmiş olması ve mahkemelerin iyi 
organize edilmesiyle mümkündür. 

Yürütme ve idare ile, kişiler arasındaki uyuş
mazlıkların çözümlenmesinde karar verecek olan 
idarî yargı hâkimlerinin, bir takım özelliklere sahip 
olması, idarenin karşılaşabileceği durumları takdir 
edebilecek bir formasyona sahip olması, kamu hu
kuku ve idarî yargı içinde yetişmiş bulunması, idarî 
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yargının gereği olan teknik bilgiye sahip olması ve 
Marî alanda tecrübe edinmiş bulunması şarttır. 

Bugün ülkemizde idarî yargının kaynağını Da
nıştay teşkil etmektedir. İdarî yargıda görev yapacak 
hâkimlerin yukarıda belirtilen niteliklere sahip ola
bilmeleri için, Danıştayca yetiştirilmeleri zorunludur. 

Bu nedenle, idarî yargıya atanacak hâkimlerin, 
stajlarını Danıştay'da yapmalarını, en azından belirli 
bir süre Danıştayda çalıştıktan ve gerekli hizmet içi 
eğitimden geçtikten sonra, bölge idare, idare ve ver
gi mahkemelerine hâkim olarak atanmalarını temin 
edecek şekilde değişiklikler yapılması şart görül
müş ve tasarılar bu amaçla hazırlanmıştır. Bu arada, 
gerekirse, hâkim açığını kapatabilmek amacıyla, 
geçici bir süre için de olsa, hizmet süresini 65 yaş 
ile sınırlayan Anayasanın 140 inci maddesinin, bir
takım şartlara bağlı olarak zorlanması bile düşü
nülmelidir. 

2. Danıştay kararlarının mümkün olduğu ka
dar çabuk, ve bol miktarda, ilgililere ve alt derece 
mahkemelere ulaştırılması gereklidir. Bu amaçla, 
1985 yılında Danıştay bünyesinde kurulan matbaa
nın genişletilmesi ve geliştirilmesi gereklidir. 

3. Danıştay içtihatlarının gelecek nesillere in
tikalinin sağlanması, ilgililerin yararlanmasına imkân 
verebilmesi ve aynı zamanda da sağlıklı kararlar alı
nabilmesi amacıyla, 1984 yılında Danıştay bünye
sinde kuruluş çalışmalarına başlanan bilgi - işlem 
merkezinin bir an önce devreye sokulması şarttır. 

Danıştay mensuplarının, gerek hizmet içi eğitimi, 
gerekse dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 
eğitim ve dinlenme tesisinin bir an önce hizmete 
sokulması gerekmektedir. 

Yine, Danıştay mensuplarının lojman ihtiyaçla
rının kısa sürede karşılanacağını ümit etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, son. olarak çok mühim 
birkaç konuya satırbaşları halinde temas ederek söz
lerimi tamamlamak istiyorum. 

Anayasamızın 140'ıncı maddesine açıkça aykırı 
olan 241 ve 243 sayılı kararnameler, en kısa sürede 
yüce Meclisin huzuruna getirilmeli ve gerekli yasal 
düzeltmeler yapılmalıdır. Ülke içinde (A) ilinden (B) 
iline tayin edilen onbeş, yirmi yıllık bir hâkim ve
ya savcı için güvenlik soruşturması yapılmaktadır. 
Olmaz böyle şey... Bu statüye dahil olanlar için bu 
işin nasıl yapılacağını, Anayasanın 144 üncü mad
desi açıkça belirtmiştir. 

Ayrıca, hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun oluşması ve çalışması, yargıç ve yargı için ge

rekli bağımsızlığı ve güvenceyi sağlamak konusunda 
huzur verici olmaktan uzaktır. Kurul, müstakil bir 
teşkilata, sekreteryaya, personele sahip değildir. Ata
ma kararnameleri, bakanlık bünyesinde özlük işle
nince hazırlanmakta, günlerce Başbakanlıkta incele
meye tabi tutulmakta ve maalesef, bu aşamada, ger
çekten kaygı verioi söylentiler ortaya atılmaktadır. 
Bunların mutlaka düzeltilmesi gerekmektedir. 

Bu düşünce ve duygularla 1986 Yılı Danıştay 
Başkanlığı bütçe tasarısının, ülkemize hayırlı uğur
lu olmasını diler, bu bütçenin hazırlanmasında eme
ği geçenlere teşekkür ederken, yüce heyetinizi say
gı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkun 
Bayram. 

Şahıslar adına konuşmalar bitmiştir. 
Acaba hükümet konuşmak istiyor mu? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolü) 

— Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oksay. 

Konuşma süreniz 30 dakikadır, hatırlatırım efen
dim. : 

DEVLET BAKANİ KÂZIM OK1SAJY CBölu)— 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştayın 1986 
bütçesi ile ilgili olarak yapmış olduğunuz değerli 
eleştirilere ve katkılara teşekkür ederde sözlerime 
başlamak istiyorum. Danıştayın çalışma şekli ile il
gili olarak, arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiler. 
Ben, kendilerinin değinmedikleri yahut yeterli açık
lıkta değinmedikleri konulara kısaca değinmek isti
yorum. 

Danıştay, sekiz dava dairesi ile çalışmasına rağ
men, kendisine açılan davaları aynı yıl içerisinde 
karşılayabildiği gibi, evvelce birikmiş olan işlerin 
birkısmını da sonuca bağlamış durumdadır. Sizlere 
-dağıtılmış olan bütçe raporunda da görüleceği üzere, 
davaş dairelerinde, 19»82 yılı sonunda. 59 Cİ52 ©Lan da-
rva, sayısı, 19 830*a diüşebiknilşltiir. !Bu şekilde, vaJtamda,-
şın açmış olduğu davaların neticelenmesi için bekle
nen süre, mümkün olduğu kadar azaltılmış olmak
tadır. Esasenı, Iböllge idaıre mahkemeleri idaj-e 
mahkemeleri ve vergi mahteemelerdnlin tarutaa-
«ı ile, hizmet, vatandaşın ayağıma götürülmüş 
.ve işlerim daha süratli ıbir şekilde bitmesi 
amaçlanmıştır. IBu suretle, mesela, 'bir gece
kondunun yıkım kararına karşı Danıştayda dava 
açılması gibi haller ortadan kalkmış ise de, yukarıda 
belirttiğim mevcuda ilaveten, 1985 yılı kasarı ayının 
sonuna; kaldar 18 955 dava, daha açılmış, aşağıda iaaıh-
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edileceği şekilde, tetkik hâkimi noksanına rağmen 
bu işler de karara bağlanmış; ancak, birikmiş dos
ya adedinin 1 'Aralık 1985 ıgünü itibariyle, 19 830' 
dan aşağıya düşürülmesine imkân bulunamamıştır. 

Danıştayın, yargı dışındaki esas görevini, devlete 
ve onun işleyişine yardımcı olmak hususu teşkil et
miştir. Bu nedenle, yürütme ve idareye, gerek tü
zük incelemesi, gerekse kanunî ve istişarî mütalaalar
la yardımcı olmakta, hukukî yönden meydana ge
len tıkanıklıklar iböylece giderilmeye çalışılmaktadır. 

Bugün, Danıştayın, içtihat mahkemesi olma fonk
siyonunun tam manası ile yerine getirilebilmesi 
için, tetkik hâkimine büyük bir ihtiyaç vardır. Hâkim 
ihtiyacı sadece Danıştay için değil, diğer yargı or
ganları için de büyük ölçüde ihtiyaç olarak kendini 
hissettirmektedir. Gerek istifa, gerek emeklilik sure
tiyle, gerekse üye seçilerek azalan tetkik hâkimleri
nin yeri henüz doldurulamamıştır. Bu boşlukların 
en kısa zamanda doldurulmasına ve davaların sü
ratle bitirilmesine gayret sarf edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, idarî yargıda yapılan refo-
rumların tamamlanabilmesi, Amerika, İngilteışe, Fe
deral Almanya, Avusturya ve İtalya'da olduğu gibi, 
hukuk alanına da sibernetiğin girmesi, yargı organ
larının kararlarının ve içtihatlarının, bilgisayarın bey
nine programlanması ve bilgilerin idarî yargı hâ
kimlerinin hizmetlerine sunulması ile mümkündür. 

Böyle bir çalışmaya, hukukçular ile elektronikçi
ler, sistem analistleri ile programcılar birlikte başla
dıkları takdirde, hukukî sibernetiğin yapısı kendili
ğinden ortaya çıkacaktır. Bu suretle, birbirleriyle 
çelişen kararların verilmesi önlenecek, iletilen bilgi
lerin doğru olarak- ve süratle değerlendirilmesi so
nucu, adalet teorisinin, hiçbir hataya uğramaksızın 
uygulanması temin edilecektir. 

Danıştayımız, bu hakikati görerek ve hukukta 
sibernetiğin uygulanmasına geçilebileceğini göz önün
de tutarak, Danıştay kararlarını tasnif etmiş ve 40 
bin emsal karar, kartekse bağlanmıştır. Ayrıca, 75 
bin kitap ve sürekli yayın ile, kamu hukukunu il
gilendiren 25 bin makaleyi de tasnif ederek kar-
tekslemiş, bilgisayara verilebilecek bir duruma getir
miştir. 

1984 yılında, hükümetin bu alandaki büyük des
teği ile Danıştay bünyesinde bir bilgiişlem merkezi 
kurulabilmesi için gerekli teknik çalışmalar tamam
lanmış; birkısım makineleri temin edilerek, kararla
rın ve içtihatların bilgisayara verilmesi işlemlerine 
başlanmıştır. 1985 yılı bütçesine konulan ödenekle j 

de, eksik makineler tamamlanmış ve bu çalışmalara 
hız verilmiştir. 

Hizmet içi eğitimine de büyük önem veren Da
nıştay, Adalet Bakanlığı ile anlaşarak, bölge idare 
mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkeme
leri hâkimlerini, muayyen süreler içerisinde Danış-
tayda hizmet içi eğitime tabi tutmuş olup, bu prog
ram halen devam etmektedir. 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile, Hâkim ve Sav
cı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri 
(Halklkındajki Kanun gareğin|ce, idarî yargı hâkim 
adayları, stajlarının bir yıllık dönemini Danıştayda 
yapmaktadırlar. Danıştay Başkanlığı, bunlara naza
rî ve uygulamalı özel bir program uygulayarak, en 
iyi şekillide yetişmelerini ısiağlamıalkıtadaır. 

[Hizmet içi eğMmin; diğer 'bir uınisunu da|, idarî 
yargıyı ilgilendiren yayınların, bol ve süratli olarak 
çıkarılması hususu teşkil etmektedir. Biraz evvel sa
yın milletvekillerinin ifade ettiği bu hususu göz önü
ne alan Danıştay, 1984 yılında, bir matbaa kurma 
çalışmalarına başlamış, gerekli makine ve teçhizat 
temin edilmiş; 1985 yılında ise, eksikler tamamlana
rak, matbaa çalışır hale getirilmiştir. Böylece, Da
nıştay kendisinin ihtiyacı olan yayınları süratli bir 
şekilde kendisi basabilecek hale gelmiştir. 

Diğer taraftan, hâkimlik mesleğinin daha cazip 
hale getirilmesi için ekonomik ve sosyal tedbirlerin 
alınması gereğine inanan Danıştay Başkanlığı, kad
rosunda bulunan meslek mensuplarına lojman temin 
etmek ve huzur içerisinde çalışmalarını sağlamak 
için gerekli tedbirleri almış ve bu iş hemen hemen 
halledilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Danıştayın 1986 yılı büt
çesiyle ilgili olarak değerli arkadaşlarımızın yapmış 
oldukları eleştirilere de kısaca değinmek istiyorum. 

Şu anda Danıştayda, başkan ve başsavcının bin
diği arabalar 1977 modeldir. Bu arabalar, zamanın
da dışarıdan getirilmiş arabalar değil, gümrükten 
alınarak, kendilerine tahsis edilmiş arabalardır. Ara
balar ekonomik ömürlerini tamamlamışlardır; tamir
leri çok külfetli olduğu için, 1986 yılında Danışta
yın iki arabaya kavuşturulması planlanmıştır. 

Başka bir husus da, şu anda Danıştayda 2 üye
lik boş bulunmaktadır. Danıştay Kanununa, göre, 4 
üyelik münlhall ibulunmadian seçim yapılamadığı için 
bu boşluk devam etmektedir. 

Danıştay savcıları ile Danıştay tetkik hâkimleri, 
Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabidirler ve özlük 
hakları, Danıştay üyelerine benzer haklarla teçhiz 
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edilmiştir. Burada herhalde bir eksik anlama mev
cuttur. 

Danıştay üyelerinin ek göstergeleri, 600 - 800 de
ğil; diğer yargı organlarında da olduğu gibi - Ana
yasa Mahkemesi hariç - 800 ve 900'dür. 30 yıl top
lam hizmet ve 6 yıl üyelik yapmayanlar, 800 ek 
gösterge; 30 hizmet yılını dolduran ve en az 6 yıl 
üyelik yapanlar ise, 900 ek gösterge almaktadırlar. 

Sayın Seyfi Oktay'ın, Danıştayın, kararlarında, 
hükümet ile uyum içerisinde olmasıyla ilgili görüşle
rini şu şekilde cevaplamak istiyorum. Danıştayın, 
kararlarında, mutlak bağımsız olduğunu bir kere 
daha ifade etmek istiyorum. Bu açıdan, hükümet 
ile uyum içerisinde bulunması söz konusu değildir. 
uyum, bütçe hazırlanması ve idarî çalışmalar açısın
dan söz konusudur. Esasen, bu konuda benden ev
vel konuşan değerli arkadaşlarımız, bütçenin hazır
lanması ile ilgili olarak, Danıştay ile Devlet Planla
ma Teşkilatı ve hükümet arasında en ufak- bir uyum
suzluğun bulunmadığını ifade etmişlerdir. 

Sayın Oktay'ın, atamalarla ilgili görüşünü her
halde paylaşmak mümkün değildir; Çünkü, adama 
göre iş değil, işe göre adam aranmakta, bulunmakta 
ve tayin edilmektedir. 

Eleman değiştirilmesi, en az, hükümetimiz zama
nında gerçekleşmiştir. Yetenekli elemanlar, devlet 
kademelerinin, layık oldukları yerlerinde mutlaka 
değerlendirilmektedir; bundan hiç kimsenin şüphesi 
olmaması gerekir. 

1402 sayılı Kanundaki hükümlerle, sıkıyönetim 
mahkemeleri ve onların davaları ile Danıştay ve büt
çesi arasında bir irtibat kurmaya imkân bulamadı
ğımı takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Güvenlik soruşturmasıyla ilgili görüşlerin be
lirtilme yeri de herhalde İçişleri Bakanlığı bütçesi 
olmak lazım gelir. Bu konudaki görüşler, İçişleri 
Bakanlığı bütçesinde belirtildiği takdirde, inanıyo
rum ki, bakan arkadaşımız kendilerine gereken ya
nıtı verecektir. 

Danıştay dıava daireleri anasında tiş yükü 'bakı
mından nispetsizlik olduğu ıtaıkdiırde, Başkanlar Ku
rulu, bir daireye ait bir işin 'bir bölümünü başika bir 
dalireye verebilmekte ve böylece listenin çabukilaştı-
rıltması sağlandığı gibi, işlemi azalan dairelerin de et
kili bir şekilde çalışması sağlanmaktadır. Dolayısıy
la, dairelerin işsiz 'kalması gibi bir durumun mey
dana göknıediğinli ifade etmek dstiyorum. 

Sözlerime son verinken, 1986 yılı Danıştay büt
çesinin, Danıştaya, aziz milletimize hayırlı ve uğur

lu olmasını diliyor; yüce heyeti saygıyla seüıannbyo-
ruım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan. 
Sayın üyelerin soruları olabilir; lütfen ayrılma

yın efendim. 
Değerli arkadaşlîarıım, Sayın Baikandan soru soır-

nnalk listeyen arkadaşlarım varsa, tespit edeceği Jm. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatoy) 

—• Sayın Başkan, son söz vardı efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, son sözü, Sa

yın Bakanın soruiîıarı cevaplamasını müteakip vere
ceğim efendim. 

İılk soru sorma sırası Sayın Nuri ÜzeFıin. 
Buyurunuz Sayın Üzel. 
'M. NORİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorumu şimdi

lik erteliyorum Sayın Başkan. Dolayısıyla, üzeninde 
yapacağım konuşmada .soracağım; böylece daha iyi 
anlatabileceğimi sanıyorum efendim,. 

iBAŞKAN — Sorunsuzu şjimdlilk ertelediğinizi söy
lüyorsunuz; peki efendim. 

Sayın Turan Bayezit, buyurumuz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başlkan, Danıştay idarî daiireleninin görevlerimin 
başında, hükümetlin uygun gördüğü kanun tasarıları
nı incelemek de vardır. Hükümetin dlllk kurulduğu 
sınaliarda bir sayın balkan, «Biz, kanunen zorunlu-
aiuik olmadığı hallide, Ikanun tasarılarını da Danışta
yın tetkikinden geçireceğüz» demişti. 

Hükümetin kuruluşundan ıbu yanla, ıtoaç tane ka
mun tasarısı ve kaç 'tüzük Danıştayın tetkikinden ge-
çirilımiştliır? 

İkinci olanaik; İdarî mahkemeler sistemi, hizmeti 
vatondaşın ayağına götürmüş ' olması nedeniyle -ki, 
•sayın 'bakanca da yeninde görüldü- yazılı usule ıta-
'bidir. Bu hizmet, bir yarar sağlamamaktadır; çünkü, 
Danıştay hâfcimlıiği ıMe idarî rnıa'hıkeme hâkimliığ'i, hu
kukî 'bilgi yanında, idarî tecrübeye de gerek gös
terdiği için, 'bugünkü idarî mahkemeler sistemi, (ka
nımca yararlı dlmamıştıır. 

'Sayın 'baikandan, ;şu sorumun , cevapılandınıliması-
nı rica edeceğim : İdarî mahkemeler sisteminde, Da-
nışitaya bir dönüş ya da geride 'bırakıllan sisteme 'bir 
dönüş veyahut bugünlkü idarî mahkemeler sistemi
nin bir revizyonu düşünülmekte midir? 

Teşekkür edenim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Saym Bayezit. 
Buyurunuz Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam

la) — Sayın Başlkan, değerlii arkadaşlarını; hüküme-
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tin, Danıştaydan, kanun tasarıları hakkında mütalaa 
alınması, ihtiyaç oldukça, zaman zaman başvurudan 
'bir yoldur. Şu lan'da, !kaç ıtanesıiınıiın 'tetkikten geçtiği
me daiir soruyu cevapllandırtrnalk imkânına sahip • oilta-
mayacağımı takdir edersiniz. 'Bu usull, görüş alınıma-
sı sistemi, ibundan böyle de, (ihtiyaç oldukça devam 
edecektir. 

Danıştayın hazırlamış oflıdugu, Danıştay kanun
larındaki tadıl ıtasarıilları, halihazırda Başbakanlıkta 
İncelenmektedir; son şeklıinli 'aldıktan sonıra yüce 
Meclise sunulacaktır. Ayrıca, lidarî mahkemelerin kal
dırılması, 'tekrar esıkii Danıştay sistemline d'önüllmesi 
gibi bir görüşümıüz ımevcuıt değildir. 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Sa
yın 'balkan dılk soruyu yaziı ollıarıaık ıda !lütfede!bı?llx 
imlisiniz? 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devam-
lla) — Cevabını verdini 'Sayın Bayezıit. 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Bakan. 
Sayın Rıfat Bayazııt, buyurun efendim. 

RIFAT BAYAZIT ^Kahramanmaraş) — Sayın 
Başlkan, Anayasanın 129 uncu maddesinin son fıik-
ırasında bir hüküm vardır, okuyorum : «Memullar 
ve diğer kamu görevliilerli halkkındıa, lişfedilklerıi iddia 
edien suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, 
kanunla beliklenen listisnaillar dışında, Ikanunun gös
terdiği 'idarî merciin iznine 'bağlıdır.» Kanunda gös
terilen istisnalar, asker kişiler, hâkimler, savcılar ve 
üniversite mensuplarının baziaırıd'ır. Diğer memurlar 
halkkında ise, Osmanlı devrtinden kalma, 70 senelik, 
Memurin 'Muhakematı Kanunu vardır. Anayasanın 
129 uncu maddesinin son fıkrasındaki hüküm muva
cehesinde, Memurtin 'Muhakemaitt Kanunu hemen 
ibemıen işlemez duruma gelmiştir. Sayın Devlet Ba
klanımız, Danıştay işlerine ıbaktığı içki, ©ksetr/iyetle 
memurin muhaikematı lilıe lilgillenen de Danıştay ol-
ıduğu için soruyorum : Bu konu üzeninde herhangi 
bir çalışmaları var mıdır? Bu konuda tenevvür et
mek istiyoruz. 

Teşekkür ederlim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam-

3la) — Sayın Başkan, değeri miletveklleri; izin ve
rirseniz bu detaylı sualıe yazılı olarak cevap ver-
mek işitiyorum. 

BAŞKAN — Sorular 'bitrnlşfbir; Sayın Baklama te
şekkür ederim. 

Şimdi sözü, üzerinde konuşma yapmıak üzere Sa
yın Nuri Üzel'e veriyorum. 

Buyurun! efendim, 
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M. NURİ ÜZEL ^Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Danıştay Başkanlığı 1986 Ma
lî Yıllı Bütçesii üzerlindelki düşüncelerüımıi, evvela bir 
soru hailinde befetmek listerriişitimı; fakat üzerinde ko
nuşma takanını 'bulduğum liçin, 'bu sorularımı bi-
ıraz daha genişletmek suretiyle göröşlerimi laırz etmek 
istiyorum. 

Malumları ıbufljuraduğu üzere, Anayasamızın 155 
inci nııaddesli ve Danıştay Kanununun 23 üncü mıad-
ıdlesi gereğince -sayın milletvekili arkadaşım Rıfaıt 
Bayazıt ©evin de dokunduğu üzere- Danıştay, Baş
bakanlığın ve bakanlar kurulunun gönderdiği kanun 
tasarısı ve tekliiflerii hakkındaki gorüşleıüni ve düşün
celerini bıidirmekle ide bir görev üstlenmiştir. Daha 
önceki yıllılarda, bu Kanun 'taşanlarının, oldukça 
yüksek miktarlarda Danışitayıa gönderilip, görüş ve 
düşünce alındığı gibi, 'bir uygulama olduğunu 'bil
mekteyiz; ancak, son zamanlılarda yüce Meclisin çı
karmış bulunduğu lCO'den fazla kanundan, tasarı 
halindeyken, kaç 'tanesinlim, görüşü ve düşüncesi alın-
ımialk üzere Danıştaya gönderidiğinli 'bilmek, halki-
fcaten çok 'enteresan olacak. 

'Malumlarınızdır ıkıi, 'burada yaptığımız görüşme
lerde, gerek kanun tekniği, gerek kanunun özü, 
gerekse gerçeklere uygunluğu 'bakımından kanunların 
mıüzafceresin'i yaptığımızda, 'bintakıım aksaklıkların, 
hatta usuiiüne dalir odan laiksalkilıkliarm dahi bizli bu-
nada uzun müınıalkaşailara sevk ettıiğinli görmekteyiz. 
O litibanladır ki, Danıştay Kanununla ve Anayasaya 
böyle ibir hükmün konmiası, 'Meclisin çalışmalarını bu 
suıretle kolaylaştırmak düşüncesinden hareketle ol
muştur. Şıiımdi, öğrenmek dı&tediğiım'iz, Danıştaya kaç 
kanun tasarısı ve hangi fcanuniıar gelmiştir? Bunun 
izahı, yüce Meclis 'bakımından da enteresan ola
caktır. 

Ayrıca, Anayasa ve Danıştay Kanununun mıad-
dellerıi, Danıştayia, taıtıiyaz sözleşme ve şarlaşmıalları 
hakkında da linoellemıede 'bulunmak üzere 'bir görev 
vermiştir. Acaba, devletin, şikndiye kadar yapmış ol
duğu 'birtakım ''imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri var 
mıdır? Varsa, 'bunlardan ne kadarı Danıştaya git
miştir? ©unların Danıştaya gönderillmesline ihtliyaç 
görülmüş müdür, görüllmemıiş miıdlir? 

Danıştay Başkanlığının, Danıştayın, bu görevle
rini yapıp yapmadığı hususlarını 'biır listatistikî bilgi 
halinde Meclise göndermesinde ve bunların tüm 
milletvekili arkadaşlarımıza dağıtıiimıasında yarar olla-
caiktır ki, bu ısuretle, bizler de 'bu bilgileri ferden öğ-
ırenmek limkânını 'bulıacağız ve ba soruları sormak 
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şekfüylle yüce Meclisi nşgaıl etmek gibi bir durana 
sebebiyet veırımeımiş olacağız. 

AsıH 'bu bölümle ilgili gördüğüm diğer 'biir konu 
şudur : 'Pttıaaı ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına su
nulan raporun, «Hizmetin Gelişmesi» bölümünde ve
rilen isöaitistik rakamlarına baktığımızda görüyoruz 
Ikıi, devreden, yeni gelen, kalan ve çıik'an işlerde bir 
mukayese yaptığımızda, dava dairelerime gelen işler
de; kıaîıan işHıeroın dollayısıyla ertesi yıla devıreden iş
lerin, 1982 "illâ 1985 yılları arasında btiır 'azalma; 1985 
yılında ise 'artış gösterdiğimi görüyoruz. Ayrıca, idarî, 
dairelere gelen ve çıkan işlerde de'bilir yükselime gö
mülmektedir. Giren, çıban ve fcallan işler olarak bun
ların miktarı da, dava ıdaiırelerliıöıde 52 bin, 48 bin, 
59 bin; idarî dairelerde 6 bin, 7 bindir. 

Danıştay, kendisine gelen bu idarî davaların ge
liş mahliıyetlerıinâ, sebeplerini incafliyor mıu acaba? 
Acıaba bu sebepler, yasıaılıarın yapılmasından doğan 
aksaklıklardan mıdır? Temel gerçeklere, dava açan
ların ıtemel ihtiyaçlarına kıanunûaırın cevap verımeyi-
şinden mlidir? Yoksa, tamamıyla, kanunların idarî 
mahkemelerde ve derecelerde uygulamasından doğan, 
idareye ait hatalardan mıdır? Gelen davaiların şa
yet 'böyle bir taUnMi, böyle bir izahı ve araştırması 
yapıılacak olursa, bü da, kanunların özüne taalluk 
eden taraflardan olursa, bunu elbettekli Büyük Mil
let Mıeclisinıin bilmesllnde ıbüyük yarar, haıtıtıa gerek 
vardır. Bu. sure'Jedıiır ki, kanunıların, idarî yargıya 
götürücü unsurlarını talhihiıl ve 'tetkik edip, bunları bJl-
memizde ve Meclisin çalışmalarında bunları da tüm 
Mecis olarak nazara almamızda büyük fayda oıla-
caktır. 

Bu itibarla, ben, Danıştay bütçesi üzerinde, da
ha çok, Danıştayın görevierinlin özüne temas ©den 
hususllart bu şekilde 'biılgıiıleriınıize sunmak isterim, 

'Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
'DeğeriM arkadaşlarını, Danıştay bütçesi üzerin

deki görüşmeler böylece tamamlanmıştır. 
Danıştay bütçeslinin bölümlerine geçiitoesıini oy- • 

Ularınıza sunuyorum : 'K'albuıl edenler... (Kabul etme
yenler... Kabuıl ediıknliıştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunıaca-
ğım : 

1. — Danıştay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Büt
çesi 

PıTOg. 

Kodu 

101 

A — CETVEÜ 

Açıklama 

Genel yönetim ve des
tek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler-̂ . Kaibuf 
edilmiştir̂  

lira 

373 200 000 

İl i ' Yargı, danışma ve incele
me hizmetleri 1 698 800 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyeniller.v. Kabul' 
edilmiştir^ 

900 Hizmet programlarına da-
tılamayan transferler 53 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler,,:. Kabul! 
edilmiştir., 

GENEL TOPLAM 2 125 000 000 

BAŞKAN.— Kabul eden
ler... Etmeyenler..:. Kabul 
edilmiştir^ 

Danıştay Başkanlığı bütçeslinin bölümleri kabul 

2. — Danıştay Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesin-
hesabı. 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı 1984 Yılı Ke-
sinhesabımın bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca-
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A —CETVELİ 

Progw Ödeneğin çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ed'ilmi§ıtir.ı 

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

900 (Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul ed!ilmişftir.ı 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ödenek 
Ora 

160 752 000 

739 448 000 

•28 Ö23 558 

928 823 558 

(İptal edilmesi 
jGİder ıgereken ödenek 

Uirai Lira 

150 437 590 10 314 410 

ı679 482 483i 59 965 517 

26 318 242 2 305 316 

856 238 315 72 585 243 

iDamşitiay Başkanlığı 1986 Yılı Bütçesi ile 1984 
Yılı Kesinhesa'bı kalbul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını dierim. (Alikışlar) 

B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1986 Malî Yılı 

Bütçesi 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabt. 

BAŞKAN — Değerli arlkadaışıllarim, programı
mıza göre, Diyanet İşlemi Başkanlığının 1986 Yılı 
Bütçesi ille 1984 Yılı Kesinhesa'bı üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Diyanet İşleri Biaşkanlığı bütçesi üzerinde grupları 
ve şahısları adına s/öz allan milletvekili arkadaşlarımın 
isimlerini okuyorum: 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Haydar Koyuncu, Sosyaldemoferaıt Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Bahriye Üçolk, Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın İsmail Dayı; 

Şahıslan adına: Lehte, Mehmet Kaşıkçı, Ismaıil! 
Samban, Kadir Demir, İsmail Üğjdüi, Hakkı Artuk-
arslan; 

Aleyhte: Türkân Arıkan, Şeyhmus Bahçeci, Onu
ra! Şeref Bözıkurt, Hilmi Nalbantoğlu, Günseli öz-
kaya, Yılmaz Hastürk, ÎFilkri Sağlar; 

Üzeninde söz isteyenler: Mustafa Murait Sök-
menoğlu, Coşkun Bayram, Hasan Altay, Reşit Ül
ker, Musa Ateş. 

Bu sıraya göre, ilk söz, Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına, Sayın Haydar Koyuncu'nun. 

Buyurun, Sayın Koyuncu^ (MDP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Koyuncu, süreniz 30 dalkikadır; hatırlatı
rım efendim., 

MDP GRUBU ADINA HAYDAR KOYUN
CU ((Konya) — Sayın Başkan, değerli (milletvekille
ri; Diyanet İşleri Başkanlığının 1986 yılı bütçesi hak
kında Miifydtçi Demokrasi Partisi Grubu adına gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. Yüce Meclîsin değeri üyelerine, partim ve şah
sım adına gönülden saygılarımı sunar, 1986 Yılı Di
yanet İşleri Balşkanlığı Bütçe tasarısının ülkemize 
ve aziz milletimize hayırlı olmasını dilerim. 

Sayın milletvekilleri, Bütçe Komisyonundaki mü
zakereler sırasında memnuniyetle öğrendiğimiz bazı 
gelişmelerle, buradaki Ibütçe rakamlarım fazla bağ-
daştıramadık. Zira, vaat edilen, çolk; ama, bütçede 
para yok. Son üç yılın Ibütçe rakamılarından, hiz
metin ilerlemediği açıkça anlaşılmaktadır. 1983 yı
lında, ibütçeye 10 milyar İra konmuş, 1984'te ise bu 
meblağ 24 milyar liraya çıkarılmıştır; enflasyon ora
nı, yüzde 50'nin üzerindedir. 1985 yılında, bütçe 34 
milyar liraya çıkmış, buna karşılık, enflasyon ora-
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mı, yüzde 45 olmuştur. U996- yılımda ise, 46 milyar li
ralık bir bütçeyle gelinmektedir. Emisyon köpür
mesine bakılırsa, enflasyonun, yapılan bu artışı da 
çok geçeceği anlaşılmaktadır. Bu paranın, hizmete 
denk gelip gelmeyeceğini de, ciddî surette merak et
mekteyiz.. 

Ayrıca, şu 'hususları da dikkate almak gerekir: 
'Diyanet 'İşleri Başkanlığının emrinde 25 <bin kadro 
olduğu halde, bunun 6 bini kullanılmakta, 'bakiyesi 
emirlerinde durmaktadır. Türkiye'deki birçok köyle
rimizde, camiler, ya ikadnolu imamdan yoksundur 
veya kapalıdır. Din gibi ulvî ibir müessesenin si
yasî çıkar aracı olarak kullanılmamasını gönülden 
arzu etmekteyiz. Hükümetin, elindeki bu 19 bin »kad
royu, ne zaman, nasıl ve ne maksatla tahsis edip 
kullanacağı hususunda, büyük endişelerimiz vardır. 
Yoksa, bu (kadroların tevzi edilmesi, irtica yaygara
larını artırır diye nıi korkulmaktadır? 

Diyanet İşleri Başkanlığının personelinde tıka
nıklık vardır. Hizmetler, yerinde ve zamanlında tam 
olarak görölimemektedir. İnşallah, hükümet para bu
lur da, bu hizmetlere eğiir ve hakkaniyet esaslarına 
göre yürütür* 

Diyanet işleri 'Başkanlığının yayın gücünün artı
rılacağı, komisyonda ifade edilmiştir. Bunu takdirle 
karşılıyoruz; ama parayı nereden bulacaklardır? Zi
ra, 'bütçe kifayetsizdir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde, ilk defa 
'bu yıl, yatırım faslında Önlemli bor artış görülmek
tedir, Aklımda, bu paranın da, sayılan hizmetlere kâ
fi geleceği son derece şüphelidir. Yurt çapında bü
tün camilerin temizlik ve bakım işlerinin Diyanetçe 
deruhte edildiği bilinmektedir. Bunun için hayalî 
12 ekip teşkil edilmiş; 5 adet de minibüs ahnacak-
mış... Bugünkü imkânlar, hizmetin çapı karşısında 
fevkalade az kalmaktadır. Halkın yardımliarıyla, yılda 
ortalama 500 caminin iilbadete açıldığı bir ülkede, 
camilerin temizlik ve bakım işlerinin Diyanet İşleri 
Başkanlığının imkânlarıyla yürütülmeye fcalkıılması, 
gerçekçi bir iddia, değildir. 

Yatılı Kür'an kursları teşebbüsü iyi bir müjde
dir. Yalnız, bu bütçede, yatırıma ayrılan parayla, 67 
ilde - ihtiyaçlar bir yana - inşaatı devam eden 20 
ünitenin yıllık tabiî giderlerinin dahi karşılanabile
ceğine, ancak şüpheyle bakmak gerekir. Bu gayret
leri fazla veya eksik görenler vardır. Biz bu gayret
leri takdir etmekle beraber, yetersiz ve bugünün şart
larına el vermediğini de söylemekten geri kalma
y a 

Sayın ımıiietvekikri, her seferinde hükümet, ko
misyonda, devletin imkânlarının sınırlı olduğundan 
bahsediyor. Bize, göre, Türk Devletinin Müslüman 
halkına, bu konuda imkânları o kadara sınırlı de
ğildir. Hükümetin imkânları sınırlı ise, o başka ve 
herhalde sınırlı olan, hükümetin imkânlarıdır. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilat Kanunu Tasarısının hazırlanmış ve Başba
kanlığa sunulmuş olduğunu sayın bakan komisyonda 
arz ettiler. İnşallah gerekli hizmeti gösterirler de, bu 
kanun uzun yılar kalmış olduğu askıdan kurtulur. 
Diyanet teşkilatı kanununun çıkarılmasını Anayasa
mız emretmektedir. Kanunun çıkmasıyla, askıda ka
lan, birçok personelin maaş, terfi durumları halle
dilmiş olacaktır. Bugünkü durumda Diyanet İşleri 
Başkanlığı personelinin durumu ortadadır: Memur 
mu, değil mi? Herhangi bir şekilde bir suç işlendi
ğinde, bugünkü mevzuata göre, memur gözüyle ba
kılmadan, savcılık takibata geçmektedir. Halbuki, 
memur sayılsa, diğer memurlar gibi, suçunun değer
lendirilmesi idarî heyetlerinden geçecektir, tefrika or
tadan kalkacaktır. Bir an önce çıkması halinde, boş 
olan kurular çalışacaktır, 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkan
lığının ve Diyanet Vakfının Hac mevsimindeki hiz
metleri ve gayretleri devam etmektedir. Bu hizmet
lerin faydalı tarafları olduğu muhakkaktır. Bunun
la beraber, hizmetin üslûbu ve manası yönünden bazı 
endişelerin ve itirazların da giderilmesi zarurîdir. 
ıBvvela, Ibu hizmetin güdücü ve zorlayıcı üslûbunun 
değişmesi lazımdır. îslamî hizmetlerin rızaya dayan
ması, kolaylaştırıcı ve yol gösterici olması gerek
mektedir. Bu teşkilatın inanmış insanlarına bunla
rı elbette biz öğretecek değiliz; ancak bugünkü yö
netmelik ve uygulamalarda eksiklikler olduğunu da 
söylemek lazımdır. Hiç olmazsa, görevlilerin eğitim 
şekli, sırası; tefrika yapmadan, kim, hangi yıl Hac
ca gideceğini ibik ve camia da huzura kavuşur. Ken
di vasıta ve imkânlarıyla Hacca gidecek olanların 
zorlanmasına, Suudi mercilerinin vize şartlarım ge
rekçe göstermek yanlıştır, Bu konuda, bir hüküme
tin, âdeta izharı acz etmesini de anlamak müm
kün değildir, bu tutumu yadırgamamak elden gel
mez. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığının 
ve bilhassa Diyanet Vakfının, bazı paralı işlere, tah
kikata varacak kadar (bahse konu olmaları güzel 
bir manzara arz etmiyor. Müftü, müftüvekili gibi, 
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ciddî, manevî değerlere ve itibara sahip olması la
zım gelen insanları, paralı işlere bulaştırmaktan ke
sinlikle kaçınmalıdır. Gazetelere akseden haberlerin 
yanlış olduğunu tahmıin ve temenni ediyoruz. Reh
ber ve yol gösterici görevleri, (üzerlerinde olan bu 
insanların itibarlı olmaları gerekir. Aksi halde, Is-
lamın, fırsat kollayan düşmanlarına fırsat veririz; 
Diyanet teşkilatına ağır vebal yükler; Allah indinde 
hükümet vebal altlında kalır. 

Muhterem milletvekilleri, yukarıda kısaca işaret 
ettiğim endişelere bir küçük mülahaza ilave etmeme 
de müsaadelerinizi dilerim. Türkler, hassas ve onur
lu insanlardır. Mümin ve Müslüman temiz kısanların, 
Hac <iıbadetinıi istediği ve inandığı gibi yapmasını 
tahdit edecek müdahaleler, gözaltında tutma gibi 
'tavırlar haysiyet kırıcı olur. (Hiçbir Müsflümanın, mü
min kardeşini, inanmadığı istikamette taciz etmesi 
mümkün değildir; buna imkân vermemeik gerekir. 
Hükümetin, bu yolda vaki olabilecek şikâyetlere 
ağırlık vererek, yanlışları düzeltmesini dileriz. 

Bir önemli itiraz da salahiyet konusunda çık
maktadır. Hac ibadetinin, Diyanet İşleri Başkan
lığının gözetimi altında icrası veya bu hizmeti Diya
net İşiteni Başkanlığının üstlenmesi, kanunlarımıza 
uygun mudur? Teşkilatın böyle 'bir kanunî yetkisi 
yoksa, bir hal çaresi bulmak lazımdır; ya icap eden 
kanun tedvin edilir veya başka bir şelkil bulunur. 

Tamamlanmasını milletin 'büyük bir arzuyla bek
lediği bir başka iş de, Ankara'daki Kocatepe Külli
yesinin bitirilmesidir. Bu caminin bu yıl Ramazan
da ibadete açılacağı vaadini ciddî telâkki ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşleri teşkilatı
mızda feragatla, fedakârlıkla hizmet gören binlerce 
mübarek insanımız yardır. Bunlar, Cumhuriyet ka
nunlarına herkesıten ziyade saygılıdır. Ayrıca, mille
timiz, ecdadından devraldığı hayır ve hasenat ru
hu ile, diyanet teşkilatımızın, maddede ve manada 
yardımcısıdır. Bu hizmetler, ıkanun ne diyorsa, Ana
yasa ne demişse, o yolda dikkatle ve sadafcatla yü
rütülmektedir; fakat ne yazık ki, bu ülkede mümin 
ve kanuna saygılı vatandaşlar, manevî cebirden, ta
salluta kadar uzanan bir hücumdan ve tazyikten ra
hatsızdır. Sırf hayra hizmet için bir araya gelen va
tandaşlarımız, eğer ıMüslüman ise, maalesef, kökü 
dişandafci derneklerin yabancı (isimli ve yabancı şe
killi rozetlerini taşıyanlar kadar da rahat değildir, 

Ülkemizdeki bütün gayri müslim cemaatler, ken
di haklarını takip ye vikaye, kendi işlerini eğitim 
yoluyla telkin imkânlarına sahiptir. Türkiye, bu gibi 
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gayri millî ve gayri tslamî görüştefciler için bir 
hürriyetler ülkesidir. Allah'a şükür olsun ki, Türkiye 
Cumhuriyeti, bu gibilerin, dışarıdaki sahiplerinin 
müdahalesini önleyecek güç ve dirayettedir. Gelin, 
Müslüman vatandaşlarımızın hayır ve hasenat için 
bir araya gelmesini hoşgörün. Buna, «mürteci» adı 
takmayın, takmaya kalkmayın. Müslümanlar birbir
lerini seven ve sayan (insanlardır. 

Değerli milletvekilleri, Müslüman Türkler, din
lerinin gerektirdiği ibadet, telkin ve eğitim gibi faali
yetleri özel usullerle düzenleme imkânına sahip de
ğildir; çünkü, Islamda ruhban teşkilatı yoktur ve 
kanunlarımız da ona göre 'düzenlenmiştir. Bunun 
için, bu gibi faaliyetlerin sorumlusu ve sahibi dev
lettir; devletin icra vasıtası da Diyanet İşleri Baş
kanlığadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve teşkilatı, bir 
ruhsan teşkilatı olmadığı gibi, bir ulema-i rüsum da 
değildir. Bu bakımdan, Diyanet İşleri Başkanlığınım 
mesuliyeti ve vebali büyüktür. 

Muhterem milletvekilleri, bize göre, öteki alan
larda olduğu gibi, bu alanda da ortaya çıkan sıkın
tıların esas sebebi, ilim noksanlığıdır. İrtica yayga
ralarının dibinde yatan saik, ilimsizliktir, cehalettir. 
Bir kere de olsa, alnı secde-i rahmanı görmemiş bil
gisiz aydınların, camilere nizam verme heveslerinin 
de cehaletten ve ilirnsiziikten ileri geldiği muhakkak
tır. Gerçekte, ıtecavüzlere cevap sadedinde yalnış 
fetva çıkaranların sıkıntısı da ilim noksanlığıdır. Bu 
tecavüzler karşısında yeise düşenlerin çaresizliği de 
ilim ve bilgi yetersizliğinden doğmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı
nın, hizmetlerinde, tslamî ilimlere yeter kadar ağırlık 
verdiğini söylemek mümkün değildir. Teşkilatın bey
ni mesabesindeki organların, Yüksek Din Kurulunun, 
Yüksek Din Şûrasının işlemediğini veya işletilmedi-
ğini biliyoruz; sebebi de, rnevzuatsızlıfctır. Bu du
rum hükümetin işine mi gelmektedir? Çok şükür, 
Anayasamızın 24 üncü maddesine göre, din ve ah
lâk eğitimi ve öğretimi devletin gözetim ve deneti
mi altında yapılmaktadır. Durum böyleyken, kız 
okulu, erkek okulu tefrikinin münakaşasını yapmak 
doğru değildir., Nasıl ki, kız enstitüleri var ise, kız 
imam - hatip okulları olması da, ne laikliğe aykırı
dır, ne de tedrisat sistemimize aykırıdır. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Laiklik, dinin, devlet işlerine 
karışmamasıdır; yoksa, Türkiye'de din işlerinin yü
rütülmesi devletin görevleri arasındadır. 

Değerli milletvekilleri, bir dini yüceltmenin de, 
tahrip etmenin de ilimden geçtiğini unutmamak la-
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zımdır; tarihte bu gerçeği teyit eden pek çok misal 
vardır. Anayasamız bunun için, «Din ve ahlak eği
timi ve öğretimi, hükümetlerin değil, devletin göze
timi ve denetimi altında yapılır» demektedir. Elham
dülillah devletimiz güçlü ve sağduyuludur; çarpık fi
kirlere sahip İkâmeler ait oynatamazlar. Bir de, di
nin devlete hâkim olduğu devirlerde ilmin rehber
liği devlete ve millete yardımcı olmuş, mutluluk ge
tirmiştir.. illim zayıfladıkça ve âlim bozuldukça, ce
miyetler zorluklarla karşılaşmıştır. Şimdi, devlet di
ne hâkimdir, yol göstericisidir ve eğitimcisidir. Din
den habersiz, inançsız, yarı münevver kişilerin tah
ribatına karşı müminin teminatı önce Allah, sonra 
da gerçek İslam âlimleridir. Cumhuriyetin kabul 
edildiği ve bugünkü Anayasamızın ruhu olan laik 
devlet sistemini sıhhatli kılacak olanlar da, bu alim
lerin çalışmalarından yararlananlardır. Çünkü, îs-
lamda ruhban teşkilatı yoktur, demokratik nizam 
içinde zümre menfaatlerini temsil edecek bir yapı, 
bir Katolik kilisesi, bir Anglikan kilisesi teşkilatı 
yoktur ve olamaz da, îslamda dost, zühd ve takva sa
hibi âDimierdir ki, vatandaşın ruhundaki' manevî ih
tiyaca cevap verir ve onu devletine, milletine, bay
rağına bağlar ve her türlü sapmadan korur. 

Muhterem milletvekilleri, Radyo ve Televizyon 
Kurumunum bilhassa televizyonda yayınlanan cuma 
sabahı «Kadınlar İçim» programında din eğitimine 
de eğilmesi konusunu sayın bakandan sözlü soru 
olarak sormuştum; sayın bakan önümüzdeki günler
de TRTnin buna eğileceğini cevaben arz etmişti. 
Tam bir sene geçmektedir, demek ki, TRT Kurumu 
sayın hükümeti de, bu durumda, uyutmaktadır. 

Muhterem milletvdkllıeri, Diyanet İşleri Başkan
lığının bugünkü durumda protokoldeki yeri de mü-
m&kaşalfoıra ısebep otaalkltadu". Müslüman Türk Mil-
lıatimıin ve Anayasaımıza göre temsilcisi olan 'Diya
net İsteri Başkanlığımın protokoldeki yerinim de or
taya konması 'bir zaruret halimdedir. Diyanet İşleri 
(teşkilatımda bu yokla hizmetli geçenlere teşekkür eder, 
yüce Aliahıın yardımiljarını talep ederim. 

Sayın miletvekileri, sözleriiıme son verirken Di
yanet İşleri Başkanlığı bütçesinin aziz milletlimize 
bayıırılı ollımasımı diler, cümlenize saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncu. 
Sosyaildemokrat Halkçı Partıi Grubu adına Sayın 

Bahriye üçoik, buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA BAHRİYE ÜÇOK (Or
du) — Sıayım Başkan, sayın milletvekilleri, Diyanet 
IşHerli Başkamllığı, 3 Mıart 1924 tarihinde 429 sayılı 
Kıanuınlla Şer'iıyye ve Evkaf Vekâltatıkııin 'lağvedilme
si üzerine kuırulknuş ıbir daıiremıizdir. Bu daıire baş-
Ikanılığım'izıni görev ve yetikleri, kanunun 1 incü mad-
desıinde şöyle saptanmıştı : «İslam Diminin, bundan 
başka imamışLar ve ibadetler liilıe ülglili. hükümler ve iş
lerin yönebilmesıi ve idin Ikuıruımllıarının idaresi içiiıı, 
cumıhuriyetıiın başkentinde Diyanet İşleri Başkanlığı 
rnıaikaımı fcurdlımuştur.» 

Tüırkliıye GumlburiyeS ıtarihıiınde, bu 3 Mamt 1924 
günılıü ve 429, 430, 431 sayılı yasallar en önemli yer
lerden jbiıninıi ttumalktadır;' çünikü bu tarihe kadar 
şer'i yasallarla idare olunan ülkemizde, bundan böy
le, yurttaşlarım dünyasal işlerimi düzanılemek için ka
nun çıkartana 'yetkisi Türküye Büyük Mûtat Mecli
sine, bu Ifcanunlliarı yürütmek yetkisi idle hükümete vs-
ri'lmıişbir. Şer'ıiyye Vekâletinim üzerimde buıliunıan, linanç 
ve i'badeölerlle illgü işlerin yürütülımesi için de yeni 
ve ayrı 'bir daire kurulmuştur; bu dalire, D&'anet İş
leri iBaşIk'anliığıdır, 

429 siayıiı 'bu Kamun, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letli Amayasıasımda, «Devletin dinli din-i Isllıamıdır» ya
zılı diduğu hakle, iiaikiıiğe giden yollun, aşılması en 
güç olan bölümünü geride bııralkmıştıır. Aynı gün, bu 
430 sayılı Yasa 'ile, ilkliye 'bölünmıüş oton eğildim tar
zıma son verilip, eğitim sistemimde ilk 'büyük reform 
yapılırnış, medreseler Ikaldırnlıp tüm eğitim kurumla
rı MtMÎ 'Eğitim Bakanlığı bünyesıinde, laik esasta bir-
leştMlmiştıir. Bunun arkasımdaın da, 431 sayılı Yasa
nım kabulü 'ile, hafllifelıilk kaffidrtmıştıır. Türkiye müs-
ılıümanlaırı, Diyanet İşleri Başkanllarımdan Rıfat Bö
rekçi, Şerafettin Yadkaya gibi ve başka değerli 'bil
ginlerimin yönetimlimde, ak i dışı huırafelerlin tutsağı 
akmamış; akılcı hür yoldan, tüm yalan ve iftiraların 
aksime, limıam ve ilbadet görevlleırmıi huzur içimde, en-
geMz olarak. yerime getiirmiştir. 

Dâhi İMeriımıizim dine verdiği önemle, bir çağrıdan 
'başka 'bir şey olmayan ezan, Türkçeleştiriıknıiş; din
sel öğütler ve ıdıuyurulaırıı 'kapsayan hutbeler, Arap-
çadam Türkçeye çevırliknıiş; İstanbul'da güzel sesiM ha-
fızlaınm oikuduğu Türkçe Kur'an, binlerce Müslüman 
tarafından heyecanla izlenırnfiştiiır. Kiımısenin mezhebi 
merak konusu otoaımış ya da kimse sapıklıkla dam-
galanımaımıştır. 

'Sayın ımıiEetvekıillleri, 19G5 yıllında değişikliğe uğ
rayan Diyanet. İşleri (Başkanlığı Yasasının 4 üncü 
maddesi şunları yazar : «İslam Dimimin asıla tecviz 
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etoedıiği taassup ve hurafeleri bertaraf etmek sure-
Uiyle, halkımızın iımanç ve alhllalk 'ilkelleılindeiki biırHifc 
ve bütünlüğünü sagîıaımıîıaıştıınmıaik ve dıiın konusunda 
toplumu aydınıllatimıak.» 

Vasianıın öngördüğü 'bu 'isteri gerçekleştirmek için, 
Türk Olusu, elektrikten, .sağlık ocağından; yol ve 
telefon gibi, yaşamın eın vazgeçiılımıez ihtiyaçlarından 
yoksun kalmaya razı olmıuş, bu kuruluşun hizme-
ıtinli sağlamak için genel bütçeden 'büyük payllar ayır-
ımıiişıtifr. ©unu, sayın 'balkan, geçtiğliımliz haftaûaır içlin
de Plan ve Bütçe 'Komisyonundaki sözleri 'ille beliırt-
ıtiıler; şöyle İki, bu kuruluşun bütçesi üç yılda tam 
üç katına ulıaşiaralk, bu yıll 46 mıiilyar olmuştur; ama 
sayın bakan, bu mıilküarı yeıterüii gö'imediğini; nancaik, 
devletin olanaklarına ırıza göstermek duıruımıunda ol
duğunu lifıade etmişlerdir. Döner sermayesi ille ayrıca 
yurt içinde ve dışındaki vakıflarlla da güçikındıiırıil-
mıiş olan başkanlık, bu yıl 305 Kurban Ikunsu açmış, 
liımıam lojmanları linşatınıa 'büyük ölçüde hız verebill-
miştiır. 

376 adet imam hatip lisesi, yaklaşık 4 bin adet 
Kur'an kursu ve 8 adet ilahiyat fakültesi olduğu hal
de, ayrıca TRT programlarında haftada 6 saat din
sel eğitime de yer verildiği halde, Sayın 'Bakan Kâ
zım Oksay yaptığı 'bir bütçe konuşmasında, «Ülkeyi 
1'2 Eylüle 'getiren nedenlerin başında, gençliğe isla
miyet prensiplerini öğretmemiş olmak gelmektedir» 
demiştir. 

Bunca yıl verilen emeklere ve sarf edilen milyar
lara karşın, İslamiyet prensiplerini gençlerimiz hâlâ 
öğrenemedilerse ve bu yüzden de anarşist oldularsa, 
demek oluyor ki, bizim gençlerimiz öğrenme yetene
ğinden mahrumdurlar! 

'Ben, sayın bakanın 'bu yargısına katı'lamıyorum. 
Ayrıca, sayın hakanın öne sürdüğü bu mantıkla ha
reket edersek, Türkiye Cumhuriyetinin lâik olduktan 
sonraki dönemde -yaklaşık yirmi yıllık, din dersleri
nin okutulmadığı dönemde- yetişenlerin tümünün, 
yani bizlerin de koyu anarşist o'lıma'ları gerekirdi. 
(SHP sıralarından alkışlar) Tekrar ediyorum; Sayın 
'bakanın bu yargısına deneyimlerimin bana kazan
dırdığı bilgilerden dolayı katılamıyorum. Çünkü, bi
liyorum ki, Türkiye'de ilk boykot ve işgal. Fransa' 
dan da önce, 1968 Nisan ayında Ankara ilahiyat Fa
kültesinde başlamış ve dekan, Atatürkçü olduğu için, 
'öğrencileri tarafından tartaklanmıştı. (SHP sıraların
dan alkışlar) Yüksek din eğitimi gören öğrenciler, 
fakülte bahçesinde, «Şeriat isteriz, şeriat isteriz» di
ye, polis gücünün önünde kazan kaldırmışlardı. Ta

rihte, Kabakçı Mustafa, 31 Mart olayları, Şeyh Sait 
ayaklanmaları ve Menemen olaylarını yapanlar kim
lerdi? Bütün bu anarşiyi, isyanı, din eğitimi görme
yenler mi çıkarmışlardı? Eğer, sayın bakanın bu yar
gısı doğru olsaydı, 1876 Mayısında Talebe-i Ulûm, 
yani medrese öğrencileri, Başbakan ve Şeyhülislama 
karşı bir ayaklanmayı gerçekleş'tirmezler ve İstanbul 
halkı da o günlerini büyük ölçüde ölüm korkusu için
de geçirmezdi. 

(Sayın milletvekilleri, tarihteki büyük isyanların 
çoğu hep din adına yapılmış ve «Şeriat elden gidi
yor» gerekçesi bayraklaştırılmıştır. Oysa, halkın ima
nı ve yüce Tanrıya bağlılığı hiçbir dönemde zayıfla-
mamıştır; ama gizli amaçlı çıkar düşüncesiinden ha
reket eden kimi kişiler ve bu kişilerin gruplaştırdığı 
çevreler, dün olduğu gibi bugün de,"din gücüne da
yanarak, temiz, imanlı, yurdunu ve ulusunu seven
lere, din düşmanı ve dinsiz gibi iftiralar ederek, ken
dilerine menfaat sağlama yolunu izler olmuşlardır. 
Gerçekten, hem dindar, hem yurtsever olanların 
ciddî ve yararlı önerilerini tepki ile karşılayarak, ken
dilerini topluma imanlı kişiler olarak tanıtma gay
retini gütmüşlerdir, bu davranışların İslama ne denli 
ters düştüğünü bilmeden ya da bilmez görünerek. 

Sayın milletvekilleri, 1965 tarihli 633 sayılı Yasa
nın 4 üncü (maddesini yeniden anımsayalım: «Taas
sup ve hurafeleri bertaraf etmek suretiyle, halkımızın 
inanç ve ahlak i'lkelerindeki birlik ve bütünlüğünü 
sağlamlaştırmak.» 

Acaba, yasanın öngördüğü bu birlik ve bütünlük 
sağlanıyor mu? Hurafelerin etkisi çökertilip, çağdaş 
düşünce, çağdaş görüş ve anlayış öğütleniyor mu? 
En önemlisi, bu başkanlık, laik ilkeler doğrultusun
da yayın yapıyor mu? Kendisi genel idare içinde yer 
alan bir başkanlık olup, özel kanunda gösterilen gö
revleri yapmanın ötesinde, işlere müdahaleden kaçı
nıyor mu? Devletin ticarî, ekonomik, sosyal ve si
yasal politikasına karışmaktan çekiniyor mu? Müs
lüman halkın muhtaç olduğu dinsel bilgi ve uygu
lamalar için neler yapıyor? 

IBazı yararlı kitaplar ile, Kur'an'ın daha sistemli 
baskılarını yapmakla, Diyanet İşleri Başkanlığı iyi 
bir hizmet vermiştir. Ancak, yararlı olan bu çeviri
lerin yanı sıra, sade yurttaşın okuduğu gazete, dergi 
ve takvim gibi yayınlarıyla, imam ve hatipler için 
hazırlanmış hutbe kitaplarında -ne yazık ki gerçek
leri 'görmek ve göstermekten kaçınmak- tutucu, sap
tırıcı, ayırıcı, antilaik ve ulusal devlete karşı bir tu
tum, açıkça görülmektedir. Bu gerçek, Yüksek De-
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nelieme Kurulunun raporlarında olduğu gibi, Va
kıflar Genel Müdürlüğünün üç müfettişi tarafından 
sunulan raporlarda da yer almıştır. 

'Bu nedenle, hem zamanın kısıtlı olması yönün
den ve hem de bu raporların mevcudiyeti bilindi
ğinden, Iben, lâiklik aleyhinde ve Atatürk'ü inkâr yo
lunda var olan yığınla belgeden örnekler vermeyi ge
reksiz görüyorum; çünkü «Atatürk'ün izinde Bir Ar
pa ©oyu» adlı kitabımda bunun çeşitli örnekleri var
dır, bu kitap da hepinizde mevcuttur. Ancak, şimdi 
dolaylı yollar izlenmektedir, açık değil. Bunlardan 
biri, Şubat 1985 tarihli olup, kadın haklarına değgin
dir. Bunda, kadının fizyolojik yapısına uygun bir ga
ye çizmekten, erkeklerle düşünce ve kabiliyet bakı
mından farklı olduklarından, erkeklerin mutluluğu 
için kadınların hangi görevde çalışması gerektiğinin 
tespit edilmesinden ve kadına yön vermekten söz edil-
meiktedir. 

ISormafc gerek: Acaba, kadınlarımız hangi mes
lekte, erkeklerden, kabiliyet ve düşüncede geri kal
mışlardır? Virtüöz hanımlarımız mı, yargıç hanım-
larnmız mı, mimar, profesör olanlar mı, tabiplerimiz 
mi?! (SHP şuralarından alkışlar) 

Daha sonra, yazıda, örtülü biçimde, medenî ni
kâh, yabancı tesiri altında kalmışlık, sahipsizlik, plan
sızlık olarak gösterilirken, bundan uzak kalmış köy
lerde ise eski sağlam yapının genellikle devam ettiği 
'bildiriliyor. Ayrıca, evlenmelerde dinî ve ilmî kural
lara uygunluk düşünülüyor 've yine de bu dinî kural
lara şimdi (birçok aykırılıklar getirildiği söyleniyor. 
Mahkemelere intikal eden ve etmeyen boşanmalar 
diye, yasal olmayan evlenmeler övülüyor. Mahkeme
deki boşanmaların, kadınları, onurları bakımından 
perişan ettiği öne sürülüyor, öyleki, erkek, «boş ol» 
deyince boşansın, onun da onuru muhafaza edilsin! 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Böylece, Başkanlık, yasal görevlerini yerine geti
receği yerde, dolaylı olarak, resmî nikâhla değil, 
imam nikâhı ile evlenme telkinleri yapıyor. Türkiye' 
yi çağın gerisine düşürmek; kadınları, elde ettikleri 
haklardan, eşit insan olma onurundan yoksun bırak
mak, toplumsal yaşamın dışına itmek, eve kapamak 
gibi düşünülenler bunlardır, İran'da olduğu gibi... 

IBu yazıya imzasını koyan 'Bekir Topaloğlu'nun, 
«'Mamda Kadın» adlı kitabından, «Avrupa'da fuhu-
şun yayılmasının bir sebebinin de, Hıristiyanlığın tek 
kadınla evtenme mecburiyeti koymasıdır» demesini 
veya «Kadının parlamento üyesi olamayacağını, ka-
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I dram ruhunun buna müsait olmadığını yazmış ol
masını da bilgilerinize sunmayı yararlı gördüm. 

Az önce, Diyanet İşleri Başkanlığı, çağdaş eğitim 
sistemimize karşı yayınlar yapıyor, demiştim. 1982 
de ve 1985 yıllarında bunun örneklerimi görüyoruz; 
«lûkumuşüaır Çoğalklııkça Terör Artıyor mu?» gibi 
başlıklar taşıyan bu tür yazılarda, okumuşların, oku
mamışlardan kat kat çok suç işledikleri, cinayete se
bep oldukları, anarşistlerin çoğunun diplomalılar ara
sından çıktığını öne sürüp, bu hali önlemek için tek 
çare olarak, üniversitelerin son sınıfına kadar zorun
lu din dersi koymayı öneriyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli görevle
rinden biri olan irşat konusu da, ne yazık ki, çok 
•zayıf ve o ölçüde çelişkilerle doludur. Sözlerimi bir iki 
örnekle kanıtlayayım: Türkiye'nin ekonomik ve sos
yal yaşamı ile yakından ilgili olan nüfus planlaması 
konusunda bu daire önce şunları yazmıştır sayın mıil-
letvekilleri1: «İnsan neslinin ve memleketimizde nü
fusumuzun çoğalmasına mani olmak, dinî bakım
dan muvafık değildir. Bir zaruret yok iken, arzuya 
bağlı olarak doğum kontrolü teşebbüsü, İslam Dini
nin esaslarına aykırıdır.» Sonradan istenen bir gö
rüş üzerine aynı Başkanlık, «Gebeliğe engel olmak 
oaiz ve mümkündür» diye fetva vermiştir; ama bun
dan 7,5 ay sonra, «Yarattığı kulun rızkını mutlaka 
verecek olan Allah'ın koyduğu nizama zıt gelişme
ler, insanlığın basma karmaşık felaketler getirmeye 
müsaittir ve insanlığın hunharca bir harcamasıdır» 
diye 'tam çelişen bir yazı yayınlamıştır. Bir başka ör
nek : Müslüman yurttaşların Kızılaya verecekleri ze
kâtın geçerli olacağı bildirildiği halde, 19'79'da aynı 
başkanlık, zekât ve fıtr sadakasının Kur'an'da be
lirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesini 
caiz görmemiş; bu arada, «hayır kuruluşlarına veril
mesi de dinen caiz değildir» diye fetva vermiştir. Bu
rada yeri gelmişken Hazreti Muhammed'in bir sözü
nü bilgilerinize sunmak istiyorum; şöyle buyuruyor 
Yüce Peygamber: «Müftüler sana fetva verse bile, 
sen kendinden al fetvanı.» (Alkışlar) 

Ne kadar haklı, ne kadar yerinde bir buyruk... 
Koskoca bir teşkilat, milyarlara mal olan bir teş

kilat, vatandaşların manevî duygularına destek ola
cak yetenekten bile yoksun; kâh, karaya ak; kâh da, 
aka, kara diyebiliyor; türlü nedenlerden dolayı ya 
da bilgi' yetersizliğinden... 

Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasaya göre, bü
tün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalması ge-
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rekir; ama görüyoruz ki, gazete ve dergileri, politik 
yazılarla donanmaktadır, israil'i, Amerika'yı ağır söz
lerle eleştiriyor; Hafız Esad'ı İslam saymıyor; Pa-
pa'yı, kıskançlıkla itham ediyor... Bunlardan daha da 
önemli olanı, 1982 Nisan tarihli gazetesinde yayın
lanmıştır; bunda, Anayasanın emrine karşın, siya
sal görüş ve düşünüşlerin tam içinde olduğunu bel
gelemiştir, sayın arkadaşlar. Bu başyazıda, «Bugün 
'bir dış politika olayında, 'bir iç politika tercihande 
sözümüz var, gözümüz var» diye pervasızca ilan 
'edebilmiştir; ayrıca, islam Dininin asla cevaz verme
diği, bu nedenle görevlerinin başımda gelen hurafe
leri bertaraf etmek yerine, hurafelere geniş ölçüde 
yer vermiş, şeyhlerin, dervişlerin mucizelerini ballan-l 

dıra ballandıra anlatıp, türbeleri ziyarete, dergâhlara,' 
tarikatlara özlemler uyandıracak 'sayfalarca yazılar 
yayi'nlaımış'lardur. 

(Devletin, dinin ayakta durması için varolduğunu, 
islâm kuralarına uyulmadığı 'hallerde devlete itaat 
edilmeyeceğini, dinde yenilikten kaçınmak, daima ci
hat ederek ülkeyi genişletmek; Atatürk'ün «Yurtta 
sulh, cihanda sulh» ilkesine tam karşı. 

ISMAÎL 'DAYI (Balıkesir) — Hatay'ı raiye aldık? 
(SHP sıralarından, gürültüler.) 

'BAŞKAN — (Lütfen müdahale etmeyelim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — iyi, pekâlâ öy

leyse geçin de görün gününüzü bugün. 

«Dinıin emirlerini yerine getirmeyenleri işe alma
mak, ibadette ve inançta kendilerine benzemeyenlere, 
evladı hile olsa, sevgi göstermemek..» Tekrar ediyo
rum ibu cümleyi sayın arkadaşlar: «İşe almamak...» 
yani, «inançları ve ibadetleri aynı istikamette olma
yanları -laik bir ülkede- işe almamak» diyor: «... iba
dette ve inançta kendilerine .benzemeyenlere, evladı 
'bile dlsa, sevgi göstermemek...» 

BAYRKTTIN ELMAS (İstanbul) — Yalan söy
lüyorsun. 

'BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Atatürk'ün, «En 
hakiki mürşit ilimdir» 'özdeyişine karşı, «Bize mürşit 
olacak 'bir adam arıyorum» diye, Atatürk'ten uzak
laştırmak... örnekler o kadar çoktur ki, satırbaşlarına 
değinip ,geçmek bile, bu kısa sürede değil, birçok 
günde bitirilemez. 

Şimdi ide, birkaç örnekte, bilim dışı yayınlarına 
değineceğim; «... Taharette kâğıt kullanmak; kadın
ların, erkek doktora görünmesi; raksetmek, müzik 
aletine elini değdirmek, yani, çalgı çalmak gibi uy
gunsuz hallerden korunmak...» 

'Sayın milletvekilleri, gazetede, biri başörtülü, di
ğeri baş'örtüsüz iki kadın fotoğrafının altında şu ya
zıları görüyoruz... Çantamdadır... 

A. CENGİZ ıDAĞYAR (Antalya) Ne gazetesi? 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Diyanet Ga

zetesi (tabiî, ben başkasından bahsetmiyorum. 
'BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
'BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — «... Biri, üç gün

lük çocuğunu yangın çıkan evden kurtaran; peygam
berler, evliyalar, liderler yetiştiren, mütesettir, müte
vekkil, müteemmil; diğeri yirmi günlük çocuğunu so
kağa bırakan bir dişi... Ne bir çakal, ne bir tavuk, 
ne bir köpek, ne başka bir hayvan! Materyalist fel
sefe insanı ne hale getirdi!...» 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Bravo. • 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Aferin, tebrik 

ederim!1 

'BAŞKAN — 'Müdahale etmeyelim lütfen. 
(BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Sayın milletve

killeri, insanlarımıza 'Islamın şefkatini, yardımsever
liğini 'öğretecek olan bu kuruluştan beklenen, düş
künlere, yoksullara yardım elini uzatmak değil miy
di? Bundan vazgeçtik, tüm Türk toplumu önünde, za
vallı bu kadını, çakal ile, köpek ile mukayese ediyor 
ve materyalist felsefenin kurbanı olarak gösteriyor. 

iSayım 'milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı gi
bi- bir kuruluşa, talihsiz bir kadını bu denli aşağı
lamak yakışır mı? Yakışanı ve gerçek görevi, o bi
çare kadına ve yavrusuna el uzatmak ve geniş ola
nakları ile onları kurtarmak değil miydi? 

Başkanlık, kendini, Papalık gibi, dine yenilik ku
ralları getirebilecek bir makam zannetmektedir. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) —^Benzetme... 
'BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Özeniyorlar... 

Ah, olabi'lseler; çok memnun olacaklar... 
BAŞKAN — Lütfen, hatibi sükûnetle dinleyelim, 

müdahale etmeyelim. 
BAHRİYE ÜjÇOK (Devamla) — Bunun çeşitli 

zamanlarda dehşet veren uygulamalarını gördük, ya
şadık... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyelim, 
dinleyelim. 

{BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Sayın Başka
nım, lütfen zamanı ona göre hesaplamanızı rica ede
rim, zatı âlinize arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — 'Bakıyorum efendim. Lütfren siz de 
vakit geçirmeyin, konuşmanıza devam edin efendim. 

'BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Süleyman De-
ımirel 'Başbakanken kendi gazetelerinde açık mektup 
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yayınlanmış ve «Papalık nasılsa, bizde de öyle ol
sun. Yunanistan'da, zangoç, valinin önünde gider; 
protokolde, bizim müftülerimiz de valilerin önünde 
yer alsınlar» diyebilmişlerdir. 

BİRSEL SÖNMEZ (Niğde) — Eskiyi karıştırma. 

BAHR'IYE ÜÇOK (Devamla) — Eskiyi siz ka
rıştırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen.. 

ATİLLA SIN (Muş) — Siyasette yasaklanmış 
olan kişileri (buraya getirmeyin. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen söz kesmeyelim. 

BAHRIİYİE ÜÇOK (Devamla) — örneğin, Papa
nın aforoz etmesine benzer bir tehdidi silah olarak 
kullanmaktadırlar dedim. Başkanlıkla bir anlaşmaz
lığa gireri eski bir milletvekili için Diyanet Gazete
sinde şunlara okuyoruz : «Af dilemezse, milletvekili
nin namazı kılınmayacaktır.» 19'50'den sonra devlet
ten maaş almaya 'başlayan -ondan önce imamlar ma
aş almazlardı, diğer görevliler alırdı- bazı imamlar, na
sıl olur da, dinin emrettiği 'bir görevi yapmamakta 
diretebilirler? Islamda afaroz müessesesi yoktur sa
yın arkadaşlar; ama, yazık ki, eski Din İşleri Kurulu 
üyeleri, müşavirleri, görevlerinden ayrılmışlardır; ye
ni kadronun, dinsel konularda bilgileri çok yetersiz
dir. Yalnız, ticarî yönlerde, örneğin, masum hacılar
dan, gerektiğinden çok para alıp, Diyanet Vakfına 
milyarlar kazandırmakta becerileri gerçekten kusur
suzdur! (SHP sıralarından alkışlar) O denli ki, ka
nunlar, bu başkanlığın indinde, uygulanmak için -de
ğil, âdeta hile-i şer'iyyesi 'bulunmak için konmuş ku
rallardır! İşte kanıtı : Diyanet İşleri /Başkanlığının, 
tüzelkişiliği olmadığından, yönetmelik çıkaramayaca
ğına ilişkin yazısına karşın, 'bu 'başkanlık, bir Hac 
ve Umre İşleri Yönetmeliği düzenlemiş ve bu yönet
melik 30 Mart 1984 günlü Resmî Gazetede yayın
lanmıştır. Yayınlanan bu yönetmelik, Anayasamızın 
124 üncü maddesine aykırıdır. Adı geçen yönetmeli
ğin 37 nci maddesi ile, bu yönetmeliğin, Diyanet İş
leri 'Başkanı tarafından yürütüleceği de hükme bağ
lanmıştır. Bu hüküm de ayrıca mevzuata aykırıdır. 

Acaba neden, bu hususların düzeltilmesi için Baş
bakanlık tarafından 'bugüne değin 'bir tedbir alınma
mıştır? Acaba, bu hükmün mevzuata aykırı olduğu 
bilinmemekte midir? Biliniyorsa bugüne kadar ne
den tedbir alınmamıştıır? Ayrıca, adı geçen yönetme
liğin 27 nci maddesi ile, hac ve umre masraflarının 
yüzde 5 inin Diyanet Vakfına bağışlanacağı hükmü 
kalbul edilmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

'Efendim lütfen, bu konuşanlar rahatsız ediyor... 
BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
MEHMET ÜNER '(Kayseri) — Onlar laf atma

dan duramazlar. 
iBAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, karşılıklı konuş

mayalım, karşılıklı konuşmakla 'bir neticeye vara
mayız. 

Buyurun, devam edin efendim. 
'BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bu yüzle 5'lerin 

neden Diyanet Vakfına ayrıldığını spruyorum efen
dim. 

Laik 'bir devletin resmî kuruluşları yabancı ülke
lerde bir dinin propagandasını da yapamaz, kura
maz. Yasa olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkan
lığımız böyle bir işe kalkışmış ve daha da ileriye 
giderek, «İslam ülkeleri, savunmada birleşmeli ve 
Türkiye 'bunda aktif rol oynamalı veya İslam huku
kuna dinamizm 'getirmeli» türünden, teokratik devle
te dönüşün kamuoyu oluşturması denemesine girişi
yor. Bu, laik bir devletin yapabileceği bir iş midir? 
Anayasa, Diyanet İşleri Başkanlığına 'bu görevi mi 
vermiş (ANAP sıralarından gürültüler) 

İBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim, görüş
tür; görüşünü izah ediyor. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Yine hac ko
nusuna değinmek istiyorum. 

Hac gibi, en •kutsal bir ibadeti yerine getirmek 
isteyenlerden zorla bağış alınmasını, hukukla ve din
le, sayın hükümet nasıl bağdaştırmaktadır? 1985 yılı 
hacılarından Diyanet Vakfının elde ettiği yüzde 5 
zorlama bağışın tutarının ne olduğunu belki merak 
edersiin'iz1: 1 milyar 127 milyondur. Yine aynı yönet
meliğin 27 mci maddesinde, «Ziyaret paralarından 
artacak meblağların da Diyanet Vakfına bağış kay
dedileceği» mevzuata ve dine aykırı olarak hükme 
bağlanmıştır. Az önce sözünü ettiğim yönetmeliğin, 
832 sayılı Yasanın 105 inci maddesli uyarınca Sayış
tay incelemesinden geçirilmesi gerekirken, bu incele
me yapılmamıştır, vize alınmamıştıır. Bu zorunlu ya
sal yolun izlenmemesi, neyle açıklanabilir? 

Şimdi sayın bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonun
daki konuşmasının bir cümlesine değineceğim. Sayın 
Oksay, başkanlığın yayınlarına ilişkin sözlerinde, 32 
milyon nüsha yayın yapıldığını, bu. yayınlarda laik
liğe aykırı en küçük bir işaretin bulunmadığını vur
guluyor. Bu sözlerin gerçekle bağdaşmadığını biraz 
önce beürtmiştim. (SHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Bakan 
söylemişse doğru söylemiştir. 
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BAHRİY[E ÜÇO'K (Devamla) — Ama şimdi do
laylı yoldan, rejimi, ulusçuluğu şiddetle yeren yazı
lara, bu kuruluş, sayfalar tahsis ediyor. îşte 'bunlar
dan bir örnek vereceğim; fikre bakınız. Bu okuya
cağım pasaj, şimdi ihtida etmiş o'lan bir Fransıza 
aittir ve kendisi komünist partisinin ileri ge'lne[erin
den biriyd; adı ise, Roger Garaudy; şöyle söylüyor': 
«Kur'an, iman sahipleri arasında eşitlik ilkesini gör-

. düğünden, parlamenter tip demokrasi sistemini red
deder. İslam ülkelerinin dur umuna bakacak olursak, 
gelişme ve ıbüyüme felsefesi adı altında, tamamen sü
per emperyalistlere bütün: yönleriyle bağlanımışlardiir. 
ıBu ise, bir nevi, gönüllü olarak sömürge o'lmaktur. 
'Bir başka yol, Batının parlamenter sistemini taklit 
etmekten ibarettir. Üçüncü dünya ülkeleri ise, Batılı 
anlamdaki parlamenter rejimin taklidi, sömürgeleş
menin emin yolu ve 'bazı proıblenilerln kaynağı ola
caktır. 'Batı tipi parlamenter demokrasinin zaafları 
şunlardır: Bireysel insan huikükuna dayalı, havaleci, 
satılmış ve istatistiklere meraklı...» Devam ediyor : 
«(Batı sömürge sistemi, Avrupa kaynaklı milliyetçiliği 
modern bir fikir akımı olarak ülkelere sokmayı 'ba
şarmış ve kendi çizdiği 'sınırlarla, kardeş toplumları, 
düşman ülkeler haline çevirmiştir.» Gene aynı yazı
da Îslamın aydınlık çağını öven Garaudy, hu çağın 
ünlü ıtslam bilginlerinden El-Râzî'den söz eder, onu 
Över. Oysa, El-Râzî, peygamberlerin, ruhî ve aklî 
hiçbir üstünlüğü olmadığına, mukaddes kitapların 
değersiz olduğuna, Eflatun, Aristo, öklit, Hipokrates 
gibi ©ski yazarların yazılarının insaniyete çok daha 
büyük hizmet yaptıklarıma inanır. 

IŞimdi soruyorum1: Diyanet işleri 'Başkanlığının, İs
lama ve bütün dinlere karşı çıkan, bundan dolayı 
Müslüman sayılmaması gereken El-Râzî'ye, islam 
bilgini ve filozofu diye yer vermesini sayın hükümet 
nasıl karşılamaktadır? (SHP sıralarından 'alkışlar) 

Genel bu başkanlık, Atatürk ilkelerinin ayrılmaz 
bir parçası olan milliyetçiliği, neye dayanarak ve han
gi yetkiyle yeriyor? 

Sayın mi'lletvekıilleri, «Dine dönüş» adı altında, 
'bazı, üstünlük güden ırkların, 'Müslüman ülke halk
ları üzerinde, emperyalist doğrultuda, dernekter ara
cılığıyla baskı unsuru oluşturdukları artık bir sır de
ğildir. Uzun ve sabırlı çalışmalar sonunda dünya den
gelerini etkileyebilir nitelikte olan bu baskıları önem
sememek, onları görmezden gelmek, Atatürk'ün gös
terdiği yoldan sapmak olacaktır. Yani, uluslar top
luluğu içinde geri plana itilmek kaderini hazırlamak
tır. 

'Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, hükümetten, 
gerekli duyarlılığı göstermesini tarihî bir görev say
dığımızı ve beklediğimizi ifade eder, grubum ve şah
sım adına, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçck. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İsmail Dayı. 
Buyurun Sayın Dayı, konuşma süreniz 30' daki

kadır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAIP GRUBU ADİNA 'İSMAİL DAYI (Ba

lıkesir) — Sayın IBaışkan, muhterem milletvekıilerii; 
1986 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı (Bütçesi üzerin
de Anıaıvaıtan Partilisin ini görüşlerini sunmak mak
sadıyla huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu ve
sileyle hepinize saygılar sunarım. 

Sayın Başkan ive değerli milletvekilleri; Diyanet 
işleri Başkanlığı, IBaşbakanlığa bağlı, genel idare 
içinde bir kurululştur. 429 sayılı Kamunla kurulduğu 
4 Mart 1'924'ten bu yanja, yaklaşık 61 yıl geçmiş olan 
bu kuruluş, Anayasada belirtileni ülkeler doğrultu
sunda, her 'türlü (siyasî görüş ve polemikten uzak, 
mıiMetçe dayanıişmayı, birlik ve beraberlik içlinde 
olmayı esas alarak, yüce (diniimiziin ulvî gayeleri 
doğrultusunda hizmet vermeyi aslî blk görev say
mıştır. İbadet yerlerinin, yönetimi, Islap linamçlaırı-
nın, ibadet »ve ahlak kaidelerinjin esasları ile- ilgili 
işleri yürütmek de bu kurülusumı igöreivlerli arasında
dır. 

Milletimlizin 'birlik <ve Iberalberlik içinde olma
sında, insanlarıımıızın yaradılıişlajttnıın gayesi olan yü
ce Aılllajh'a layık olma, 've Onum yüce Peyigaımberinin 
buyrukları dioğnultuisumda yetişmek, şüphesiz, tarSh 
ısıajhnesinde kaiabıilmeniını başlıca, sai'klerinlden biridir. 
'Bu maksatla dlin ıgörövlilerinıin hizmetlerinii düzenle
mek, denetlemek, 'dinî konularda ilmî inceletme ve 
araşItırmaJlajr yapmak, yayınlanmış eserleri tetkik 
edip, ıta|Visiye etmııek, bültüm insajMarıımızıını ulvî gaye 
etrafında), vatan bütünlüğü ive birbirini ıseven insan
lar lolarak yetişmemizi sağlayacak Îslamın esaslaro-
nı anlatan eserler yayımlamak, bu kuruluşun baişllıca| 
görevleri arasındadır. 

Sayını mlilıletvekilerii, iDüiyanet İşleri Başkanlığı 
'bütçesi Iİİ985 .yılına nazaran yüzde 35'lik bir artışla, 
'1986 yılı için, 45 miyar 951 milyon lira olarak ha
zırlanmış. ve huzurlarınıza getirilmiıtir. 67 bin kad
rosu, aslî 55 bin görevlisi ıolaın|bukuruluışumuziçin, 
aslında, 'bu bütçe azdır; ancak, 'burada bir hususu 
yatırım hizmetleri, asırlardır, yüce mıületimiain ha-
belirtmekte yarar vardır. Diyanet işlerinin, bilhassa 
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ymseven lin&anları taıfatfındianj yapıtaakta,, camiler,, 
mesailer, ıhayır kuranları İnşa, edilip, idaresi Diya
net İşleri İBaJşkanlığına verilmektedir, Huzurlarınız
da görülen bütçe, Ibir yerde, ayslbergin görülen tara
fıdır; yani, halkımız tarafından yapılan hayır hıiz-
ımeitlerıi tafbiî ki, burada mevzubalhlis edilmemekte-
dir. 

IDikkat büyurulursa, bu, 46 milyar liraya, yakın 
öütçen|in yiizlde 91 'i carî harcamalar ve personel gi
derlerine gitmektedir; yajtırımlarda liıse, ıbu sene yüz
de 6'lıfk bir artış otauştur]. 

Yukarıda arz ettiğim ıgibi, hayır hizmetlerinin 
yapılmasında, camilerimizin, eğitim merkezleri, müf
tülükler, 'kurs binaları inşaasında hayırsever halikı
mızın, vakıflarıın ve 'özelikle Türkiye Diyanet Vak
fının büiyük hizmetleri vardır. 

Bayın mıilletvekillerii, 1979 yıllında Bakanlar Ku-
ırulıuınıun almış olduğu 'bir kararla; hale hizmetlerinin 
tanzimi, 1984 yılından itibaren de umre hizmetleri
nim tanjzimi, Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. 
IBuridan maksat, geçmişte hac ibadetini yapanların 
karşılaştıkları zorlukları ıgidermelk, onları perişan et
memek, şahsî çıka,ıı maksadıyla deglil, hu yüce ibadet 
ilcimi yolla çıkan insanların Ibu İbadetlerimi daha iyi 
ifa etmelerini sağlamaktır. Hac ilbadetiın'inı Diyanet 
tösleri Başkanlığınca, orgarıize edüllmesinden bu yana, 
hizmetler, dünyaya örnelk lolacak 'bir şekilde, giden
lerin Ue takdirimi' kazanarak devam edjegölmelkltedir. 

Burada, evvelce, haklı olarak tenkit edileni bir 
hususa, temas etmek ilstiyorum. Bİiyarsunuz, evvel
ce hajeca 'bir defa gitmek mümkündü; dolayiisıyla, 
ilklinci defa gitmek isteyenler, yaşlı büyüğünü, eşini 
ve yakınlarını götürmek isteyenler yeniden gidemıi-
yorlardı. 'Ikltıidairımıiz, /1985 hac mevsiimü öncesi ıbu 
tahdidi kaldırmış; ancak, ikinci, üçüncü defa gide
cekler 'olursa,, onlardan; Toplu Klonut Romuna para 
yardımı ajmayı prensibe bağlamıştır. 

Tenkit edlilen diğer bir husus da, kendi ara|basry-
la veya özel şirket veya özel loltobüs sahiplerince 
hat seyahatinKn düzenlenmesine ımülsaa|de edilmeme
si Ihıulsuısudur. İlik arıda çok haklıymış ıgibi gözüken 
Ibiu isteğin Suudi Arabistan! Hükümetinin müsaade 
etimıemesli meselesi bir yapa, eslkiden olduğu gibi kötü 
hallere düşme endişesli dolayısıyla tahakkuku şu 
ana kadar mümkün lolmamıiştır; loraya götürüp de, 
kötü şartlar altında ibadetini yapanlar olduğu 
gilbi, 'İbadetini tam olarak yapamadan donenler de, 
geçmişte Çok görülmüştür. Anıcalk, Diyanet İşleri 
Başkanlığımn, 6 bakanlıktan) oluşan Hap Organizas

yon Kiomitesince yapılan hlizmet sayesinde hac fani
lası 'biraz pahajı da ollsa,, en iyi sağlık santiarı için
de ve en iyi libadet maha|lline en yakın mahalde tu
tulan konularda kalınıp ve tam olarak yapılıp dö-
rülmektedir. 

Muhterem milletvekileri, 'İ985 yılında 33 728 
vatandaşımız hac ibadetin!! ifa etmiş, 13 6O0( vatan
daşımız da umre ibadetimi ifa etmişlerdir. 19816 yı
lında da, 4 ümra ısöfeni ve talbiî ki, hac hizmetleri de 
tertip edEöcektiij. 

Sayın mÜletveklilleni, Diyanet 'İşleri Başkanlığı, 
kendisine ayrılan 'bu ibütçe şarltları içinde, bir taraf
tan yurt içi hizmetler vermeye devam ettiği gibi, 
yurt dışındaki vatandaşlarımıza da, hizmet götürme
ye gayret etmektedir. Anavatanı 'PatftlM iktidara gel
diğinde, Türkiye'de yaklaşık 22 bin civarında, cami-
ımiz kadtlosüizdu. Hükümetimiz, 1984 yılımda, 25 bin 
kadro tahsisi kararı - iki üç sene içinde yeni yapı
lacak camiler de dülşünülerek - almıştır. Azamî 1987 
yılının somuna kadar, Türkiye'de imamsız cami Ibt-
rakınamaya ıgayret edilmektedir. 1984 yılında, 7 500 
kadro serbest bırakılmış,-eğitim!den geçirilip, yeterlik 
'bölgesi aDan görevlıier atanmışlardır. 1985 yılında da 
6 bin kadro serbest bırakılmıştır ve eğitime başla
yan ve yeterlik belgesi alan görevliler, de 1 Ocak 
198161dan itibaren igjörevleriıne başlayacaklardır. 

ıKadno verlilmede, hudut köyleri, geri kalmış böl
geler ve küçük köyler, bütçe mülahazası dolayı
sıyla, öne alınmış; ancak, 1976 yılından beri tutu
lan, köy müracaat sırasınatitizlikle riayet edilmiş
tir. . 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın durumu, şüp
hesiz çok önem taşımaktadır. Yurtdışındaki vaitan-
daşiliarımızan ibadetlerini yapabilmeleri, yabancı tel
kinlerden etkilenmemeleri:, yaklaşık 2,5 - 3 milyon 
(insanın, dininden, milletinden kopmaması, 5€ICi binıi 
aşan dvîadıınmn örf ve âdetlerimiz içimde yetişmeleri
ne yardımcı ölmaik üzere, Diyanet İşleri Başkanlı
ğımızın, yurt dışı1 büroları ve buralarda daimî ve 
geç'ici ıDİmajk üzere kadroları vardır. Hülkülmetimiz. 
1984 ve 1985 yıllarında bu kadroları takviye etmiş, 
1985 yılımdan Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 1 mil
yar lira aktarılarak, bu hizmet 'için Diyanet İşleri 
'Başkanlığı ile teşriki mesai yapılmıştır. Hailen, yurt 
dışında 3151 personelimiz mevcuttur. 

ISayun miletıvekileri, yütoe Tünk iMliietinin tarih
ten gelen saygınlığını, her sahadaki üstünlüğünü 
aürdiünmek; fol'am ülkeleri arasında karideşlıiği pekiş-
tirmeik ve ilmî alianda, da; toplıantılar tertiplemek 
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Ibütüm Jsfam ülkelerinin, ramazanları, bayramları 
aynı anda kutlamalarını temin dtmdk maksadıyla 
Türkiye'nin öncülüğünde ve Türk ilim adamlarınım 
(hizmetiyle, 24 - '25 Eylül 1985\e, Mekke'de, bütün 
Isiajm ülkelerinim temisilbilerinim katıldığı (bir top
lantı yapılmış, (burada varılan karanlar Dışişlerli Ba
kanlığımızca 45 İslam ülkesine duyurulmuştur. 

IBiraz ida, Diyanet İşleri ©^kaplığının yaptığı 
yayınlardan (bajhsetaıek lîstiyorum. IKiltaip ve dergi 
olmak üzere yaptığı yajyınlara, Diyanet Gazetesiyle 
ide ıhız vereni ibaişkanlik, Müslüman Ihalkımıza doğ
ru (bilgıi vermek, İslam» öğretici - (her türlü Idıiş yayın
lardan! etkilenmemesli için - 'bol mük'tarlda ve ucuz 
kitap yayınına devam etmdkltddiı). ıBıulgüne kadar, 
yayınladığı kitap adedi Itoplam 33 mıilyonıu »butauiş-
tur. Ayrıca, yabancı ülkdlerde çocuklarımız, vatan
daşlarımız (için İngilizce, Alimancaj, ve Arapça kitap
lar da yayınlamaktadır. 

Sayın ıniilletvdkilleri, 'bildiğiniz gibi, Diyanet İş
leri Başkanlığı, yasallar çerçevdsinde Kur'an kurs
ları açmaktaj, yatılı ve ıgünldüzlü (bu kurslamımızda, 
çocuklarımızı ıdinî ibügiler yönünden eğitmeye gay
ret etmektedir. '1985 yılında açılan 5CÖ'e yatkın Ku
ran kursu ile, kurs sayısı 3 6üi3'e ulaşmış; (buralarda 
60 607 kız, 38 543 erkek olanak üzere yaklalşık 100 
Ibin çocuğumuz eğitilrniişltir. Millî EğMlm, Gençlik 
ve Spor Dışişleri (Bakanağı ve (Basın Yayım Genel 
Müdürlüğü ile de müşterek çalışmalarına devam 
eden ibaşkamlık, bütçdsine, vatandaşların ve Türkiye 
Diyanet Vakfının kaitkılarıyla (hlizmıetlerini sürdür
mektedir. Hajlen Türkiye'de mevcut 57 Ibin camie 
rağmen, 301 kasaba, 3 '886 köyde maalesef (henüz ca
mii ıyaktur; 7 078 köy camii de kadrosuz (bulun
maktadır. Ancak, iktidara gdldiğimiz şu iki yıl içlim
de TürMyelde kadrosuz il ve ilçe merkez camii 
kalmamıiş'tıır. 11987 yılı sonuna kadar,, kadrosuz oaimi 
bırakmamaya kararlı lolidluğumuzu yulkarıda arz et-
miçJtük. Camfisiz köy (bırakmamanın, Inışalafh, ha-
yursever Ihalkımızm katkılarıyla uzun yıllar sürme-
den, gerçekleşeceğime inanıyorum, 

Muhterem milHetvekillerıi, 1965'ten beri intibak
ları yapılamamış idin görevlilerıkıdenı, yaklaşık üç 
bin, ilkokul ve ortaokul mezunu, kıymetli ve tecrü-
Ibeli zevatın ıbu sene lintiıbalkiları yapılmıştır. Beşinci 
ıdereoeden yukarı tarifi edemeyen, uzun yıllardır 
mağdur olan bu zdvait üçüncü derecenin son basa-
mağıına kaidar terfi efttirimişlerdir. 

Hepimizin katkısıyla yüce Meclisten çılkan 3157 
sayılı (Kanunla, evvelce köyleride ibuynuta olarak 
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imamlık yapan yaklaşık 4 'bin görevlinin 2 3'CO'ü, şu 
ana kadar 1985 senesi liçinde - falhri ıhizmet borç
lanması yaparak, emeklilik 'halklarından yararlan-
dırılınışjlardır; diğer zevatını işlemlerıi de sürdürül-
mdktedir. 

örnek hizmetlerini (her gün, verilen 'bütçe imkân
larıyla ve vatandaşlarımızın, vakıflarım yardımlarıy
la geliştiren Diyanet İşleri Başkanlığı, mevcut 
personeli üçin lojman yapmaya, omları devamlı eği
terek ibiligilerini artırmaya, müftülük binası, eğitim 
merkezleri inışa etmeye devam etmdfctddir. Mevcut 
5 eğitim merkezine, inişaası devam eden 2 eğitim 
merkezlinin de katılmasıyla, bu ra|kam 7'ye çıka-
cafctıır. Ayrıca, îs'tanlbul Haseki Külliyesinde, yük
sek seviyede, Ibillhasisaı müftüleri eğitmek üzere, bir 
yüksdk eğiâm merkezi de faaliyetine devam dönek
tedir,. 

Sayın mildüvdkillerii, kuruluşunda, cum'huriyeti 
müteakip Genelkurmayla 'birlikte, bakanlık seviye
sinde teşkil edilen diyanet hiznıetlerli, geri planda 
kalmış devirlerimi arkada (bırakmıştır. Herinizin teş-
'vükleri ve kajtkısıyla, yüce milletimiz nezdkıde, 
manada Ibüyük, maddede küçük görülen bu kuruluş, 
inşallah zamanla daha da dyi hizmet vermek için im
kânlara sahip olacaktır. Müslüman milletimizin gözbe-
bdklerinden olan bu kuruluşu zaman zaman zedeleyen, 
konuru Jbir genel müdürlükten farkı yoktur» gibi 
sözler, evvela, söyleyeni küçültür; ayrıca, inançları
na düşkün milletimizi yaralar. (ANAP sıralarındajn 
«iBraVo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, t>iz «Ezansız yerde oturul
maz» felsdfdsline inanarak, her manada< yetendki, 
geçmişte olduğu gibi, dünyamın en ieri milletleriyle 
Iboy ölçüşen din adamları yetiştirmek özlemi içinde
yiz. Nerede ezanisrz bir köy varsa, oraya capıi yapa
cağız; mevcutları Itamlir edeceğiz; münevver din 
adamlarımızla, gerdk yurt içinde, gerekse yurt dı
şındaki vatandaşlarımızın emrinde olacağız. Birlik 
ve beraberliğin en Ibüyük amili 'yüce dinimitzdir. 
Onu öğrenmeye, öğretmeye, tecavüzlerden ve kü
çümsemelerden korumaya kararlıyız. 

Sayın milletvekillerli, Müslümanların vasisi rolü
nü oymamak, milletimizi inançsız Ibırakmak listeyen-
ler, gölge etmesinler. Alnı şeddeye varmayanların, 
camiye sıra koymak gilbi Ihususlarda ıbu yolda proje
ler yayınladıkları devirler geride kalmıştır. (ANAP 
Biralarından] «Bravo» sesleri, alkışlar) Lütfen gölge 
etmesinler; Müslümanları, vatanıma), miilleltüne, bay-



T. B. M. M. B: 43 13 , 12 4 1985 O : 1 

rağına bağlı olarak, dinlerini de bilecek, öğrenecek 
/ve koruyacak şuurdadırlar. Yapılmak istenenler,... 

VBYBEL VAıOL (Erzincan) — Dinde zorlama 
yoktu*. 

IMUSA ATEŞ '(Tunceli) — Sjefclciliikle olmaz, 
maneviyatla olur. 

llSMAltL DAYI Revamla) — Şuurdan, bahsedi-
lyiorum. 

BAŞKAN — Sayın Varol, Sayın Ateş, lütfen 
konuşmacıya, müdaha|le etmeyelim, sözünü kesme
yelim. 

Buyurun Sayım Dayı. 
JSMAltL DAYI (Devarria) — düectiı (sürülen ve 

yapılmalk istenenler, Islamın, «bâtıl ve hurafe» diye 
(tayisif ettüği şeylerdir. 

Beşikten mezara kadar ifan öğrenmeyi; ilmi, mü
minin yitirillmliş malı saymayı; «İBilenılerle bilmeyen-
fer bir olur mu?» demeyi; «Ya; öğren|cü ya öğretici 
ya; dinleyici ol; bunlardan gayri olma» diyen bir 
ftlslam liçin başka türlü konuşanlar, ancak, bize üzün-
Itü vermektedir. (ANAP sıralanndajn «Bratvöi» ses
leri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, değerfli SHP SÖBCÜSÜ arka
daşımızın bütün konuşmasının tamamıınıı - biraz 
geç geldiğim için - maalesef dinleyemedlim; ancalk, 
ibu sayın değerli hanımefendi milletvekilini Mahiyet 
fakültesindeki asistanlığından ibu yana, beni de Ibdıü 
yayıncı, editör Oimıam dolayısıyla:, çiofc yakından iz
liyorum. Maalsef, ilahiyat fakültesinde de eğitimci 
olan İbu hanımeffenidli1, benim dinleyebildiğim zaman 
içinde de, Diyanet İşleri Başkanllığı kitaplarının bir
ikişim cümlelerini, tamamını almadan), farklı yö-
rumlaıra getirecek şekilde, bir hücuma vesile kılmış
tır. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Asla, asla... 

Çünkü, onlar İslamla müşerref olmamışlar ve 
yüce dinin, birlik, beraberlik, vatan bütünlüğü, 
devlete saygınlık esaslarını maalesef öğrenememiş
ler ve yolk olmuşlardır. 

iHAHlYE ÜÇOK (Ordu) — Dine Sığınmayın. 

İÜSMAfiL IDAYI ı(Devamla,) — Bugün, mlillötim^ 
zin, varlığını sürdürelbillrneisi, onun ısion derece imanlı 
oluşuna, da, şüphesiz iki, bağlıdır; ibunda kimsenin 
ışjüjpttıesi yoktur. 

IBAHRfİYE ÜÇOK (Orfdu) — Seçmene solanı 
bunlar... 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, Ihiç seçmene selama, ihtiyacımız yok; çünkü 
iki seçimden Ibiz çok güçlü olarak çıktık; bunu siz
ler de biliyorsunuz. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesler*, alkışlar) 

ISayın; milletvekilleri, sayın miietvekili hanım
efendimin kendisi de ıbir lilim adamıdır; bir yerde, İs
lam sunu öne sürer: İslam o kadar araştırıcılığı teş
vik etmiştiir ki, bir hadis-i şerifte, her araştıran in
san için - yanılaına dajhi - sevap vaat etmiştir; ya--
nılan, bir sevap; iıyli ve doğruyu bulan, iki sevap 
sahibidir. İslam, Allalh fikrini bile ıtarltışmayı geti
recek kadar hlüır dü'şünceye saygılı bir dindir. 
(ANAP sıralarından: «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Faizden ne ha-
Iber, falizden; 'biraz da faizden bahset. 

İSMAÎL DAYI (Devamla) — Türkiye Diyanet 
. Vakfı meselesine gelüince: 

Sayın millebvekiHeri, hepiniz büiyörsunuız ki, 
Türkiye'de camilerimiz, mlil'yarlara varan o hizmet 
ve varlıklar, fakir, fukara, zengin ve tslamı seven 
halkımız tarafından yapılmaktadır. 1980 öncesi yıl
larında - ki, 1976'dadır bu vakfın kuruluşu - dağı
nık ve perakende olarak her köy ve kasabada kuru
lan demekler, Türkiye genelimde, diğer sınıflardaki 
derneklerle birlikte, bir dernek kargaşası içine düş
müşlerdir. Türkiye Diyanet Vakfı, bütün toplar 
dıklarını, milimine varıncaya kadar, hayra, halka 
ısaıtf etmiştir. 1981 yıllımdan beri Köcatepe Camili
nin linişaatını Türkiye Diyanet Vakfı üstlenmiştir. 
Bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde para yar
dımı yapmıştır ve tekrar arz ediyorum: Hacca gü
denlerin, eğer hacdan paraları artmışsa; - mesafe do
layısıyla, farz edilen, Gaziantep'deki insanını daha 
çok parası artıyor; Edirne'dekilerin daha az parası 
artıyor - «Size, geri kalan şu kadar 'liranın gönde
rilmesini mi arzu ediyorsunuz; hayır hizmetlerine 
sarf edilmek üzere, Türkiye Diyanet Vakıfına; mı 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Bu, bugünkü hali 
değildir. Bütçe müzalkerelerindekii konuşmalarının 
da Ifiamamını aldım, Itakip ettim. 

Sayın Başkanımdan rica ediyorum, biraz zama
nım var; bu arada Türkiye Diyanet Vakfı hakkın
da da bilgi sumımafc isterim, 

IBiz, kararlarımızda Ihİç 'kimsenin müdahalesine 
meyldan bırakmayacak kadar şuurlu, inançlı ve iman
lıyız. tınanarak ıbir noktaya, geldik; yüce Türk Mil
leti de varlığını ibu sayede muhafaza etmiştir) Dik
kat buyurursanız, tarih sahnesinden silinen milletler, 
dinileri yok olanı milletlerdir. Dinlerini kaybeden, 
ibu nedenle tarih sahnesinden silinen Türk millet
leri de vardır. Nerede kaldı o eski kardeşlerimiz? 
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'bırakıyorisıunuz?» diye, telken teker; mektup yazılnuş-
tır ve ıbirkaç zevat parasını istemiş, orajlara. ıgönde-
rilmişltir; yüzde 918'i, «Geri kalan paranı, hayra kal
sın» ıdliye ıbizza|t mektup yazmıştır. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Katiyen dloğru de
ğil. 

(İSMAİL DAYI (Devamla) — Sayın milelüvekil-
leri, bumla? tamamen; Diyanet Vakfından alınmış ısa-
nilh bilgilerdir; meralk edliyonsaınız Ibunun dışmlda da, 
size ıbunları ibe%deydbilirırn. 

lAziz milletydkilleri.,, 
iBAŞfKAN — IS'ayın Dayı, bir dakika|mızı rica 

«deyim yeidi - sekiz (dakikalık dalhaj isörieniz var; 
eğer devam edecekseniz ona göre çalışma, süresinin 
uzatılması kanam allaca,ğım, medburum; çlünkü, ça
lışma süremiz bitiyor. 

IİSMAİİL DAYI (Devamla) — biltüriyorum efen
dim. 

IBIAIŞIKİAIN— Bitiriyorsanız mesele yok. 
İSMIAÎL DAYI (Devamla) — Sayın milleUvekil-

leri, 'binaz evveli dediğim gibi, MüsllüımıanÜar inanç
larını, yasayıslarını, İslama; saygınlıklarını bütüinı şuu

ru ile mlüdaifaa edecek güçtedirler; kimsenin gölge
sine ihtiyaç yok ve Ihiç kimse de geriye dömdüre-
meyeoektir. Elimizde, çok, bellgellli kitap vardır,.. 
Geçmişi özleyenler, camilere sıra koydurmak iste
yenler, org koydurmak isteyenler ve bunların proje
lerini çizenler tarihte ka|lmışltır... (SHP sıralarındaını 
güriültJüler) 

ÎBAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Atatürk'e karşı 
çıkıyorsunuz; camilere sırayı koyduran, Atatürk' 
tür. 

itSMAÎL DAYI (Devamla) — Diyanet İşleri 
Başkanlığı 198'6 yılı ıbütçeslinin o camiaya ve milleti1-
mize tavırlı ölmalsıını diler; Ibaşlka zamıan (sizleri ay
dınlatmak üzere, saygılar sunarım. (ANAP sırala
rımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Dayı. 
(Mulhlterem arka!dıaışllar;ım, öğleden önceki çalış

ma slülremiız dolmuştur. 
Saat 14JGjO('te itoplanmak üzere birinci oturumu 

(kajpaltuyorum. 

Kapanma Saıaıitl : 13„0ı0 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 

KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri Sağlar (İçel), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — 43 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarıları 
(1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, (1/709) (S. Sa
yıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜT-
'ÇESİ (Devam) 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1986 Malî Yılı 
Bütçesi. 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Diyanet işleri Başkanlığının bütçe
si ve kesinhesabı üzerindeki görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

Bundan önceki oturumda gruplar adına yapılan 
konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi söz sırası lehte Sayın Mehmet Kaşıkçının
dır. 

Sayın Mehmet Kaşıkçı, buyurun. 
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NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; Diyanet 
İşleri Başkanlığının 1986 Malî Yılı Bütçesiyle ilgili 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, dinî hayatın organizas
yonunu üstlenmiş, vazife olarak almış bir Devlet ku
ruluşudur; genel idare içerisindeki bir kuruluştur. 

Hepimizin yakinen bildiği gibi, Türkiye Cumhu
riyetinin vazgeçilmez temel prensibi, laiklik il
kesidir. Bir kuruluşun, din ile devlet işlerini ayrı yü
rütmek mecburiyetinde olan bir kuruluşun, siyasî ik
tidar bünyesi içerisinde bu işi layıkıyla yürütmesinin 
kolay bir mesele olmadığını anlamak hiç de zor de
ğildir. Hükümetimizin, camiye, okula, kışlaya politi
ka sokmamak azmi sayesinde, Diyanet işleri Başkan
lığı bu görevi bihakkın yürütmektedir; hem tslamî 
prensiplere eksiksiz sadık kalmakta, hem de laik 
Cumhuriyet ilkelerine uyarak yürütmektedir;. fakat 
bu uygulama, gerek laiklik ilkesini yanlış anlayan, 
gerekse dinî görüşü şeriat devletiyle karıştıranlar ta
rafından tenkit edilmektedir. Şer'î devletle, din işle
rini karıştıran kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığının ye
terince dinî konulara eğilmediği şeklinde tenkitler yö
neltmekte; laiklik ilkesini, dinsizlik olarak anlayan
lar da Diyanet İşleri Başkanlığına hücum etmektedir. 

Bunun yanı sıra, diyanet camiasında öğretim üye
si olarak görev yapmış bir parlamenterin, devamlı 
olarak, niçin, Diyanet İşleri Başkanlığına hücum et
tiğini bir türlü anlayamamaktayım. Bu hücumda, 
1981 yılında basılmak üzere verdiği iki kitabın basıl-
mamasının da acaba etkisi var mı, diye bir düşünce 
bende uyanıyor. Sayın parlamenter 1981 yılında, «Is-
lamdan Dönenler ve Yalancı Peygamberler» isimli 
bir kitabını, «Müslümanların Yaşayışı» isimli diğer 
bir kitabını, basılmak üzere Diyanet İşleri Başkan
lığına vermiş; bu kitaplar basılmayınca, hücumları
nı daha da artırmıştır. 

Sayın üyeler, bütçe müzakereleri dolayısıyla Mec
liste Diyanet işleri Bütçesinin görüşülmesi sırasında 
bazı örnekler verildi. Büyük Atatürk, yetiştirdiğimiz 
din âlimleri, Peygamberimiz, din uleması dururken; 
bir milletvekilinin, Habib Burgiba'yı örnek göster
mesini, bir sayın milletvekilinin de, bu kürsüden, son
radan Müslüman olmuş komünist bir Fransız'dan bi
ze örnekler göstermesini sop derece yadırgadık. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
taşmadan konuşun, cevabını alırsınız. Açıkça isim 
ver; sataşma. 

13 . 12 . 1985 0 : 2 

ı NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Ben 
J hiç kimseye sataşmıyorum Sayın Bayezit. 
| ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Komü

nistliğin müdafaasını mı yapıyorsunuz? 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Beni 

sataşmakla itham eden arkadaşımızın bütçe görüş
meleri sırasındaki sözlerini size aynen okumak isti
yorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
bib Burgiba'yı ben söyledim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Diyanet işlerinin başka 
sorunu yok mu? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — «Sata
şıyorsunuz» diye bana hücum eden arkadaşımızın, 
bütçe müzakereleri sırasındaki sözlerini size aynen 
okuyorum : «Biz, bırakın Atatürk kafasını, bazı ki
şilerde Habib Burgiba'nın kafasını görmek istiyoruz.» 

İBRAHİM ÖZBIYIK (Kayseri) — Ne demek bu? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Ne 
demek olduğunu da izah ediyor : «Arkadaşlar, bili
yorsunuz Habib Burgiba, yıllar önce Cezayir halkı
na, o ramazan için oruç tutmayıp, çalışmalarını tav
siye etmiştir. (Cezayir mi, Tunus mu? sesleri) (Tu
nus, Cezayir... Bırak o işin safsatasını; mühim olan, 
fikir... Bunu tavsiye etmiştir. Ben de bu arkadaşlarda, 
yani yobaz siyasîlerde, Atatürk kafası değil, hiç de
ğilse Habib Burgiba kafası bulmak istiyorum» de
miştir. 

Muhterem üyeler, ülkemiz için en tehlikeli konu
lardan biri, Büyük Atatürk'ü yanlış anlatmaktır, yan
lış tarif etmektir. İçinde bulunduğumuz bu mukad
des çatı ve toplandığımız büyük Meclis bize Atatürk' 
ün yadigârıdır, hediyesidir. Atatürk, tüm dünyanın 
kabul ettiği, çağımıza damgasını vurmuş en büyük 
asker, en büyük yönetici, en büyük siyasîdir ve bu 

I büyüklüklerin yanı sıra, Atatürk, inançlı, imanlı bir 
Müslüman İdi. (Alkışlar) Sayın parlamenterin bu 
konuşmaya mesnet ettiği konu, Büyük Atatürk'ün, 

I Balıkesir Paşa Camiinde vermiş olduğu bir hutbe 
idi. Atatürk, o hutbesinde, me.alen, «Allah büyüktür 
ve birdir. Peygamberimiz Hazreti Muhammet, onun 
resulüdür; Islâmiyeti yaymak için görevlendirilmiştir. 
islamiyet en büyük dindir; en son dindir» şeklinde 

I hutbe vaaz etmişti. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Aksini söyleyen 

yok. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim... 

331 -



T. B. M. M. B : 43 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bu 
hutbeyi vaaz eden Atatürk'ü yanlış anlamanın, yan
lış anlatmaya kalkmanın büyük vebali vardır. «Ata
türk düşüncesi, Atatürk fikriyatı» kelimeleri durur
ken, niçin «Atatürk kafası» denilir; aklım ermiyor. 
Üstelik, Atatürk'e alternatif, niçin Habib Burgiba ol
sun; başka verecek örnek mi yoktur? Türk tarihi, 
millî tarihimiz, Türk büyükleriyle doludur. Sırf, «Ra
mazanda oruç tutmayın» diyebilmek için, gidip de 
Habib Burgiba'ları aramaya niye lüzum görürüz, 
anlayamıyorum sayın arkadaşlar! (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem kardeşlerim, Diyanet İşleri Bütçesi ve
silesiyle temas edeceğim temel konulardan biri de, 
Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu meselesi
dir. Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, laik cum
huriyetimizde din işlerini devlet işlerinden ayırarak 
yürütebilmek için, hükümet emrindeki kuruluşun ba
zı muhtariyetlerinin olması gerekir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı Teşkilatı Kanununu hükümetimiz ele al
mıştır. Birçok zor meseleleri halleden hükümetimizin 
ve büyük Meclisimizin, Diyanet işleri Başkanlığı 
Teşkilat Kanununu da en uygun şekilde çıkaracağına 
canı gönülden inanıyorum. 

Sayın parlamenterler, bu konuya değinmişken, 
önemli gördüğüm bir hususa da temas etmeyi vazife 
biliyorum. Halkımızın yüzde 99'u Müslümandır. Di
yanet işleri Başkanı da Müslümanların, ülkemizdeki 
temsilcisidir, en büyük liderdir; protokoldeki yeri bin 
kişinin arasındadır. Resmî kisvesiyle, bir protokolde 
Diyanet işleri Başkanını, 3 üncü, 4 üncü sıralarda otu
ruyor görmekten, Müslüman halkımız üzüntü duymak
tadır. Bu protokol meselesinin bir an önce ele alınıp, 
düzeltilmesinde şahsen büyük fayda ve yarar gör
mekteyim. 

Muhterem parlamenterler, üzerinde çok durulan 
konulardan biri, Diyanet Teşkilatının, hac organizas
yonu meselesidir. Hac görevi, Islamiyetin 5 temel 
farzından biridir. Geçmiş yıllarda Hacca giden hacı
larımız, sıcak Arap çöllerinde Devletin elini bulama
maktan, Devletin ilgisizliğinden hep şikâyetçi olmuş
tur ve bu organizasyon, seyahat acenteleri, otobüs 
işletmeleri tarafından yürütülmüş; hacı, Cidde'ye bı
rakılmış; bundan sonrası, oradaki Arap delilin insa
fına kalmıştır. 1979'dan beri bu işi Diyanet işleri 
Başkanlığı Diyanet Vakfı düzenlemekte; hacılarımızın 
umduğu ilgi ve alaka Arabistan çöllerine uzanmak
tadır. Bu sene bana, Hac'da konuyu derinliğine in
celemek nasip oldu;, tüm arkadaşlarımıza da Cenabı 
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Allah nasip eylesin. En az bin hacı kardeşimizle gö
rüştüm... Bir tek hacı kardeşimiz, Diyanetin almış 
olduğu bağıştan şikâyet etmedi; «Helâl olsun, Koca-
tepe gibi bir camiin yapılmasına vesile olan bağış, 
yapabileceğimiz en iyi harcamadır» dediler. 

Diyanet işleri Vakfının gprünen harcaması, belki, 
hepimizin gözü önünde olduğu için Kocatepe Ca
miini görüyoruz; bunun dışındaki hizmetleri saymak
la bitmez. Diyanet işleri Başkanlığının geçen sene 
yatırım için ayrılan parası 800 milyon lira civarın
dadır; bunun 700 milyon lira civarındaki kısmı har
canmıştır. Bu sene, ekim ayı sonuna kadar Diyanet 
Vakfının bu uğurda harcadığı para 2 milyar 155 mil
yon liradan fazladır; yani Diyanet işleri Başkanlığına 
ayırabildiğimiz tahsisatın üç katı civarındadır. 1986 
bütçesindeki bu tahsisat artırıldı ve 2,5 milyar lira 
olarak önümüze geliyor. Tabiî ki, bu, sevinilecek bir 
konudur. 

Bunun dışında, Vakıf, Diyanet işleri Başkanlığı
nın yüklendiği tüm görevlere yardımcı olmak için ça
lışmaktadır. Mesela, camiler yaptırıyor, Kur'an kurs
ları yaptırıyor, fakir talebelere burs veriyor (ki, 6 bin 
civarında talebeye burs verilmiştir) yurt dışında oku
yan değerli ilim adamlarına doktora yapması için 
burs veriyor, ki, 10 civarında doktora talebesi Fran
sa'da, Almanya'da, ingiltere'de doktora yapmakta
dırlar. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, süreniz, doldu efen
dim, lütfen toparlayınız. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Fakir 
ve kimsesiz kişilere yardım ediyor. Bu sene vakıf 
vesilesiyle 500 fakire giyim, 500 fakire de yakacak 
yardımı yapmıştır. 

Görüldüğü gibi, Diyanet Vakfının hacca giden
lerden almış olduğu yardımlar en iyi yerlere harcan
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, süreniz doldu efen
dim; lütfen toparlayınız. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Güzel konuşu
yor, Sayın Başkan; biraz daha konuşsun. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, hizmet edenlerin şevkini söndürmeye
lim; menfii destanlaştırmaktan vazgeçelim; yıkıcı de
ğil, yapıcı ve ıslahatçı olalım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) f 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaşıkçı. 
Aleyhte konuşmak isteyen arkadaşımız Sayın Tür

kân Arıkan; buyurun efendim. 
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BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, iki 
arkadaş tarafından bana sataşma var; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Türkân Hanımı dinleyelim; sonra, 
arzunuz nedir, size sorayım efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Peki efendim. ^ 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, süreniz 10 dakika 

efendim. / 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Pe-. 

ki efendim. — 
Sayıp Eaşkan, değerli milletvekilleri; Diyanet iş

leri Başkanlığının bütçesi üzerinde kişisel görüşleri
mi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Diyanet İşleri Başkanlığının kadrosu 67 082'dir. 
Bunun yüzde 6'sı yükseköğrenim görmüş, yüzde 44,8'i 
imam hatip lisesi mezunu, yüzde 38,2'si ilkokul me
zunu, diğerleri de orta dereceli okul mezunlarıdır. 

Yüksekokul mezunlarının, özellikle İlahiyat fakül
tesi mezunlarının oranının çok düşük olduğunu görü
yoruz; ama Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda 
gerekli tedbirleri de almış olduğunu görmekle mem
nunluk duyuyoruz. 

Başkanlığın görevleri arasında, Kûr'an kurslarının 
ve eğitim merkezlerinin, açılış, eğitim, öğretim ve yö
netimi ile ilgili işleri yürütmek bulunmaktadır. Hal
buki, din eğitimi, ülkemizde çok dağınık bir vaziyet
tedir. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Di
yanet İşleri Başkanlığının işbirliği ile, çocuklarımıza 
çok ciddî bir din eğitiminin verilmesi gerekir. Din 
eğitiminin, çok' iyi yetişmiş, aydın din adamları tara
fından verilmesinin, gerek çocuklarımız, gerek ülke
mizin kalkınması, gerekse ülkemizin geleceği açısın
dan çok büyük bir önemi vardır. 

Bu konuda, özellikle Atatürk'ün bir sözünü bu
rada okumadan geçemeyeceğim; Atatürk şöyle di
yor : «(Bizim dinimiz, en mantıklı ve en tabiî bir din
dir ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur. 
Bir dinin tabiî olması için, akla, fenne, ilme ve man
tığa uyması gereklidir. Bizim dinimiz bunlara tama
men uygundur. Müslümanların toplumsal hayatında, 
hiç kimsenin, özel bir sınıf halinde varlığını koru
maya hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak gö
renler, dinî emellere uygun harekette bulunmuş ol
mazlar. Bizde ruhbanlık yoktur; hepimiz eşitiz ve di
nimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye zorunlu
yuz. Her fert dinini, din duygusunu, imanını öğren
mek için bir yere gereksinim duyar; orası da okul
dur.» 

Eğer, biz, din eğitimini ciddî bir hale sokamazsak, 
Mahmut hocalar, «Televizyon dinlemeyin, yüksek to

puklu ayakkabı giymeyin» şeklinde propagandaya 
başlarlar. 

Yine Başkanlığın görevleri arasında, din konusun
da toplumu aydınlatmak vardır. Ben televizyonda 
«îlnanç Dünyası» programını izliyorum ve yararlanı
yorum. Ancak, son günlerde, biliyorsunuz, tarikatlar 
ve tekkeler konusunda önemli yayınlar var. Tekkeler 
ve tarikatlar ülkemizde yasak olduğuna göre, Diya
net İşleri Başkanlığının bu konuda da toplumumuzu 
aydınlatmasında yarar görüyorum. 

Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığının, piya
sada, mühürsüz Kur'an-ı Kerim bulunup bulunmadı
ğını kontrol etmek yetkisi var. Geçen sene bir «Dinî 
Yayınlar Kitap Fuarı» yapıldı; ben orada 4 saatimi 
harcadım; izleyebildiğim kadar çeşitli kitapları ka
rıştırmaya, anlamaya çalıştım... Birçok, mühürsüz 
Kur'an-ı Kerim var... Oysa, Diyanet İşleri Başkan
lığımızın, çok güzel, yayınlanmış bir Kur'an-ı Keri
mi bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerimlerin böyle mühür
süz olarak çoğalması, yarın öbür gün toplumumuzda# 

çok 'değişik yaklaşımlara neden olabilir. Bu nedenle, 
bu konunun üzerine gidilmesinde yarar görüyorum. 

Yine, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının, din 
ile ilgili her çeşit yayınları izlemek gereğine karar 
vermek ve karşı yayınlarla, bilimsel mücadele esasla
rını hazırlamak görevi bulunmaktadır. Piyasada dinî 
vavınlar çok çeşitlidir; bunlardan bazılarını incelemek 
fırsatını buldum; içlerinde bir kısmı laikliğe dahi ay
kırı görülmektedir. Ancak, ben, kadınlarla ilgili oldu
ğu için, bir kitap konusunda, hükümetin ve Diyanet 
İşleri (Başkanlığımızın dikkatini çekmek istiyorum. 
«Bir Anneden Kızına öğütler» adlı bir kitap yar... 

.Bu kitabın yarısı gayet güzel, toplum hayatında, aile 
içinde genç çocuklarımızı yetiştirici öğütler veriyor; 
ama yarıdan sonrasında şu öğütler var : «Kadın ev
den dışarıya çıkmamalıdır; kadın alışveriş yapmama
lıdır; kadın dışarıda çalışmamalıdır, sadece ev içinde 
çalışmalıdır.» Halbuki Anayasamızın maddelerine gö
re, çalışma hakkı herkesindir ve bunu sağlamak dev
letin görevidir. Şu halde, Diyanet İşleri Başkanlığı, bu 
konuda da irşat görevini ve denetim görevini yapma
lıdır. 

Bu arada, son olarak bir konuya da değinmek is
tiyorum. Geçen sene bir soru önergesi vererek de sa
yın bakanımıza sormuştum; ama ben tatmin olmadı
ğım için, tekrar gündeme getirmek istiyorum. Ma
mak'ta bir'camiin dış kısmına, özetle, şöyle bir tabe
la asılmış : «Allah, içkiye, içene, alana, satana, yapa
na, dağıtana lanet ediyor.» 
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Şimdi, bunu biraz irdeleyelim : Tekel idaresi, bir 
devlet kuruluşu... Tekel idaresi İçki üretiyor, yani bu
radaki yazı, devleti lanetliyor; devlet adamlarımızdan 
birçoğu içki içiyor, buradaki yazı devlet adamlarımı
zı lanetliyor; bakkal ve bayi içki satıyor, buradaki 
yazı esnafımızı lanetliyor; kamyon şoförlerimiz gere
ğinde içki taşıyor, buradaki yazı kamyon şoförleri
mizi lanetliyor, öğrendiğimize göre, bu tabelayı ora
ya bir dernek koydurmuştur. Böyle bir tabelanın ora
da asılı durması, Dernekler Yasasına aykırıdır. Ana
yasamızın 24 üncü maddesine aykırıdır, Türk Geza 
Kanununun 163 üncü maddesine aykırıdır. 

Sayın Başkanım, zamanım varsa, maddeleri oku
mak isterim izin verirseniz. 

BAŞKAN — Şimdilik var hanımefendi, 4' daki
kanız var. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN• (Devamla) — 
Efendim, Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddesi 
şöyle diyor : «Dinî veya dinî hissiyatı veya dince 
mukaddes tanınan şeyleri alet ederek, her ne suret-

*le olursa olsun propaganda yapan veya telkinde bu
lunan kimse bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis ce
zasıyla cezalandırılır.» 

Biz, irşat edilsin diyoruz. Camilerimizin içinde, 
içkinin zararları anlatılabilir; ama dışarıya bu tabela
yı koymaya bir derneğin hakkı yoktur. 

Anayasamızın 24 üncü maddesini okuyorum : 
«... Siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama ama
cıyla, her ne suretle olursa olsun, dini veya din duy
gularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez ve kötüye kullanamaz.» 

Bu dernek, camilerimizi, kendi düşüncesine göre 
istismar etmektedir; bunu gündeme getirmek istiyo
rum. 

Biz de sizler kadar dindarız, ben de Kur'an-ı Ke
rim okuyorum, yeni Türkçesini izlemeye ve uygula
maya da çalışıyorum; görev duygusuyla ve aldığım 
aylığın helal olabilmesi için, milletvekilliği görevimi 
tam yapmaya çalışıyorum. 

Saygılar sunarım. i(«Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

- Efendim, hükümete söz vermeden evvel, Sayın 
Bahriye Üçok bir şey söylemek istediler; Sayın Tür
kân Arıkan'dan sonra kendilerine söz vereceğimi bil
dirdim. 

Sayın üçok, arzu ettiğiniz nedir; olduğunuz yer
den onu açıklayın lütfen. Henüz söz vermedim, ne is
tediğinizi soruyorum. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Efendim, Sayın Ka
şıkçı ve daha evvel konuşan arkadaşım, benim İlahim 
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| yat faültesinde öğretim üyesi olduğumu esefle karşı
lamış bulunuyor ve bundan, «maalesef» diyerek söz 
ettiler. 

Ayrıca, konuyu bilmeden, incelemeden, îslamın 
gereklerini anlamadan birtakım eleştirilerde bulundu
ğumu; sonra, kitabımı bastıramadığım için eleştirile
rimi artırdığımı söylediler. Bunlara cevap vermek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bunlarslenkit mahiyetinde; 
bir sataşma mahiyetinde değil. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Rica ederim, böy
le şey olmaz. 

BAŞKAN — [Lütfen dinleyin efendim, lütfen. 
Şimdi, sataşmadan bahisle, herhalde... 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — İthamdır... 

BAŞKAN — Bir dakika hanımefendi. Sataşma
dan bahisle söz istiyorsunuz herhalde? • 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Hanımefendi, ben, sataşma nedir; 

neyle alakalı, ne zaman söz vereceğimizi şimdi size 
okuyacağım : «Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş 
olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan 
hükümet, komisyon, siyasî parti grubu veya millet
vekilleri, açıklama yapabilir ve cevap verebilir.» 

Sizin arzu ettiğiniz bu; ama ayrıca, «Açıklama 
ve cevaplar için, Başkan, aynı oturum içinde olmak 
üzere söz verme zamanını takdir eder» deniyor. Bah
settiğiniz ilk kısım aynı oturun! içerisinde değildir; o 
itibarla bu geçmiştir. 

BAHRİYE ÜÇOK ^Ordu) — Ben seslendim Sa-
I yın Başkan, hemen kapattınız. 

BAŞKAN — İkinci iddianızı da açıklayacağım, 
oraya da cevap arz edeceğim : ı«... söz almak iste
yen, ne sebebepten dolayı konuşmak istediğini Baş
kana bildirir.» Şimdi sorduğum husus o... «Başkan, 
söz verip vermemek gerektiğini takdir eder.» 

Bu itibarla, ben takdir hakkımı kullanıyorum, söz 
vermiyorum hanımefendi. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 
• BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Müsaade buyurur 

musunuz?.. 
M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Sa-

I yın Başkan, benim bir maruzatım var, Sayın Bahriye 
I Hanım bitirdikten sonra... 

IBAŞKAN — Efendim, buyurun. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, siz 

I bir kitap yazmış olsanız ve kitabınızı bastırmak iste-
j seniz... 
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BAŞKAN — Hanımefendi, dinledim; benimle 
münakaşa etmeyiniz lütfen. 

BAHRİYE ÜÇOK ı(Ordu) — Şahsiyetimle oynan
mıştır efendim. 

BAŞKAN — Dinledim efendim; takdir hakkımı 
kullanarak, söz vermediğimi söyledim. 

Buyurun Sayın Bayezit, siz söyleyin. 
BAHRİYE ÜÇOK l(Ordu) — Sayın Başkan, Mil

lî Eğitim Bakanlığı benim kitabımı basmıştır. Ben, 
Diyanet İşleri Başkanlığına yarar olsun diye... 

BAŞKAN — İyi, zabıtlara geçti hanımefendi. 
BAHRİYE ÖÇOK (Ordu) — 'Islamı benim kadar 

güzel müdafaa etmiş, o kitaptan başka hiçbir kitap 
yoktur,. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim hanımefendi, za
bıtlara geçti efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Diyanet İşleri Baş
kanlığı bunu yapmamıştır. Ben bunu yardım için tek
lif ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim hanımefendi. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — 20 yıldır ben, diya

netin hatalarını karşılıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim hanımefendi. 
Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Sa
yın konuşmacı, Plan ve Bütçe Komisyonundaki bir 
sözümü burada da açıklayarak, benim maksadımın 
dışında bir anlamla ifade* etmiştir. Bunu tavzih etmek 
istiyorum; o bakımdan söz istiyorum. 

Takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim arz ettim, takdir hakkımı 
kullandım, söz vermedim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
sataşmadan dolayı söz istemiyorum. 

BAŞKAN — Başka yerde yoktur o. O madde, 
buyurduğunuz fıkra, sataşma kısmındadır; 70 inci 
maddenin şümulü içindedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır, ben sataşmadan dolayı söz istemiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bayezit... 

İM. TURAN BAYEZİT Kahramanmaraş) — Mü
saade buyurun, ben. sataşma, demiyorum; benim bir 
sözümü, benim maksadımın dışında yorumlamıştır 
efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorum; aynı madde içinde Sa
yın Bayezit... Lütfen oturun, 70 inci maddeyi okuyun, 
siz de benim kanaatime varırsımz..(ANAIP sıraların
dan alkışlar) * 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) - Sa
yın Başkan, rica ediyorum, takdir hakkınızı bu ka
dar ağır kullanmayın. 

BAŞKAN — Söz hakkınız yok efendim. 
Buyurun Sayın Bakan : 
Sayın Bakan, hatırlatmak için söylüyorum; süreniz 

. 30 dakikadır efendim. 
I DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — . 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Diya
net İşleri Başkanlığının 1986 yılı bütçesiyle ilgili ola
rak, gerek grupları adına, gerek şahısları adına ko-* 
nuşan arkadaşlarıma şükranlarımı ifade etmekle söz
lerime başlamak istiyorum ve yüce heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin yüce heyeti
nize takdimi dolayısıyla ifade edeceğim görüşlerime, 
dinin fert ve toplum hayatındaki vazgeçilmez yerini 
ve önemini belirterek başlamak istiyorum. 

Din, tarihin çok eski dönemlerinden beri, gelmiş 
geçmiş bütün insan toplumlarına yön veren ilahî bir 

'müessese, içtimaî bir disiplin olarak yer almaktadır. 
Din, insan heyecanının, sanat, hamaset, feragat, ümit 
ve sâadet duygularının sentezidir. Ülkemizi ve inanç- . 
larımızı bir mozaik içerisinde ahenkli bütünlüğe ka- " 
vuşturan en kuvvetli birleştirici, ahlaklı, feragatti, 
dengeli ve şahsiyetli. fertler yaratmakta en güçlü te
sirdir. 

Toplumun değerleri içerisinde iman, her türlü hü
cumun karşısına, yıkılması güç bir kale gibi çıkmış
tır. Devlet ve millet düşmanları, menfur emellerine 
ulaşabilmek için, önce bu müstahkem kaleye saldır
mışlardır. Çünkü, inançlarını kaybetmiş toplumların 
insanları, nerede ve ne şart altında olursa olsun, bir
birine sıcak bir dostlukla bağlanamaz, birbirlerini 
sevmez, aralarında sevgi ve kardeşlik bağları kura
mazlar. İman unsuru hezimete uğratılınca, ona bağlı 
olan, tarihî, millî ve manevî değerlerin toplumla bir
likte tersyüz olması, yıkılıp gitmesi, kendiliğinden . 
olacaktır. Bir milleti içinden vurmak, içinden yıkmak 
için, bundan daha kestirme bir yol düşünülemez. 

Türk toplumu, din kültürü ile yetişmiş bir toplum
dur. Bu kültür, aziz milletimizin hayat görüşü ve sos
yal yaşayışı ile âdeta bütünleşmiş; onun, ataya, tö
reye ve millî değerlere bağlılığını pekiştirmiştir. Biz, 
1 000 yıldan beri, Islamın yüce değerleri ile yaşayan 
bir milletiz; düğünümüz de, derneğimiz de, folklor 
ve törelerimiz de aile terbiyemize ve beşerî münase
betlerimize, İslam kültürünün yapıcı unsurları arasın
da anlam kazandırmakta, güzellik katmaktadır. 
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Aile ve köy odalarında konuşulanlardan, asker 
mektubundaki hasret duygularına kadar her düşünce 
ve davranışımızda, millî kültürümüz, din yaşayışı ile 
iç içedir. Genç kızlarımızın çeyiz sandığındaki en gü
zel işleme, hâlâ, mushaf kabıdır. Yeni doğan çocu
ğumuzun, ana sesinden sonra duyduğu ilk ses, ezan 
sesidir. Türk insanı cuma ve mevlit toplantıları ile 
bir araya gelir, bayram kaynaşması ile barışır, kucak
lasın 

Millet olarak hedefimiz, bu doğrultuda aydın ve 
İmanlı nesiller yetiştirerek, kültür davamızı, medeni
yet davamızı, beka ve kalkınma davamızı, bütün va
tan coğrafyasını kavrayacak bu millî ve manevî it
tihadın işbirliğine emanet etmek olmalıdır, tşte bu 
sebepledir ki, din hizmetleri, toplumumuzda büyük 
önem taşımaktadır. Bu hizmet, birleştirici, bütünleş
tirici ve kaynaştırıcı rolü ile, özlenen, büyük ve güç
lü Türkiye'yi kurmakta başlıca amillerden birisi ola
caktır. 

Büyük Atatürk, 7 Şubat 1923 tarihinde, Paşa Ca
miinde verdiği tarihî hutbesinde, îslam dininin yü
celiğini ve hayat felsefesini veciz bir şekilde ifade et
miştir. Bu hutbesinde : «Ey millet, Allah birdir, şanı 
büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzeri
nize olsun. Peygamber Efendimiz, Cenabı Hak tara
fından, insanlara, dinin hakikâtlerini tebliğe memur 
ve resul olmuştur. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan 
dinimiz, son dindir, en mükemmel dindir. Çünkü 
dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen uygun ve 
mutabıktır» demiştir. 

Hükümetimiz, dolayısıyla Diyanet işleri Başkan
lığımız, Yüce Atatürk'ün gösterdiği bu istikamette, 
irşatları yolunda ve Anayasanın belirttiği esaslar çer
çevesinde hizmetini görmeye gayret göstermektedir. 

Teşkilatın, Atatürk ve onun ilke ve inkılaplarına 
karşı olduğu konusundaki iddiaları şiddetle reddedi
yoruz. 

Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Dev
letimizin bu değişmez vasfı, bütün anayasalarda ol
duğu gibi, 1982 Anayasasında da yer almış ve mil
letimizin ezici çoğunluğunun tasvibine mazhar ol
muştur. Bu netice, aziz milletimizin, Cumhuriyetin 
temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduğunun ve dola
yısıyla laikliği kendisine bir hayat tarzı olarak seç
miş bulunduğunun teyidi ve aynı zamanda, laiklik 
istismarcılarına verilmiş anlamlı bir cevabıdır. 

Bunu, şunun için söylüyorum : Laiklik istismarıy-
la vatandaşın inançlarına ipotek koyma gayretleri, , 
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son zamanlarda, geçmiştekine benzer bir ustalıkla 
yeniden sahneye konulmak istenilmektedir. Bu çev
relerin niyet ve maksatları bellidir. Yapmak istedik
leri, laiklikle, din ve vicdan hürriyeti arasındaki has
sas dengeyi, ikincisi aleyhine bozmak suretiyle, top
lumu yeniden inanç boşluğuna düşürmek ve. kargaşa 
ortamına sürüklemektir. Ülkenin huzur ve istikrara 
kavuşmasından rahatsızlık duyanlar, daima bu yolu 
denemişlerdir; bugün de aynı tertibin içerisinde bu
lunmaları şaşılacak bir durum değildir. 

Laiklik perdesi arkasına saklanarak, Türk vatan
daşlarının inançlarına pusu kuran, dışarıdan kuman
dalı bu mihrakların diğer bir hedefi ise, Türkiye'yi, 
inançların yargılandığı bir ülke görüntüsüne kavuş
turmaktır. Böyle bir Türkiye, karanlık emellerinin ta
hakkuku için elverişli bir zemin olacaktır; bunu hayal 
etmektedirler. Hemen ifade etmek isterim ki, Türki
ye,, masum imanların sanık -sandaıryesime oturtuldu
ğu bir ülke olmayacaktır, Hiçbir tertip ve tuzak, Türk 
vatandaşını, yaşama hakkı kadar aziz bildiği inanç
larından, iibadet ve îfcilkatilarından kopramayacaktır, 
{ANAP saralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) Çün
kü, Türik vatandaşı, (inanan insan olarak sahip ol
duğu millî ve manevî değerlerin, inanç ve ibadet hür
riyetinin (kıymetini herkesten çok daha iyi takdir et
me ve anlama ollgunluğuna salhiptir. Bunun içindir 
<kü-, devlet ve rejim aleyhtarlığına, safsataya, hurafe
ye ve geriliğe karşıdır. IBunun içindir ki, çağdışı he
vesleri, inanımuş gönüllerde değil, inkarcılıkla şart
lanmış kafalarda aramak lazımdır. 

ISayın Başkan, Yüce Meclisin değerli Üyeleri; din 
müessesesi, hamgi parti ve gruptan olursak olalım, 
hep birlikte sahip çıkmamızı gerektiren ortak değer 
hükümlerimizi ihtiva etmektedir. Dinin değişmez 
kaidelerini ve hizmet pransipierini günlük politika
lara göre ayarlamak veya yeniden tespit etmek müm
kün değildir. Bu (balkımdan taiz, Diyanet İşleri Baş
kanlığını; her ışeyden evvel, Ihir hizmet ve itibar mües
sesesi lolarak görüyor ve camiye, okula, kışlaya si
yaset sokmaımıak kararımızın da tabiî bir (gereği ola
rak, pantilerüstü kalmasına azamî gayret sarf ediyo
ruz. 

ıBu arada üzülerek ifade etmek istiyorum İki, Di
yanet IIşDeri 'Başkanlığının, Papalık müessesesiyle (kı
yaslanmaya kalkılmasının hiçbir zaman tasvip ede-
meyeceğknıiz bir davranış olduğunu da ifade etmek 
işitiyorum. 

BAHRÎYE ÜÇOK <!Ordu) — Otorite kakımın
dan sayın balkan... 
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DEVLET BAKAM KÂZIM OKSAY (Devamla) 
—Hükümetimiz bu anlayış çerçevesinde, din hizmet
lerinin, topluma, dengeli ve etkili bir şekilde ulaştı
rılmasına büyük önem vermektedir. 

Huzurunuzda şunu memnuniyetle ifade etmek is
terim ki, din hizmetleri konusunda bugüne kadar 
'hiçbir iktidarın gerçekleştiremediği hizmetler, hü
kümetimizin iki yıllık çalışma döneminde gerçekleş-
tkıilmiştir. Göreve başladığımızda, Başkanlığın en 
büyük problemi kadro meselesıiydi; yaklaşık 20 bin 
camide, ezan lokuıyacak 'bir görevli dahi bulunmu
yordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunun
da, köy camileri için her yıl 2 bin kadro verilmesi 
hükme bağlanmış olmasına rağmen, 4 yâ üst üste, 
kadro tahsisi yapılamamış ve büyük bir açık mey
dana gelmişti. Camilerden başka, Kur'an kurslarının 
yarısı da, fahrî görevlilerle lidare ediliyordu. Vaiz ve 
murakıp sayısı, ihtiyacı (karşılamaktan uzaktı. Yıl
lardır çözüme kavuşturulamayan bu meseleyi, 25 bin 
kadro birden İhdas etmek suretiyle bir defada çö
zümlemiş bulunuyoruz. Böylece, Cumhuriyetin' ku
rulmasından, yani 1924ten 1980'e Ikadar geçen dö
nemde, toplam olarak 56 !bln kadro alabilen Diyanet 
İşleri Başkanlığı, 1984 senesinde bir defada 25 bin 
yeni kadro ile 'güçlendirilmiştir. Bu kadrolardan 
7 5O0 tanesi 1984 senesinde serbest bırakılmış ve kul
lanılmıştır. 6 bin kadro 1985 yılı içerisinde dağıtıl
mış; bunlara gönderilecek elemanların seçim işleri 
tamamlanmıştır; 1986 yılı içerisinde göreve başlaya
caklardır.! Geri kalan 11 500 kadro ise, önümüzde
ki iki yıllık dönem içerisinde, kadrosuz yerlere gön
derilecek ve böylece bu konu hiçbir şekilde politik 
istismar vesilesi yapılmadan, sessiz sedasız biçimde 
halledilmiş olacaktır. 

Böylece, Kur'an kursları rahatlamış, boş bulunan 
camilere görevli tayin edilmeye başlanmıştır. Bu 
vesileyle, bir kere daha tifade etmek isterim ki, il ve 
dlçe merkezlerinde, halen, kadrosuz cami kalma
mıştır; 1987 yı'lınlda iıse, Türkiye'de, kadrosu bulun
mayan kasaba ve köy camisi kalmayacaktır. 

Bu arada, terfi edemeyen personelin durumları 
da ele alınmış ve yeni terfi kadrolarıyla, mağdur 
durumdaki onbinlerce görevlinin durumları düzeltil
miştir. Yapılan bir düzenlemeyle, ilk ve ortaokul me
zunu personelin de, 3 üncü derecenin: son kademe
sine kadar terfi etmeleri sağlamıiimışıtır. Ayrıca, 2865 
ve 3157 sayılı kanunlarda değişilkUilk yapılarak, fah
rî din görevlilerine, borçlanma yoluyla emeklilik 
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hakkı bu Meclisçe sağlanmıştır. Söz (konusu kanun
dan 4 bin dolayında fahrî dıin görevlisinin yararlana
cağını tahmin etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümete 
geldiğimizden bugüne kadar, yurdun çeşitli bölgele
rinde 500'e yalkm kur'an kursu açılmıştır. Devletin 
kontrol ve murakabesi altında bulunan bu kurslar
da halen yüzibinden fazla kız ve erkek çocuğumuza 
temel din bilgileri verilmektedir. Kur'an öğretimi
nin istismar edilmesi ve bu haklı ihtiyacın, hem di
nin, hem de amme düzenimizin gereklerine uygun 
şekilde yürütülmesi için, bu hizmete sembolik de 
olsa, devlet desteği sağlamümasını lüzumlu buluyo
ruz. Kalkınmada öncelikli iler başta olmak üzere, 
67 ilimizde ve belli büyük ilçelerimizde yatılı Kur'an 
kursu binaları yaptırılmaktadır. Halen, 19 ilimizde 
bu inşaatlar sürmektedir. 

MUSA ATEŞ l(!TunceH) — Saym bakanım, 
Kur'an kursları bu kadar mıuteberse, bu zenginleri
miz, niye, çocuklarının bir tanesini göndermiyorlar? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, müdahale et
meyelim lütfen. Söz kesmeyelim lütfen, söz kes
meyelim. (ANAP sıralarımdan gürültüler) 

IDBVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Müessir bir hizmetin verilebilmesi için, insan un
surunun yanı sıra, fizikî şartlar da önem taşımak
tadır. Bu cümleden olarak, müftülük hizmet bina
ları, lojman ve imam evlerinin yapımına ağırlık 
verilmiştir. Köy ve kasabalarda ise, tip proje ola
rak imam evleri yapılması planlanmıştır. Bu konu
daki çalışmalara, kalkınmada öncelikli illerden baş
lanılmış olup, zamanla diğer illerimiz de bu kap
sam içerisine alınacaktır. 

Camilerim yapım ve onarımlarıma Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfınca da yar
dım yapılmaktadır., Ayrıca, yeni çıkarılan bir yönet
melikle, ülke çapında bütün camilerin bakım ve te
mizlik işlerini, devlet, üzerine almış, bu maksatla 
çalışma ekipleri oluşturmuştur. Bu konuda Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, vali
lik ve belediyeîier, işbirliği içerisinde olacaktır. Bu 
hizmet sadece Ankara, İstanbul, fzmir için değil, 
bütün Türkiye için söz konusudur. 

1985 yıllı içerisûnde 20 il müftülüğüne hizmöt 
arabası verilmiştir. 1966 yılında 10 ile hizmet ara
bası verilecek, temizlik ekipleri için de minibüsler 
satın alınacaktır. 

Sayın Başkan, değerli miMetvekiieri; Hac ve 
umre seyahatleri, bu konudaki mevzuat uyarınca, 
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Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu altında 
yürütülmektedir. Hac ve umre işlerini düzenleyen yö
netmelik,' benim imzam ile, Resmî Gazetede yayın
lanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir, 

İSMET TURJHANÖİL '(Manisa) — Kim denet
leyecek sayın balkan? 

DEVLET SAİKANI KÂZIM OK'SAY '(Devamla) 
— Yönetmelik, Sayıştayca da incelenmiş ve malî 
nitelikteki hükümlerin, Diyanet Vakfının gelir ve 
giderlerini ilgilendirdiği; 'Diyanet Vakfının ise, de
netimlerinin dışında ikaldığı ve bu sebeple Sayıştay-
ca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı sonu
cuna varılmıştır, 

Hac ve Umre Yönetmeliğinin Diyanet işleri Baş
kanlığınca yürütülmesinin de mevzuatta aykırı bir 
tarafı 'bulunmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Danıştaydaki davalarda taraf olabilmekte, gayrimen
kul edinebilmektedir. İdare hukukunda bu ilki kıs
tas, hükmî şahsiyetin mevcudiyetinde, değişmeyen 
göstergelerdir. Bu bakımdan, yapılan 'işlemlerde usu
le aykırı bir durum bulunmamaktadır. 

Bu yıl Hac farizesıini yerine getirmek üzere 34 
bin vatandaşımız mukaddes topraklara intikal et
miştir. Diğer İslam ülkelerinden gelen Müslümanlar
la birlikte, hacıların toplam sayısı 1 milyon 600 bin 
civarına yaklaşmıştır. 

Bildiğiniz gibi, hac ibadeti diğer ibadetlerden 
farklı olarak, çok yönlü güçlükleri ve geniş boyut
ları olan zor ve meşakkatli bir ibadettir, 2 milyo
na yalkın insan, muayyen bir zamanda, sınırlı me
kânları ve imkânları paylaşarak ibadet etmektedir. -
Bu yüzden her safhası büyük bir izdihamla yaşan
maktadır. Ayrıca, 'onblnierce insanın uzak mesafeler 
aras-ında bir yerden bir yere nakli, ilgili ülkenin sı
nır kapılarından geçişlerde karşılaşılan küçlükler, 
Mekke ve Medine'de ikamet yerlerinin temini, Ara
fat, Müzdelife ve MinaYa yapılan intikallerde orta
ya çıkan izdiham ve yerleşme sorunları da göz önü
ne alındığında, hac seyahatinim çok ciddî ve düzen
li bir organizasyonla gerçekleştirilebilmesi büyük 

.önem taşımaktadır. Böyle bir organizasyonun ancak 
devlet eliyle ğerçekleştirilebileceğiini takdirlerinize 
sunuyorum. Esasen,. 19'80'den beri, çalışmalar bu is
tikamette cereyan etmektedir. Bu konuda vatandaş
larımızın dilek ve temennileri değerîendirillmekte, şi
kâyetleri, sdnuna kadar takip edilmektedir; arka
daşlarımız müsterih olsunlar. 

Hac seyahati, bu yıl, tarafımdan da bizzat yerin
de görülmüîş ve denetlenmiştir; on milletvekili arka

daşımız da, (bir yandan dinî görevlerini yaparken, 
bir yandan da hac organizasyonunu yerinde görmüş
lerdir, Ayrıca, organizasyonun idarî yönü, Başbakan
lık Teftiş Kurulu Başkanlığının başkanlığında üç 
kişilik bir heyetçe; sağlık hizmetleri 'ise, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Teftiş Kurulunca, ilk de
fa bu yıl, yerinde inceltenmişfcir. Bu denetimlerden 
elde edilen bilgiler bir araya getirilmek suretiyle, 
bundan sonraki uygulamalarım daha iyi bir şekilde 
yapılması ıtemin edilecektir. 

iSayın milletvekilleri, 'Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilat Kanununun yeni baştan ele alındığını daha 
evvel de ifade etmiştiımı. Bu konuda hazırlanmış olan 
tasarı, son şeklimi almak üzere Başbakanlığa sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığa personellimin hizmet için
de eğitilmeleri, ısadece uygulama değil, mevzuat dü
zeyinde de ele alınmıştır. Mihraba geçip namaz kıl
dıran, her türlü dinî inançlar için kendilerine baş
vurduğumuz bu insanların, dini iyi bilmesi Türkiye' 
nin ve dünyanın içinde bulunduğu şartlardan haber
dar bulunması, inanıyorum ki, hepimizin en hali
sane 'temennisidir. IBu maksatla alçılan, 'İstanbul, Bo
lu, Elazığ Harput, Antalya eğitim merkezlerine ila
ve olarak, Kastamonu, Manisa ve Ankara'da da eği
tim merkezileri açılmıştır. Bu konuda hiçbir masraf
tan kaçılmayacağı tabiîdir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının dinî yayın gücünün 
artırılması üzerinde de durulmaktadır. Teşkilat Ka
nununda buna dair hükümler ıgetirilecek, Yüce Par
lamentonun takdirlerine sunulacaktır^ 

Yukarıda bir nebze temas ettiğim bütünleşmenin 
sağlanmasında, dinî yayınların önemi büyüktür. Di-. 
yanet İşleri Başkanlığınca yapılan basılı dinî yayın
lar, '255 çeşit ve 32 milyon nüsha adedine ulaşmış 
bulunmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonunda yap
mış olduğum bir konuşma sırasında, diyanet yayınları 
arasında laikliğe aykırı yayın bulunmadığını ifade 
etmiştim. 'Sözlerimi tekrar ediyorum; diyanet yayın
ları arasında laikliğe aykırı bilgiler ihtiva eden ya
yınlar arkadaşlarımızda varsa, lütfen versinler, tet
kik ettirelim ve sonuçlarını kendilerine arz edelim. 
Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı İle ilişkili olmayan 
birtakım yayınları da, 'Diyanet Vakfınınmış gibi gös-. 
termeye lütfen kalkmayalım. 

Biraz evvel yapılan konuşmalar sırasında sözü 
geçen, «tfslamda Kadın» adlı kitap, Diyanet İşleri 
Başkanlığının yayınlarından değildir; Marmara Üni
versitesi 'öğretim üyelerinden birisi tarafından kaleme 
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alınmıı bir kitaptır. Dolayısıyla, orada ileri sürülen 
görüşleri, diyanetin 'görüşleri gibi göstermek en azın
dan haksızkk ölür görüşündeyim. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza ve çocuklarına 
din hizmetti veren personelin sayısında da artış sağ-
laamıştar. Yurt dışı kadrolarımız 90'dan 143'e çıka
rılmış; ayrıca, Dışişleri 'Bakanlığı Türk Kültür Var-
îığını Koruma Fonundan 3(20 ilave kadro imkânı sağ
lanmıştır. Diğer bazı ülkelerin yanı- sıra, Amerika Bir
leşik (Devletleri, İngiltere ve Japonya gibi ülkelere 
de din görevlisi kadroları tahsis edikniştir, 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin 
sonuna geldiğim şu sarada bir hususa tekrar değin
mek istiyorum. Mensubu olmaktan şeref duyduğu
muz İslam Dini, bütün- insanlığı ve çağları kavra-

- yan bir genişliğe sahiptir. îlme, yeniliğe, sevgi ve 
hoşgörüye, hür düşünceye ve hür tartışmaya açık 
bir dindir. İnsanlığın en 'büyük utancı olan kölelik 
müessesesini 1 400 yıl önce tarihin derindiklerine gö
men, cehalete karşı sayası cihat kalbul' eden böyle 
bir dinin, liıleriemeye mani olduğu iddiası, akla ve 
itme isyandan 'başka bir anlam taşımamaktadır. Bu 
memleketin dindar insanları, haögi çağdaş .gelişme
ye, 'hangi iımî düşünceye, hangi teknolojik yeniliğe 
karşı çıkmıştır? Bir tek misal bile göstermek müm
kün değildik. öyf.eyse, Türk vatandaşımı bu tür büh
tanlarla yaralamanın manasa yoktur. Türk vatanda
şı, Ülkenin kalkınmasına, coğrafyanın vatan oluşu
na, aşkla ve kanıyla (katılmıştır. Kılkınmayı, sadece 
maddî değerlerle ifade etmek, demir ve çimento yı
ğınlarından ibaret saymak, 'büyük bir yanlıştır. Yı
katan duvarları onarabilir, bir şehri yeniden kurabilir
siniz; ancak, bir toplumun çöküşünü, beton veya çe
lik kolonlarla durdurmak mümkün değildir. 

'Milî varlığımızı tehdit eden manevî problemleri
mizi, insanlarımıza Allah sevgisini, vatan, millej ve 
bayrak sevgisini iaşıılayarak, kenıdiimi mizan (terazisinde 
tartan bir insan tipini Türk neslini kazandırarak, 
sevgi, barış ve kardeşlik-duygularını geliştirerek aşa
cağız. 

Muhterem milletvekilleri, biraz evvel yapılan de
ğerli konuşmalar sırasında baza arkadaşlarımız, büt
çeden sağlanan imkânların yeterli olmadığını, bazı 
arkadaşlarımız da, bütçeden sağlanan iımlkânlarun 
haddinden fazla olduğunu ifade ettiler, iBen, bu ko
nudaki değerlendirmeyi tarihe bırakmayı uygun gö
rüyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığının protokoldeki yed 
ve TRT yayınlarında dinî programlara ağırlık ve-

| rilmesi konularıyla 'ilgili olarak arkadaşlarımızın yap
mış oldukları eleştirilere teşekkürlerimi sunuyorum. 
Ayrıca, «İnanç Dünyası» mn daha dinlenebilir, sey-
redilebilir hale getirilmesi ve mühürsüz Kur'an-ı Ke
rim satılmamasıyla ilgili olarak keza değerli arka
daşımızın yaptığı eleştirilere de şükranlarımızı sunu
yorum, 

Sayın Arıkan'ın, konuşmasında bahsettiği kitabın 
diyanet yayınlarından olmadığını ve bir piyasa . ki
tabı olduğunu arkadaşlarımız ifade etmişlerdir. Ay
rıca, bu kitapta sözü edilen «Evden dışarı çıkma
mak, dışarıda çalışmamak» gibi, bu ve buna ben
zer konuların bugün için hiçbir şekilde geçerli ola
mayacağı, hatta üzerinde konuşmanın dahi zait ola
cağı düşüncesinde olduğumu arz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heye
tinizi 'bu duygularla selamlıyor; Diyanet İşleri Baş
kanlığının 1986 yılı Bütçesinin aziz milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyor, (tekrar saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

JBAŞKAN — Teşekkür ederim sayın balkan. 
Sayın arkadaşlarım sayın bakandan soru sormak 

isteyen üyelerin isimlerini okuyorum: Sayın Altes, 
Sayın Üçok, 'Sayın Ağagil, Sayın Turhangit, Sa
yın Üner, Sayın Taştan, Sayın Erol. 

Başka soru sormak isteyen arkadaşım var mı? 
Yok. 

Soru sorma işlemi bitmiştir; teşekkür ederim, 
I Sayın Ateş, buyurun efendim. 

(MUSA ATEŞ ((Tunceli) — Sayın Başkanım, 
I malumu âliniz Diyanet İşleri; yani dinimiz iki anafco-

nuyu (temsil ediyor. Birincisi, dünyevî olan, yani bü
tün dünya işlerini kapsıyor. Onu, her sahada, müspet 
menfi, çağın bilimini kendisine göre yönlendirmeye, çö
zümlemeye çalışmıştır. Bu, dinden, ayrı bir konu
dur. 

İkincisi ve en önemli olanı, maneviyattır. Mane
viyat demek, kişinin çiğliğini gidermek, dört tarafı 
mamur, insan-1 kâmil olmak, her gözün görmediğini 
görmek, her us'un anlamadığını anlamak, her dinin 
söylemediğini söylemektir, 

Bugünkü Diyanet İşleri Başkanımız, acaba bu 
olguları yerine getirmeye yeterli midir? Değilse, bu
na bir hal çaresi düşünülüyor mu? 

I Saygılarımı arz ederim. 
İBASKA'N '— Sayın Bakan, 'buyurun efendim. 
DEVLET BAKAMI KAZIM OKSAY (Devamla) 

I — Değerli milletvefciller'i, Sayın Diyanet îşleri Baş-
I kanımız, bulunduğu mevkiin hakkini veren ve bu 
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mevkii layıkıyla dolduran Ihir insandır. (ANAP sı
ralarımdan «Bravo» «esleri, alkışlar) 

MUSA ATEŞ ((Tunceli) —-. Dilerimi, öyledir*.. 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 

— öyledk sayın mUlletveteili. 
BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok, buyurun efen^ 

dim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Efendim, Sayın 

Bakan az önce, laikliğe aykırı hiçbir yayın olmadı
ğını tekrarlayarak, «Sayın Başkanlığın da yayınları
nın içerisinde böyle bir şey gösterilemez. İsterlerse 
göstersinler, inceleyelim» buyurdular. 

Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Pakis
tan'a davet ediliyor; islam ideoloji Konseyini ziyaret 
ettiği sırada söylediği sözlerini, «Pakistan Postası» 
isimli bir dergiden okuyorum : «Pakistan'da Islamî 
kanunların kademeli olarak uygulanmasından çok 
memnunum.» 

Acaba, bu sözler laiklikle bağdaşır mı? (ANAP 
sıralarından «Ne alakası var?» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sorulan bitme
di daha. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Laik bir devletin 
bir daire başkanı, laik olmayan, teokratik nizamla 
idare edilen bir devletin islam ideoloji Konseyi üye
leri arasında, «Sizin, kademeli olarak, şeriatı uygu
lamanızdan memnunum» diyebilir mi, diyemez mi? 
Bu bir. " ' " 

İkincisi, Diyanet Gazetesinin orta sayfasında, 
«15 inci Yüzyılda Bir Hicret Soluğuna Muhtacız» 
başlığı altında uzun yazılar var, hepsi aynı yolda; far 
kat birinin sözünü okuyorum : «içtihat kapısı açıl
sın ve islam hukuku dinamizm kazansın» diyor. 

Acaba, bunlar, laikliğe uyuyor mu? 

DEVLET BAKANI VEHBİ DINÇERLER (is
tanbul) — Kim demiş bunu? (ANAP sıralarından 
«Vakit öldürüyor» sesleri) 

BAŞKAN — Ben takdir ederim, siz müdahale 
etmeyin. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Yine Diyanet Ga
zetesinden : «Bir islam misyonerlik teşkilatı kurul
malı; Allah yolunda cihat edilmeli. Cihat, zekât fo
nundan desteklenmeli ki, yabancı ülkelerde islam an-
latılabilsin» sözleri ortaya konuluyor. 

Yabancı ülkelerde din propagandası yapsın diye 
bir islam misyonerlik teşkilatı kurulmasını ve bunun 
vatandaşların zekât fonlarıyla desteklenmesini laik
likle bağdaştırıyor jnusunuz? 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Kim söylemiş; 
Hanımefendi bunu?.. (SHP sıralarından, «Dinle, din
le» sesleri) 

BAŞKAN — Tamam mı efendim sorularınız? 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Daha bitmedi efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — 30 Mart tarihli Res
mî Gazetede çıkan bir yönetmeliğin 12 nci madde
si, tüm hac yolcularının dört ay önceden belirlenen 
miktardaki parayı Diyanet Vakfınca açılan bir he
saba yatırmalarını ve alınan makbuzun, dilekçeye ek
lenerek, il ve ilçe müftülüklerine tescil ettirilmesini 
amirdir. 

Bu, bir ambargodur ve .Anayasamızın 124 üncü 
maddesine aykırıdır. Çünkü, bu yönetmeliğin 37 noi 
maddesinde, yönetmelik hükümlerinin, Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından yürütüleceği bildirilmektedir. 

Anayasanın 124 üncü maddesine, göre, tüzelkişi
liği olmayan kuruluşların yönetmelik çıkarmaları 
mümkün olmadığı halde, Diyanet işleri Başkanlığı
nın yönetmelik çıkaramayacağı da 12.9.1983 tarihli 
yazısıyla teyit edilmiştir. Yönetmeliğin bu maddesiy
le alınan, yüzde 5'ler ve aidatlar nasıl alınabiliyor? 
Bu bir. 

ikincisi : Dört ay önceden bu paralar toplanıyor 
ve bu, 7 milyar lira tutuyor. Bu paralar Merkez Ban
kasına veya Vakıflar Bankasına yatırıldığı zaman 
faizi alınıyor. (ANAP sıralarından gürültüler) Bu 
faizler... 

BAŞKAN — Hanımefendi, bir dakikanızı rica 
ediyorum... 

Değerli arkadaşlarım, sorular kısa ve özlü ola
caktır. Böyle sayfalarca soru sorulmayacak, bir; kı
sa olacak, özet olacaktır, iki... Bundan sonra, arka-
daşlanmdan rica ediyorum, soruları zamanında ha
zırlasınlar; soru aramakla da vakit geçirmeyelim, üç. 
Zira, programımız doludur. (ANAP sıralarından al
kışlar) . 

Buyurun efendim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) .— Faizin her türlü

sünün haram olduğu bildiriliyor ve sık sık, Hazreti 
Muhammed'in Veda Hutbesinde faiz zikrediliyor. 

BAŞKAN — İzahınıza lüzum yok, sorunuzu so
run. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Şimdi, ortadirek 
faiz yeyince haram oluyor da, Diyanet İşleri Baş
kanlığı, bu haram paraları, faiz paralarını hayra sarf-
ettiğini söylüyor; acaba, o zaman bu helâl mi oluyor? 
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Lütfen cevap versinler. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Şey
hülislama gidin öğrenin. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
Sorular sorulmuştur; Sayın Bakan cevaplarını ve

receklerdir; susalım, lütfen dinleyelim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hangi kita
bı, hangi ilmî eseri alırsanız alın, bunun içerisinden 
sadece birkaç cümleyi seçer, bunları okursanız ve 
buna göre de bir değerlendirme, bir cevap isterseniz, 
hiçbir zaman doğru bir cevap alamazsınız ve.bu ko
nuda doğru bir değerlendirme de yapılamaz. 

Bu bakımdan, oradan seçilmiş bir veya iki cüm
leyle; «Diyanet İşleri Başkanı şöyle diyor. Bu şöyle 
midir, böyle midir?» diye sorulan bir suali ben sual 
niteliğinde kabul etmiyorum Sayın Başkan. (ANAP 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Niye çık
tınız oraya o zaman? 

HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Sorunun 
soru olup olmadığına Başken karar verir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen, cevap
ları da sükûnetle dinleyelim. 

' DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Ayrıca, yönetmeliğin, mevcut mevzuata aykırı 
olmadığını, konuşmam sırasında ifade etmiştim; her
halde gözden kaçtı 

Dinimiz faizi haram kıldığına göre, «Faiz ha
ram mıdır, değil midir?» gibi bir tartışmayı bu kür
süden yapmayı da, kendim dahil, kimseye yakıştır
mıyorum. (Gürültüler) 

Hacca gidecek olanların paralarının dört ay evvel
den yatırılması... (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, dinleyelim 
lütfen; hem soruyorsunuz, hem dinlemiyorsunuz. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Dinlemeye layık olan 
şeyler dinlenir. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, rencide edici söz
ler söylemeyelim lütfen. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakan so
ruları kabul etmek istemiyor. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, sorti sorma 
hakkınız şimdi yok; müdahale etmeyin. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 
— Hacca gidecek olan insanların, hacı adaylarının 
paralarının dört ay evvelden belirli bir yere yatırıl
mak istenilmesi bir zaruretin sonucudur. Çünkü, kim
se kimseye eziyet olsun diye, yapacağı seyahatin pa
rasını dört ay evvelden toplamak gibi bir girişim içe
risinde bulunamaz. 

Bu paraların toplanılmasının sebebi : Hacca kaç 
kişi gidecektir? Bunun için gerekli hazırlıkların ona 
göre yapılması zarureti olduğu ve bu hazırlıkların 
dört aylık süreden daha aşağıya indirilmesi imkânı 
olmadığı için, dört ay evvelden toplanılması cihetine 
gidilmektedir ve bu konudaki uygulamaya bundan 
sonra da devam edilecektir. 

Arz ediyorum Sayın Başkanım. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, usulî bir konuyu takdirinize sunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN T— Lütfen... Cevap verilsin, ondan son
ra... Lütfen... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Usu
lî bir konu efendim. 

BAŞKAN — Usulle alakalı bir şey yok şimdi Sa
yın Bayezit; lütfen... Cevap versinler; ben sonra size-
söz veririm; şimdi bitirsinler cevaplarını. Lütfen efen
dim... Cevap verilirken müdahale etmeyin lütfen efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, şu an cevap verilmesi gereken bir şey, 
onun için efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 

— Bitti Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oksay. 
Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, ben, bittiği için söz istirham etmiştim 
efendim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. Söz almış olanlar var, 
"I 

onlara vereceğim. 
M. TURAN BAXEZ1T (Kahramanmaraş) — 

Efendim, İçtüzüğe aykırı bir uygulamanın başlangıcı 
olmaması için takdirlerinize arz ediyorum : Arkada
şımızın sorusunu sayın bakan değerlendirirlerken, 
«Bunu soru olarak kabul etmiyorum» dediler. 

İçtüzüğe göre, sayın bakanın böyle bir yetkisi yok
tur; yetki zatıâlinizindir. Zatıâliniz soru olarak kabul 
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edip de, sayın bakana, «cevaplandırınız» dedikten 1 
sonra, sayın bakan ya şifahî olarak cevap verecekler
dir veyahut da yazılı olarak cevap vereceklerdir. 

Bu konu, lütfen, tutanaklara bu şekilde geçsin; 
İçtüzüğe aykırı hareket, tescil edilmemiş olsun. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, soruya cevap verip 
vermeme yetkisinin takdiri... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hü
kümetin, bir muhalefet partisi milletvekilinin sorusu- I 
na, «Cevaba değer değildir» demeye yetkisi yoktur, I 
buna sahip değildir. 

BAŞKAN — Ama bir şey söylüyorsunuz, dinle
miyorsunuz... Cevabı da dinleyin lütfen. I 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Vermiyorum» diyemez, Sayın Başkan; «Ben sual I 
olarak kabul etmiyorum» diyemez. I 

BAŞKAN — Cevap verip vermemek; cevabı bu- I 
rada vermek; cevabı yazılı vermek veya cevap ver- I 
memek takdirlerine aittir; «Vermiyorum» da diye
bilirler. Ona itiraza hakkınız yok... (ANAP sırala- I 
rından alkışlar) I 

Evet... 
Sayın Erol Ağagil, buyurun efendim... I 
T. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, hiçbir zaman, bir bakan, «Ben sual ola- I 
rak kabul etmiyorum» diyemez. I 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim... I 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Niye karıştırıyor

sun ortalığı Sayın Turan Bayezit? I 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım muhterem I 
arkadaşlarım. Ne netice alıyorsunuz karşılıklı konuş- I 
makla? Çok rica ederim, dinleyin. Efendim, lütfen I 
sükûneti muhafaza edelim; sual soruluyor... I 

Buyurun Sayın Ağagil, sualinizi bekliyorum efen- I 
dini. I 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, I 
öğrenmek istediğim iki husus var; tabiî, eğer zatıâli- I 
niz ve sayın bakan tarafından soru olarak kabul edi- I 
lirse... I 

Birincisi : 1985 yılında 35 bin Türk vatandaşının, I 
hac farizesi için Suudi Arabistan'a gittiklerini söyle- I 
diler. I 

Bunların içerisinde Hatay doğumlular da var mı- I 
dır; yoksa, neden yoktur ve bunun sağlanması için I 
hükümet ne gibi işlem yapmaktadır? I 

İkincisi : İslam'da faiz olayı haram olduğuna gö- I 
re, devlet bizzat, tahvil, bono çıkartmak suretiyle ve I 
de peşin olarak faizini ödemek suretiyle, nüfusunun 1 
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yüzde 95'i Müslüman olan bir ülkede vatandaşları 
harama bizzat teşvik etmek durumundadır. 

Bunu, muhafazakâr Anavatan Partisi programı ile 
nasıl bağdaştıyorlar efendim? 

Teşekkür eterim Sayın Başkan. (SHP sıralarından 
alkışlar) * 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Değerli milletvekili arkadaşımızın suallerini... 
HALİL NÜZHET GORAL (Aydın) — Kabul et

tiniz mi? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Kabul ettim ve yazılı olarak cevap vereceğim, iz
niniz olursa. (Alkışlar) 

Yalnız, yazılı olarak cevap verecek olmama rağ
men, şu anda aldığım bir notu da sizlere iletmek is
tiyorum; Hatay doğumdu 311 kişinin bu dinî göre
vini yaptığını belirtmek istiyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Aldın 
mı cevabını? 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, başka var mı 
efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Bitti efendim. 

BAŞKAN — Sayın İsmet Turhangil, buyurun 
efendim. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Başkan, 
beş tane sorum olacak. 

BAŞKAN — Lütfen kısa kısa, özet olarak efen
dim. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın bakan, 
konuşması içerisinde, Diyanet Vakfının, hac seferin
den hâsıl olan gelirleri için yeni bir yönetmelik ya
yınladıklarından bahsettiler ve oradaki sözleri içeri
sinde, Diyanet Vakfının hesaplarının Sayıştayca de
netlenmeyeceğinden de söz ettiler. 

Acaba, kim denetleyecek bunların hesaplarını? 
Birinci sorum bu. 

ikinci sorum : Yine sayın bakan, sözleri içerisin
de, 500 tane Kur'an kursunun açıldığından bahsetti
ler. 

Acaba, gayri resmîler ne kadardır ve gayri resmî 
olanlar için ne işlem yapılmaktadır? 

Üçüncü sorum : Hadise Manisa'da geçmiştir. Ma
nisa'da, bir gayrimüslim tarafından yaptırılan bir or
taokul, iki sene geçmesine rağmen, hiçbir devlet ri
cali tarafından açılmamıştır. Buna karşılık, yine aynı 
ilin bazı kasabalarında Kur'an kursları ve Kur'an kur
su talebeleri için taldbe yurtları merasimle açıtorMiŞtır. 
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Bunun için ne işlem yapılacaktır? 
Dördüncü sorum : Bakanlık görevinde bulunan 

bir zat, müftüye emir vererek, Cuma Namazını bir 
saat erteleyebilir mi; erteler ise, bunun sorumluları 
hakkında ne yapılır? 

Beşinci sorum : Elimdeki Diyanet Vakfının tak
viminden aynen okuyorum : «Tahsilin, okuma - yaz
ma öğrenmenin kadın için fuhuşa vesile olacağı ileri 
sürülmektedir. Bu sözün doğru tarafları vardır; fa
kat her şeyden önce şunu söyleyelim ki, cehalet, ilim
den kıymetli ve yarayışlı olamaz. Bilhassa zamanı
mızda, tahsil, kadın ve erkek için pek lüzumlu bir 
şey değildir. Evet, mutlak olarak, ilmin, tahsil ve 
terbiyenin fuhuşla alakası yoktur; fakat tahsil mües
seselerinin ahlak kaidelerinden uzak bulunması, di
siplin ve nizamın mevcut olmaması halinde, tam ge
lişme çağında bulunan gençlerin ahlakı bozulabilir. 
Maalesef, bu dert bugün yaygın bir hal almıştır.» 

M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Soru mu 
bu Sayın Başkan? 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — «Bu, bir İs
lam cemiyetinde kadının tahsil görmesi demek, er
kek arkadaşı ile müşterek hayat yaşaması, flört yap
ması demektir.» (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bitti mi efendim? 
BtRSEL* SÖNMEZ (Niğde) — Takvimin tarihini 

söyleyin. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — 1980 yı
lına aittir. 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Bitti efen
dim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bitti, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
Lütfen dinleyelim efendim, Sayın Bakan cevap 

verecekler. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün vakıf
larda olduğu gibi, Diyanet işleri Vakfının da hesap-
lari ve işlemleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tetkik Kurulunun in
celemesine tabidir ve açıktır. 

Manisa'da yaptırılan bir okulun açılmadığını ifa
de ettiler. Herhalde bu sualin muhatabı ben değil, 
Millî Eğitim Bakanı olması gerekir, eğer bir cevap 
varsa. (ANAP sıralarından «Açıldı, açıldı» sesleri) 

Ayrıca, Kur'an kursları ile ilgili bir bilgi soruldu. 
Ben bunu şu şekilde cevaplandırmak istiyorum : Di-
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yanet İşleri Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığının fonk
siyonlarını lütfen birbirinden iyi ayıralım ve eğer bu 
konuda bir sualiniz varsa, onun muhatabı içişleri 
Bakanlığıdır. 

Bir diğer konu : Bir bakanın müftüye emir ver
mesi ve Cuma Namazını ertelemesi gibi bir husus 
varit olmamak gerekir. Hiç kimsenin, mevcut niza
mı değiştirmeye yetkisi yoktur, ifade ettiğiniz gibi, 
ihtimal vermemekle beraber, hele bir bakan, böyle 
bir davranış içerisinde bulunmuşsa, kendisine bu dav
ranışı yakıştırmak mümkün değildir. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — incelemeye 
aldınız mı? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Nihayet, son sualinizin cevabına gelince : Bilmi
yorum, elinizdeki takvim hangi yıla ait; ama bizim 
zamanımıza ait olmayabilir; çünkü, biraz evvelki ko
nuşmalar sırasında da 1979'a ait bazı dokümanlar, 
yeni imiş gibi, gündeme getirilmişti. Eğer, bu takvim 
de 1980'lere ait ise, onu da arkadaşlarımız incelesin
ler, ona göre bir cevap hazırlasınlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Üner, buyurun efendim. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkanım, 

sayın hükümet sözcüsü, konuşmasının bir bölümün
de, din işlerindeki kadroların doldurulmak üzere ol
duğunu söylediler ve bu konuda çaba sarf ettiklerini 
beyan ettiler. Bu bizi memnun etti. 

Aynı hükümetimiz, acaba, millî eğitimdeki öğret
men kadrolarını da bu tür bir çabayla doldurmayı 
düşünüyorlar mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Bu sualin muhatabının, Millî Eğitim Bakanı ol
duğunu sizlere arz etmek istiyorum. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Bir dakika efendim, lütfen dinleyelim. 
Sayın Şevki Taştan, buyurun efendim. 
ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Başkan, um

re ile ilgili bir sorum var. Son zamanlarda, Özellikle 
son iki yıl içerisinde, ebeveynlerinin refakatinde ol
madan, reşit olmayan bazı kız çocuklarının, bir ya
bancı kadının - yani kendi anaları - babaları olma
dığı halde - refakatinde çok sayıda otobüslerle, umre 
yapmak üzere gittiklerini tespit ettim. Acaba, gerçek
ten bu dinî görevi - diyelim - yapmak üzere giden 
kız ya da kızlar var mıdır; varsa kaç kişidir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 
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BASK AN — Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Değerli arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, sualin 
cevabını... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim beyefendiler, dinleyelim 
sayın milletvekilleri, lütfen... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Burada, vardır veya yoktur, biçiminde cevap ver
mek sizi tatmin etmeyecektir. Bu bakımdan, bu sua
linizi inceledikten sonra, cevabını, size yazılı olarak 
takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sait Erol, buyurun efendim. 
MEHMET SAİT EROL (Hakkâri) — Cumhuri

yetimizin laik bir devlet olduğu, Anayasamızda yer 
almıştır, bunu kabul ediyoruz. .Dinimiz de, çok şü
kür, tslam dinidir; fakat maalesef, bütçe yardımla
rında! olsun, diğer hususlarda olsun, camilerimizi 
çok ihmal ediyoruz; bunu, özellikle söylüyorum. Baş
ka devletlere baktığımız zaman, din ve devlet işleri
nin birbirinden ayrılmış olduğunu görüyoruz; bu, 
Anayasamızda da böyledir; mademki dinimiz îslam-
dır, biz de buna inanmışız, onun için camilerimize 
öncelik ve önem vermemiz lazımdır. Bazı camileri
miz, ödenek yokluğundan dolayı, maalesef, köhneleş-
miş, bir tarafı yıkılmış veyahut da tamiri, imarı müm
kün olmayacak bir duruma gelmiştir. Bunu bir iki 
sefer, Diyanet Vakfı ilgililerinden rica ettik. Ancak, 
bize, «Eski eser mahiyetinde olup, turizme açılmış bir 
durumda ise, yardımlarımız olabilir» şeklinde cevap 
vermişlerdir. Bu konuda, hükümet nezdinde girişim
lerde bulunmuştum. Bu konuya önem vermemiz la
zım. Acaba, böyle bir durum var mı? Mümkün ol
duğu kadar, camilerimize de Diyanet İşleri Vakfın
dan gerekli yardım yapılabilecek midir? 

Sualim bu kadar, bunun cevabını istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşımıza bir hu
susun açıklık kazanmasına fırsat verdikleri için, ayrı
ca teşekkür etmek istiyorum. 

Şu andaikıi mevcut uygulamaya göre, Türkiye'de 
camiler, Ihayır salh'M vaibanıdaşl'aınımız (tarafından biz
zat yaptırılmak'tadır; keza, bunfrann onarımları da 
gerailş çfapta ctnı'Jarın gayreıtıleriyfle meydana getaıek-
>.tedir. Henıüz bir ibadet yenine kavuşmamış köyilerde-
kli camiler, eğer o ıköy "halikı teırafıından, içlinde bu-
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j lun'düMaın dkonomik' santiar sebebiyle, yapılabilecek 
dunumda değE lise, Tarım Onman ve KÖyıişileri Ba
kanlığımız tarafımdan yaptataııalkıtıadır. Ayrıca, Dıi-
yanet Vakfı da bu Ikonudaikii çalışmaları desbekıle-
m'eCctedik. 

Oamillerlin flasnıkti konusunla gelince : Eğer, cami
nin .tamüırii, Vakıflar Genel Mıüdürllüğüne ait ise, Va
kıflar Ganeıl M'üdüdıiİğü tarafımdan, bir program ve 
plan çerçevesinde yapulmıakıtadır. Eğer, mülkiyeti Di
yanet Vakfınla ait lise, ıbamıir dşıi de Diyanet Vakfı
na aittik. 

Biraz sonra bütçesûıntiı görüşeceğimiz Vakıalar Ge
nel 'Müdürlüğü olarak, biz, camlJİare şöyle bir im
kân sağDayablJiiyıaruz ':. Yıeıni yapıtlacak ö'Jan oamıiilar, 
eğer kalkınmada önıoeCıMi yörelande ise ve gerekli 
formları dollduırup müracaat etırnişterse, bütçeden ırah-
'Slis edilen kaynaklardan -Ikıi, bu 1986 yıllı .bütçesinde 
100 milyon 'liradır- 'bl'ır yardıım yapmaktayız. Bu yar-

I ıdını, kalkınmada öıneöJMi yctreiarde yapılacak cilan 
oamiktr içıin 500 bin; 'bunlların dışımda yapulaoak 
camiler içıin de 400 'bin Üiiıradıır. Keza, tamirat aıma-

| cıyûa .gereıklji formlar dolduıml'ıduğu zaıman, buınl'jaır 
açsın, kalkınmada öncelM yörelerde 250 'bin Sina, dli-
ğar yörelerde 200 bin ılinailıik bıir yardım yapma âm-
k'ânnımız bullunimakitadır. 

Buna ilaveten, Diyanet Vakfı, kendisine yapıilan 
mıüıraoaatıları değöiilendirıiyoır ve ıkemdli bütçe Arnikan
dan -içanisinde bu liste ayırdıkları kaynaklardan, ge-
ınek caımljiarıin yapımına ve gerekse camilerin • ıfcaımıi-
ninıe yardımcı olmıalkıtadırlaır, 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekiküır ederim Sayın ©akan. 
Soru ısormıa işliamlleni bitımliştir. 
Sayın Balkanın Ikonıuşımuş iollması Atlibarıiyle, bir 

ırrflletvdkiiinin söz ıhalklkı dağımalkjtaıdır.' 
Üzerinde komuşmalk üzene, buyurunuz Sayın Mu-

ı irat Sölkımenoğiu. 
Sayın Sökmenoğlıu, süreniz 10 dalkıikadıır efen

dim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (iHa-

ıtay) — 'Sayın Başkan, sayımı mllletvelkdlferıi; Diyanet 
j İsteri Başkanlığımın 1986 Yılı 'Bütçesi ırakıamılarında, 

yüzde 99'dan fazlası Müsilülmıan oll'an bir memleket-
ıte, 1985'e göre yüzde 3'5 artış olmuşsa da, 'bu oran 
çoik kısır ve çok dıüşükıtür. Ancak, böyle .simidi büt-
çelerile de oto., ibizmette görülen aksaMl'Man da ta
biî karışıdaımak mümkün değildlir. 

Sayın milletvekillileri, eksik bütçe ile vazife ,gö-
j ren Diyanet İşleri iBaşkariığıında çalışan kıymetli 

3 4 4 -
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jmsamliıaır Myük zorluklar çekrrasktadijıljer. Cuırnhurd-
yet hüktfrnetıimizden riicamıız, teşk'illiait kanununu -bir 
'alo, evvel' getirerek; teşkilatı, çalışır ve daha etken 
<biır hale getirmesini .sağîamasıdıır. 

ISayın mıMefydkMleri, 'teşkilat. kanununun eksik 
oilluşu ile Yüksek .Din Kurulu ıkuiTuılıamaımış, ırauıshaf-
larm mühürlenmedi de ıbajştboş bıralkılmıştiır. Herkes, 
istediği gibi Kuır'an-ı Keıüm çıkartmaktadır. 

Aynoa elde mevcut oiian liımıaım kadroları' çolk 
kısüülı dağfittaaikıtadır. 6 bine yakın kadro dağutıll-
ımıştıır. Mevcut 19 ibln kadronun ıda dağıtıflarafc. köy
lerimize limam venlmıasi lişıl'emieıünıin tamamlanması 
zarıuırefcine linanıyoruım. 

'Sayın mffietvekileıli, 'baccıtti ve anmıneniiıı, Diyanet 
îşter-i Başkanlığının müsaadasayle gerçe'kfeşıfciği ma-
lumlarınızdıırv Ancak, umreye sadece vakfım kirala
dığı otobüs veya araba ıi!te gidilllmesHi yaanlaştur. Ana-
yasaımııZMi faaıdığı seyahat hürriyeti içarisinıde, şa-
hisfjarın kendi özel arabalarıyla •umreye giıîmeiari 
gerektir. 

• Sayın ımlilıtetvdk'ffiaııi, 'bu aradı «Mübarcılc Top-
ralkfflan>ı hudutları içerisinde bulunduran, o top-
fraficilaında îısiîaimm biırüılk ve toaındsşlMk üiKteeslmli yaşa
tan dosit Suudi Arabistan Kraıllığımm* göz bebeği
miz, ezelden barii Türk ve Müsiiümıan olatn Hatay 
vilayeti dc^uımluılara uyguûadığı vize ambargosunu 
yadırgadığımızı, bunun blizi ırenctide eltiliğini dfad® et
meden geçemeyeceğim. İnşallah, hatalarını anlayıp, 
Kiralığın, bir vilayetimiz sakinllerioe toptan uygu
ladığı' ambargodan, insanilik ve Müsılümıanilık icabı 
'bir an ©vvel vazgeçenter, Sadece 'hac zamanı, Ha-
ıtayMarauyguflanan ambargonun fcallkması yeterîli 'de
ğildir. 

Sayın mMdtvekiMerd, Türkiye Cumhuriyeti ılaûk 
bir devlettir, .'inananılıar, inanmayanlar, dinî inançla
rında sörbesfcliirtar. Kimsenin kimseye, İslamiyet'te, 
müdahaöe hakiki yokıtuır. Ancak, Mamıiyeti iyi öğ
renmek de, iyli öğretmekte ide fayda vardır. Din, 
nefsimize gailıip gelebileceğimiz, nefsimizti aftt edıs-
ibül'eae'ğinıiz forımüıltoi 'bize tavsiye edsr, bize aşı
lar. Dinin te taı ettiği linlanç ve libadet iillkel'erıinin 
.gönülde yerleşmesi, güzel ahlâkın temelini' oluştu
rur. tsılıamiyetıin, imli öğrenmeyi, 'ibadet saydığı im-
iumflarınızdıır. 

'Sayın milletvekilleri, dinine, Yüce Alfrah'a ina
nan; oruşifcutan, namaz kılan kiıMerıi, dinî vecıibe-
tainıi yemine getiren 'insanları; hurafe peşindfe koşan-

iarCla, ayuunaz, te&ıik «tanez üseüc, onları »incitmiş olu
ruz. İşte, burada, Diyanet 'fşfreri iBaşlkanlığına 'bü
yük görtevlçır düşmdkıted'iır. Kuır'an 'kursiaırına, imam 
hatip fecileri ve tlıaJhıiyıart falkütaleııCne giden ve ge-
•leoeıg'mizJn teminatı cian gençlierLİmıizei doğruyu öğ-
ırsîlip, ürJkemize ikıymetlM d'n iadami'jarı IkaiJandınmalk, 
©ajanlığın 'başihca görevÛeırindanklCır. 

Mu'btenem mi&tvdkB'Jeri, kimseıyıi, .:dt*!nâ ünianci'n-
dan öfiüırü suçlayamıazsımz; aınoalkj Jkasi'tlı yaymılıarın 
italkipçisi de oluıp, 'körpe' dıtoağlârm'' çarpık . fiikıJrter-
ıle dölü; oteasma nHarni dlıuomıasi ^relkıîır. TalkıICc, de-
ğjjştirmiş böûücüleınjn de, din islsfriiarryla, dışaırıdıan 
lalHdıflolları destelöle, aziiz vattanımızıın •böliünpıesı'nde oy-
nıadılklari rolü görmeımıezlikteiB gsietmteyiz.. Bunun 
.DedbMerinıin süratle afonımıası gerefldr. 

'Noksan bilgi ıjlıe yâtişanılerlin, yaOan yarilıtş M-
gillıarlini yaydıktan da 'bir Ibaşkıa gerçekıtlir. İbadete 
bağla insanla, hurafelerle karışmış insanılıarı, 'Jim ve 
'iiîim yapmış din -ladamllarının ©ayasıirifde, Müslünııan 
halDkımız ayifıt eder. Diyanet tşltıri iBaş&anılığı, Ana
yasanın emrettiği d>'ın eğitimims cıiddî olarak eğjl-
d".ği mıüdddtçe, bu huraföler de .söner. 

«DJn ve ablak eğitıiımli've öğretimi, vatandaşa di
nî kıü'Dtür ver/illmesıi, devletin gözehiım- ve deneitJıinıi 
altında yapılmahdır» diyen Anayasamızın teminatı 
laljtıımda .oüan her ıtürüıü din leğitl'ıminin desıteklenımesi 
gerekir ki, gizli 'bjntakım cemıiyatüer .türemes'in, te-
dkraîtîjk devtet hevesıliıtoinln gMli faadliyettoij yanyü-
züne cılksın ve adalötin pençesine düşsün. 

Sayın müetveikilllerıi, bu- inançilarOa, az parıaylıa 
çok çalışan, surf Hak'kın' ve halikın rızası için gö
nül vermiş toısanilardan. müteşekkil Diyanet l̂ feırti 
Başkanlığının büttçesiin'in 'aziz milıîelıimkıe ve yatanı-
mıza hayrrılı 'Oilmasını diler, hepiinlizi saygı dite selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökman-
oğlü. 

MUSA ATBŞ (Tu'noelli) — Sayın Başk'an, mü-
sıaadie- ederseniz yenimden 'bir şey söyleyeceğim. 

BA'ŞKA'N — 'Hayır, söz hakkınız yok efendıim. 

Diyanet İşleri Başkanhğı 'bü'tçesÜ üzerindeki gö
rüşmeler (tamamlanmıştır. ' 

Şimdi, Diyanet î'Sİeri BaşkanJİJiğt 'bütçesiinıin 'bö-
lüımilierine geçüıîmeslin'i oylarınıza sunacağım : Kabul 
edenler... Btaıeyeniler...: Kalbui! edilWiştaır.. 

Böüıümliöri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 



T. B. M. M. B : 43 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1986 Malî Yılı Büt
çesi. 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

900 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Toplumun Dinî Konularda 
Aydınlatılması ve İbadet 
Yerlerinin Yönetimi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 

Lira 

6 355 358 000 

38 867 642 000 

728 000 000 

13 , 12 4 1985 O: 2 

Açıklama 
Prog. 
Kodu Lira 

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

GENEL TOPLAM 45 951000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin bölümleri böy

lece kabul edilmiştir. 
2. •—Diyanet İşleri Başkanlığı 1984 Malî Yılı Ke-

sinhesabu 
BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1984 yılı 

kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

346 — 



A — CETVELİ 

" ödenek 
Program ödeneğin Çeşidi Lira 

Jüi Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 190 453 764 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Toplumun Dinî Konularda Aydınlatılması ve ibadet Yerlerinin 
Yönetimi 24 179 061 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 201 953 497 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödenek 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 27 572 968 261 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider 
Lira 

907 393 995 

24 091 746 449 

2 113 694 683 

— 

27 112 835 127 
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Diyanet İşleri Başkanlığı 1984 yılı Kesinhesabı-
nm bölümleri kabul edilmiştir. 

Böylece Diyanet İşleri Başkanlığının 1986 yılı büt
çesiyle 1984 yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir. Hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

C) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1, — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, programımıza 

göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1986 yılı bütçe-
siyle 1984 yılı kesinhesabı üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Grupları ve şahısları adına söz alan arkadaşları

mın isimlerini okuyorum : 
Grupları adına : SHP Grubu adına Sayın Meh

met Üner, ANAP Grubu adına Sayın Hacı Turan öz-
türk, MDP Grubu adına Sayın Mahmud Altuna-
kar; 

Şahısları adına : Lehinde, Sayın Hakkı Artukars-
lan, Sayın İsmail Saruhan, Sayın Kadir Demir, Sa
yın İsmail Üğdül, Sayın Mehmet Kaşıkçı : 

Aleyhinde : Sayın İhsan Gürbüz, Sayın Şeyhmus 
Bahçesi, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu, Sayın Günseli özkaya, Sayın Yılmaz Has-
türk, Sayın Fikri Sağlar, Sayın Şeref Bozkurt; 

Üzerinde : Sayın Selahattin Taflıoğlu, Sayın Ha
san Altay, Sayın Türkân Arıkan, Sayın Murat Sök-
menoğlu, Sayın Reşit Ülker. 

Şimdi bu. arkadaşlarıma sırayla söz vereceğim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Mehmet Üner, buyurun efendim, (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Üner, süreniz 30 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ÜNER (Kay

seri) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım.' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü 1986 malî yılı bütçesi üzerinde Sos
yaldemokrat Halkçı Partinin görüş, düşünce ve tenkit
lerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. 

Kısaca, vakıf ve vakfın önemine değinmek isti
yorum. Vakıf denilince, vakfedenin menkul veya gay
rimenkul bir malını, mükellefiyet, dış tesir ve zorla
ma olmaksızın, sırf kendi irade ve arzusuyla, kendi 
özel mülkiyetinden çıkararak, toplum yararına, kül
türel, sosyal, ekonomi gibi alanlarda kullanılmak üze-
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| re, kendisinin belirteceği şartlarda, hizmetlerin ger
çekleşmesi için ebedî olarak tahsis etmesidir. 

Vakıf, insanlıkla birlikte var olan ve insan yaşa
mının her anında iyilik, şefkat ve dayanışma duygu
larının tümleşmesi sonucu gerçekleşen bir hukuk abi
desidir. Vakıf uygulaması ve esprisi Selçuklular ve 
Osmanlılar döneminde, kültürün her sektöründe, ko
ruyucu, geliştirici, yaşatıcı rol oynamıştır. Menkul ve 
gayrimenkul servetleri hizmete dönüştürerek, yurdu
muzu, iktisadî, içtimaî ve kültürel kurumlarla dona
tan; halkımızı, sevgi, sosyal dayanışma ve yardımlaş
ma ağlarıyla birbirine bağlayan; geçmişimizle günü
müz arasında sağlam bir köprü kurarak, tarih şuuru
nu canlı tutmaya çalışan bir medeniyet unsuru olmuş
tur. 

Uygarlık tarihimizin anabölümlerinden birini kap
sayan ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesinde önemli 
bir yer işgal eden vakıflar, hiçbir millette, Türk toplu
mundaki kadar büyük ve anlamlı olmamıştır. Toplu
mun güçsüzlerini korumak, misafirlerini ve yolcula
rını ağırlamak, zamanın toplumsal ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere ortaya çıkan vakıfların, toplumların ka
rakterlerine ve ihtiyaçlarına göre, hizmet alanları ge
nişlemiştir. 

I Osmanlı İmparatorluğunda, devletin iç ve dış si
yaseti, sosyal, kültürel ve ulaşım hizmetleri, ekonomik 
yapısıyla, vakıflar iç içedir. Bugün devletin kamu ku-

I ruluşlarının üzerine aldığı kamu hizmetlerinin birço
ğu, vakıflar tarafından yürütülmüştür. 

Vakıfların, toplumun geniş tabanına, çeşitli alan
larda hizmet veren komplekslerine külliye denir. Kül
liyelerin, zengin vakıf gelirleriyle kurulan çok geniş 

I kapsamları bulunanları, 13 üncü Yüzyılın başından 
itibaren muhtelif Anadolu şehirlerinde kendini gös
termeye başlamıştır. Dinî inanç ve farklı medeniyet 
anlayışına sahip bulunan grupların bir ideal etrafın
da toplanmasında, vakıf külliyelerinin büyük rolü ol
muştur. Külliyeler, zamanında, çok geniş kapsamlı 
düşünülmüş, bunların tesis edildiği yerlerde ulaşım 
sağlanmış; temizlik, eğitim, ibadet, barınma, beslen
me ihtiyaçları karşılanmış, sağlıkla ilgili sorunlar çö
zülmüş olmaktadır. 

Vakıfların, yaptığı tatbikatlarda, din, dil ve ırk 
ayrımı yapmaksızın, şefkat kollarını tüm insanlığa 
açan; fizikî ve sosyal altyapısını tamamlayarak kur
duğu külliyelerle, başta, ıssız yerleri iskâna açan; yüz
yıllar boyunca sürdürdüğü yapılaşma hareketiyle, şe
hirleri İslam mimarîsi ölçüleri içerisinde imar ve ihya 

I eden bir müessese olduğu anlaşılmıştır. Yakın tarihi-
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mizi incelediğimizde, yurdumuzda vakıfların, Türki
ye Büyük Millet Meclisi eski binası dahil, ilk üniversi
telerin eğitim gördüğü muhtelif binaları, kamu yara
rına hizmet veren kurumların binalarını, ilk ve orta 
dereceli okulların büyük çoğunluğunu vakıfların hiz
mete sunduğunu yaşar ve görürüz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; size kısaca, 
vakıfların, geçmişten bugüne kadar olan tanımını yap
tıktan sonra, günümüzde de yürütmeye çalıştığı bazı 
görevlerinden bahsetmek istiyorum. Vakıflar, ortaöğ
retim alanında ailelerinin malî durumu yetersiz 6280 
öğrenciye, muhtelif illerdeki 48 adet öğrenci yurdun
da bedelsiz barınma, çalışma, beslenme ve dinlenme 
hizmeti vermektedir. Bu rakam, geçen yılki rakama 
göre, 30 kişi olarak artmıştır; fakat bu artış oldukça 
küçük tutulmuştur. Zannediyorum, 1985 yılında ila
ve yük yapılmamış, mevcut yatak kapasitesinin artı
rılması, yeterince düşünülmemiştir. 

Ayrıca, bu öğrenci yurtlarında, öğrencilere hizmet 
veren kadroların oldukça dar tutulduğu bizce ma
lumdur. Hiç kimse çıkıp da, burada, oldukça dar tu
tulmuş bir kadroyla yeterince hizmet verildiğini söy
lemesin. 

Bu konudan hemen sonra. Vakıflar Genel Müdür
lüğünü ilgilendiren, çok önemli gördüğüm, personel 
durumunun yetersizliğinden bahsetmek istiyorum. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü mevcut kadrosu sayısal 
olarak, genel idare hizmetlerinde yüzde 26, hukuk 
hizmetlerinde yüzde 50, teknik hizmetlerde yüzde 40, 
sağlık hizmetlerinde yüzde 32 noksandır. Ortalama, 
yüzde 37 eksik kadroyla hizmet verilmeye çalışılmak
tadır. Neden bu eksiklikler giderilmez, amaç nedir; 
anlamamız mümkün değildir. 

Bir taraftan, kendisini açıkgöz zannedip, her biri 
bir hayır için vakfedilen vakıf' mallarına çeşitli entri
kalarla sahip olmaya çalışan belli bir grup; diğer ta
raftan, vakıf mallarının, tahsis, kiralama ve satışın
da, devlet kuruluşlarının yasa dışı istek ve zorlama
larına karşı koymaya çalışan, Vakıflar İdaresinde, 
denetlemeyle ilgili müfettiş kadrosu 42 kişi civarın
dadır; ancak, bunun halen 13 adedi doludur. Yine, 
yaptığımız istihbaratta, son olarak basın yoluyla ka
muya akseden çeşitli yolsuzluk olayları varken ve yi
ne aynı kurumda, muhtelif konularda vatandaşa hiz
met verilirken, ortaya çıkan aksaklıkları ve görev 
icabı da, incelenmesi gereken birtakım vakıfları, 13 
kişiyle nasıl denetlersiniz, bu mümkün müdür? De
netlemeyi sağlıklı yapabildiğinize gönül rahatlığı ile 
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inanabilir misiniz; böyle dar bir kadroyla yaptığınız 
denetleme, vicdanınızı hiç rahatsız etmez mi? 

Kadro meselesindeki eksiklik oldukça eskidir. Es
ki eserlerimiz vardır; bunların bakım ve onarımını 
üstlenen Vakıflar Genel Müdürlüğünde, teknik ele
man kadrosu oldukça yetersizdir. Mevcut kadronun 
yüzde 40'ı ise, boş durumdadır. Yeter miktarda res-
toratör mimar yoktur; kalemdar, çekiççi ustasının da 
olmadığı tarafımızdan bilinmektedir. 

Yine, incelemelerimizden anladığımıza göre, Türk 
vakıf eserleri üzerinde mütegallibe gibi oturmuş, mü
teahhitlik hizmetleri mevcuttur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Büyük Ata
türk'ün, 1920'li yıllarda, Başvekil İsmet Paşa Haz
retlerine çektiği telgraf, bu konuya ne kadar önem 
verdiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu telgrafın bir 
bölümünü, burada olduğu gibi, aktarıyorum : «... An
cak, memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz 
defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet 
eserlerinin, ileride, tarafımızdan meydana çıkarılacak 
ilmî bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen de
virlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale 
gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze mü
dürlüklerine ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere 
arkeoloji mütehassıslarına kati lüzum vardır. Bunun 
için, Maarifçe, harice tahsile gönderilecek talebeden 
birkısmının, bu şubeye tahsisinin muvafık olacağı 
fikrindeyim.» ^ 

Bu telgraftan da anlaşılacağı üzere, Atatürk, o 
günlerde bile vakıflarımızda teknik eleman sıkıntı
sının olduğunu belirtmiş ve bunun giderilmesi için 
Maarif Vekâletine direktif verilmesini istemiştir. 

Konuşmamın bu bölümünde, bana gerçek rakam
larla cevap vereceğine inanmak istediğim iktidara so
ruyorum : Bu konuyla ilgili, nasıl bir girişimleri ol
muştur. Millî Eğitim Bakanlığı veya üniversiteleri
mizle işbirliği yapılmış mıdır? Yapıldığını sövleye-
ceklerini zannetmiyorum; çünkü, Vaktflar bütçesi, 
Bütçe Komisyonunda görüşülürken, Konya Alaeddin 
Camii ile ilgili bir soruyu cevaplandıran sayın bakan 
aynen şöyle demiştir : «Gerçekten, bu caminin ayakta 
tutulabilmesi, hayatiyetini muhafaza edebilmesi için, 
temellerinin sağlam tutulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Bu amaçla, gerekli şartnamenin hazırlanması üniver
sitelerimizden istenmiş; fakat aradan iki sene geçmiş 
olmasına rağmen, oradan herhangi bir cevap gelme
miştir.» 

Sayın milletvekilleri, iktidarımız, geçmişimize ve 
geçmişte yapılan sanat şaheserlerimize bu tür bir an-
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layışla sahip çıkıyor. Böyle bir icraat karşısında, tâ
rihimizi günümüze yansıtan eski eserlerimizin ayakta 
kalması mümkün müdür? Sayın iktidar, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı kanalıyla üstlenmiş olduğu Bizans 
eserlerinin bakım ve onarım işine önem verdiği ka
dar bile, Selçuklu ve Osmanlı eserlerine önem vere
memektedir. 

H. TURAN ÖZTÜRK (Nevşehir) — Bravo! 

MEHMET ÜNER (Devamla) — Sana da bravo! 
Gelelim vakıf mallarının korunmasına. Satışına 

ve şekil değiştirme yöntemlerine... 2762 sayılı Vakıf
lar Kanununun 12 nci maddesi, bu konu ile ilgili ve 
vakıf mallarının, kesinlikle, vakfın mülkiyetinden çı
karılmayacağını belirtmektedir. Hal böyle iken, İs
tanbul ve Antalya'daki vakıf arazisi üzerine yoğun 
bir biçimde yapılan gecekondulara tapu tahsis belgesi 
verilmektedir; hatta, vakıf arazileri içinde, bizzat va
kıfların yaptırmış olduğu binaları işgal edenlere de 
tapu tahsis belgesi verildiği söylenmektedir. Bu nasıl 
oluvor? Bunun izahını yapmak mümkün değil. Aca
ba, Türkiye genelinde, kaç hatırlı kişiye ve özellikle 
tstanbul'da, vakıf mülkleri işgal ettirildi? Bunlara, bu 
yerleri işgal etmeleri için bu cesareti kimler verdi? Ay
nı olayların, Antalya'daki, vakıflara ait Murat Paşa 
Çiftliğinde de olduğu söylenmektedir. Murat Paşa 
Çiftliğinin ilk tapu kayıtlarına geçen metrekare bü
yüklüğü ne kadardır? Bugüne kadar bu çiftliğin ne 
kadar alanı, kimler tarafından işgal edilmiştir? Mu
rat Paşa Çiftliği arazisinin birinci sınıf tarım arazisi 
olduğu, yöredeki ilgili kuruluşlar tarafından belgelen
miştir. Hal bövle iken, birtakım girişimler başlatılmış
tır ve bu alanın sanayi sitesi şekline dönüştürülmesi 
için bu girişimciler tarafından devamlı takip edildiği 
de bizim bilgilerimiz dahilindedir. 

Konu İstanbul'dan açılmışken, oradaki bölge mü
dürlüğünde meydana gelen olaylara da değinmeden 
geçemeyeceğim. Olayların öyle basında kamuoyuna 
yansıdığı kadar küçük çaph olmadığı, Başbakanın da 
konuya eğildiği, yaptığımız istihbarat neticesinde, an
laşılmıştır. Kurum, zaten yeterli olmayan teftiş ele
manlarınca olayı denetletmiş; ancak, korkunç bir 
yolsuzluk olayı ile karşılaşınca, bunun üzerine, uygun 
kılıf hazırlayabilmek için, Başbakanlıkça, Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından, olay yeniden soruştur
maya alınmıştır. Aynı ilin bölge müdürü, ilgililer ta
rafından büyük ümitlerle, Millî Eğitim Bakanlığından 
izin alınarak, İstanbul Bölge Müdürlüğüne getirilmiş
tir. Bu sayın müdürü getiren aynı ilgililer, şimdi de 
kendisini mecburî izne tabi tutmaktadırlar. Şu anda 
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da, bir genel müdür yardımcısı buradaki aslî görevi
ni bırakmış ve bu ilimizdeki başmüdürlük görevini yü
rütmekle görevlendirilmiştir. Bir genel müdür yar
dımcılığı da kasıtlı olarak boşaltılmış; ancak vekâle
ten genel müdür yardımcılığı yapabilen bir genel mü
dür yardımcılığı, sayın genel müdürün emrindedir. 
kadrolaşmasında bu denli bir karmaşıklık olan bir 
kurumdan randımanlı hizmet beklemek mümkün mü
dür? 

Sayın milletvekilleri, fiilî olarak işgal yasasına dö
nüştürülen 2762 sayılı Yasanın kurallarına uyulma-
maya devam edilecek olur ise, dedikoduları ayyuka 
çıkan yolsuzluk soruşturmaları sağlıklı neticelenmez
se, bu konularda yasal yollara başvuracağımızın tara
fınızdan bilinmesini istiyoruz. 

Ferdî hürriyete, şahsî mülkiyete dayanan, zama
nımızın hukuk anlayışına, sosyal ve felsefî temayül
lerine son derece uyan, ileri bir sosyal adaletçi ku
rum olan vakıflar hakkında, dinî vasıfların hâkim ve 
galip olduğu şeklindeki yanlış anlama ve düşünce, 
vakfın iyice anlaşılamamış olmasındandır. Bu yanlış 
anlama, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, başka bir 
kurumla birleştirilmesi veya bağlanması düşüncesinin 
ortaya konulmasına sebep olmaktadır. 

Geçmişten günümüze intikal eden vakfiyeleri dik
katle incelediğimizde, Türk vakıflarına, azınlık ayrı
mı dahi yapılmaksızın, varlıklarını ortaya koyarak 
tüm halkın katıldığını, böylece, yanlış düşünceye ka
tılanların düşüncelerinin geçersiz olduğunu görürüz. 
Vakıflar ruh ve mana bakımından dinî olmadığı için, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü de dinî bir kurum değil
dir. Atalarımız, insanlığa yararlı olduğuna inandığı 
her şeyi vakıflara konu olarak seçmişlerdir. Bizler de 
bu anlayış ve tavırla vakıflarımıza sahip çıkıp, orada 
çalışanlarımıza maddî ve manevî destek olarak daha 
huzurlu çalışabilmeleri için ortam yaratmalıyız. 

Vakıflarımız, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri, 
eğitim, destekleyici hizmetler, kültür hizmetleri, eko
nomik hizmetler, turizm hizmetleri gibi, çeşitli hiz
metler vermektedir. Bunlardan sağlık hizmetleri en 
etkin bir biçimde İstanbul'da Vakıf Gureba Hastane
sinde yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu hastanemizin 
bünyesinde 2,5 yıl önce kurulan Vakıf Gureba Hasta
nesi Kliniklerine Yardım Vakfı, yasal bir biçimde, 
vergi muafiyetinden yararlanmak için, kurulduğu gün
lerin akabinde Maliye Bakanlığına müracaat etmiştir. 
Ankara'dakı özel bir hastanenin bu tür bir vakfına 
sağlanan bu imkân, her nedense, anılan vakfa, müra
caatının üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, 
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sağlanmamıştır. Temennimiz, kısa sürede sağlanma
sıdır. 

Gureba Hastanesinin kanser arama tarama bölü
münün inşaatının tamamlanması, 9 yıl önce gelen alet
lerin yüzde 75'inin yerlerine konması bizi sevindir
miştir. Ancak, bu hazır olan bölümün eleman eksik
liğinin giderilmeyişi, yemekhane ve poliklinik bölüm
lerindeki eksiklerin tamamlanamayışı, geri kalan 6 ka-

~ta tekabül eden kısmına da betonarme karkastan baş
ka hiçbir şeyin yapılmayışı, hiç de olumlu bir durum 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, geçen yılki bütçe görüşme
lerinde, özellikle üzerinde durduğum konu, Vakıf 
Taşdelen Memba Suyunun işletmeciliğinin, kurumca, 
tam randımanlı çalışır hale getirilmesi idi; ama bunun 
mümkün olmadığını ve bu memba suyu işletmesinin 
üçüncü şahıslara kiraya verildiğini, bu işletmecinin de, 
su fiyatlarını 4 katına çıkarttığını öğrenince, geçen 
dönem, vakıfların işletmeciliği hakkındaki tenkitleri
min haklılığının meydana çıkmış olduğunu gördüm. 
Çok üzücü bir durum. 

Aslında vakıflarımızda mevcut kadrolar dahi dol-
durulsa, zannediyorum yüzde yüze yaklaşan bir hiz
met verilebilir; ama maalesef, bu kadro eksikliği, bu 
tür işletmelerin üçüncü şahıslara kiraya verilmesini 
gerektiriyor. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal faaliyetlerinde, 
yardımlaşma ve dayanışma yolu ile toplum ve fertle
ri korumak, yükseltmek amacıyla kurulmuştur. Yur
dumuzda, vakıfların amacını saptamak için, doğu
mundan ölümüne kadar, kişinin ömür boyunca kar
şılaşabileceği olumsuz şartları yumuşatmak, hayatın 
zorluklarını azaltmak; yetişmek ve yükselmek iste
yenlere yardım etmek; özetle daha iyi bir dünyanın 
meydana gelmesine çalışmak, vakıf yapanların müşte
rek idealleri olarak gösterilebilir. 

Bugünkü vakıflar idaresinin de bu anlayış ve ide
allerle vakıflar meselelerine eğilmesini diliyor, bu ko
nu ile ilgili olarak, beni dinlediğiniz için grubum adı
na hepinize teşekkür ediyor, Vakıflar Genel Müdür
lüğü bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, sağolun. 
Anavatan Partisi Grubu adına sayın Turan öz-

türk, buyurun efendim. (Alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA H. TURAN ÖZTÜRK 

(Nevşehir) — Sayın Başkan, sayın ımffletvekileri; 
Vakıflar Geneli Müdürtügumün 1986 yılı 'bütçesi üze
rimde Anavatan Partisi Grubunun görülerimi arz et

mek üzere huzurlarımızda 'bulunuyorum. Grubum ve 
şahsım adıma yüce Mecfıse ve değerli üyelerime say-
gulatr sunarım. 

Sayın nılMetvekiıJleri, vakıf kelimesi, dirilimizde, 
ehemmiyeti mariz »bir • kelime olarak büyük 'bir yer 
işgal etmektedir. Osmanlı İmpaıraıtoriuğu dönemlinde 
nezaret olarak, cumhuriyet dönemlinde ise, genel 
müdürtliük olarak (idare edilen, Türk ve, taftanı kültü
rünüm en büyük hazinesi ve kuruluşu ökh ecdat ya
digârı vakıflar 'bütçesi üzerindeki gorü'şferimıi açık
lamaya geçmeden önce, bu kutsal müesseseleri vak
feden hayırsever insanları, şanlı eodıadıımızı, rahmet 
ve mimnetile hıızuriaonızda 'anmayı bir 'borç kabul 
ediyoruz. 

Sayın mıMetveklMeri, vakıf, dinî ve hayrî bir mü
essesedir. Bu müessese, manevî duygulara işledik ka-
zıamdıor; fakıirlitoten, cimrilikten kurtarır; insanılaırın 
sahavet damlarını gedişletir. Bu fikrimizi meşhur 'bk 
sözle noktadamrak istiyorum : «Veren el, ailan elden 
üstündür» düsturu, İslam Dimimin hâkim ve âımil çı
kış noktası olmuştur. İstiklal şaıiriım'iz de, «Ya pa
ram odaydı ya da hamdıyeıtsiz odaydım» sözleriyle, 
hamriyetperveriiğim, hayırseveriiğin methiyesinıi yap
maktadır. İnsanoğlunun, 'hayat boyu çalışıp, didinip, 
biriktirmiş olduğu menkul ve gayrimenkul mallarını 
milletinin istifadesine sunması, sosyal dayanışmanın 
en büyük dellilidıir. Bu güzel 'inancım ve duygunun 
körlenmemesi için, devletlimizin, elinden gelen her 
ıtürlü yardımıı esirgememesi lazımdır. 

Sayın rnıffletvekiieri. Türk ve İsarnı âleminde, asır
larca, vakıf, ekonomik ve sosyal hayat üzerinde pek 
çok tesirler yapmış, Türk kültürüne büyük katkılar•• 
da buHunmuşfcur. Türk toplumunum en muhlim vasfı, 
dinî, sosyal, milî kültür ve eğitim anlayışı (içinde, 
imsamları hayır işlemeye, iyMıik yapmaya, yardım et
meye sevk etmesidir. Osmanlı imparatorluğu döne
minde kurulan Vakıflar İdaresi, ülerleme devrinde 
hakiki hüviyetine kavuşmuşta. Vakıflliar Kurumu, 
yine aynı dönemde o kadar gelişme göstermliştir ki, 
toplumun her dalında 'bariz bir şekilde kendini his
settirmiştir. Kültür hizmetlerinde, sağlık hizmetlerin
de, her türlü sosyal faaliyetin 'başında hemen vakfı 
görürüz. 

Sayın mliietvefcillteri, atalarımız, her gMkleri ye
re, 'insanların ırkına, cinsime, mezhebine ve dinüne 
bakmaksızın, adaleti ve medeniyeti beraberlerimde 
götüımüşjerdiir. Bu cümleden olarak, hanlar, kervan
saraylar, ımedreseier, hamamlar gibi, tarihî, haşmetli 
kültür abidelerini dikmişlerdir; güzel yurdumuzun 
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her yerlimde bunları görmek mümkündür. Bu güzel 
abideler yalnız Anadolu'da kalmamış, Asya'dan Av
rupa'ya fcadar yayılmış ıbulunmakıüadır. 

Osmanlı imparatorluğu çöküş döniömirDde de, 'bu 
güzel duygu ve çizgide 'bir eğilime başgös'tenmiışiLir. 
Cumhuriyet dönemlinde, bu güzel duyguyu paylaşan 
hıamıiyetperver vatandaşlarımızın sayısında azalma 
gözükmemektedir; çünlkü, Müslüman Tüük Halikının 
inandığı ıtek husus şu idi : Hazreti Peygamiber'in de 
hadislerinde 'belirttiği gübi, «Eğer 'bir malı Allah için 
verir, vakfedersen, o imal senin esas mülkündür; eğer 
vermez de, ona sarılırsan, sen onun mülkü olursun» 
ifadesinin teşdini büyük olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, özellikle imparatorluk döne
minde kuırulian vakıf, çok büyük hizmetlerin gellıiş-
meslinde öncülük yapmıştır; ülkemize, tarihî birçok 
ibadethaneleri, medreseleri, haniıarı, 'hamamları, köp-
rüılıari, çeşmeleri Ikazandırtmışıtır. O dönemde alton 
çağını yaşayan vakıflar, Cumhumiyet döneminde de 
kendisimi muhafaza etmesikıi bilmiştir. Cumhuriyet 
dlönemıinde, 903 sayılı Türik Medenî Kanunu hüküm -
tenine göre kurulan vakıflar, daha çok, nniıllî eği-
•rüm, kültür ve dinî amaçları önplana alarak, hiz
metin devamlılığını sağlamıştır. Cumhuriyetin kuru
luşuyla 'birlikte, Şerliye ve Evkaf Vekâleti adıyla ida
re edilen valkrfllıaır, 3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı 
Kanunla 'bu vekâletin lağvı -ile, genel müdürlük ha
line dönüştürülmüştür. 

Bugün Başbakanlığa bağlı kuruluş olıan Vakıf-
lar Gneöl Müdürlüğü, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu 
ve 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerine göre, ıteseilli ve mazbut' vakıflar Maresiini; 903 
sayılı Kanun hükümleriine göre ise, yeni vakıflar teş
ci! ve denetim işlerini yenine getirmek ve görevlerini 
yürütmektedirler, 

Sayın mtiietvekıilıleiri, Vaikıflllar Genel Müdürlüğü
nüm, Plan ve 'Bütçe Komisyonunda fca'bul edilerek 
huzurlarımıza gelen 1986'bütçesliınıin, 9 milyar 39 mil
yon TL. olduğu ve 1985 bütçesine göre de yüzde 56 
nispetlinde 'bir artış gösterdiği görülmektedir. Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün bu 'bütçe ile nasıl bir hiz
met vereceği meselesine gelince, Türk ve İslam ana
nesini yeniden tekvük etmek, vatandaşlarımızı, servet 
ve imkân sahiplerini hayır ve yardımlaşma müesse
seleri kurmaya ö;Qendinmelıi ve sevindiınrndiyliz; ayak
ta kalan vakfiyelerimizin kıymetlerini de bilmeliyiz. 

Vakıflar kuı 
toplamak rnıümlk 

1. Hayır iışıleri, sosyal hizmetler, 
2. Ekonomik faaliyetler. 
Bu cümleden olarak:, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

yurdumuzun çeşitli 1 ve ılçderıimde, 1985 yılımda 
6 250 adet öğrencinin, 1986 yılında 'ise 9 480 öğren
cinin, 48 iadet öğrenci yurdunda; 'beslenme, barın
ma, öğrenim yapma imkânını sağlamaktadır. Ayrıca, 
yurdun çeşitli yerlerimde 14 adet imaret de 2 bin fa
kir ve Ikıitmsesiz vatandaşla 'bir öğün sıcak yemek 
vermektedir. Bunların yanında, 1 000 adet âmâ ve 
muhtaca (da ayda 2 bin TL. yardım yapmaköadır. 
Sağlılk açısından 'ise, Vakıf Gureba 'Hastanesinde 
faklar ve garip vatandaşların 'tedavisi için liımlkân sağ
lamaktadır. 

Sayım millet vekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
arşivinde mevcut olan eserlerin muhafazası için ge
rekli ıMimam gösterilmelidir. Mevcut eserlerin gü
nümüz idil'ine çevrilmesi icap etmektedir. Gençlerii-
mıizi, 'bu kültür hazinesinden istifade ettirmeyi gaye 
edinmeliyiz. Bu anlamlı hizmet dalımın 'kısa za
manda tahakkuk etmesini, canı gönülden temenni et
mekteyiz. 

Sayın miıltetveklkri, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün yine mühim hizmetlerinden biri de, ecdat ya
digârı olan eseriedımizim onarım ve restorasyonudur. 
Bu eserlıerin, Türk kültürünün, Türik sanatının eşsiz 
belgeleri olarak devamlarını sağlamak, 'bugünkü ne-
sılleriın görev ve sorumluluğundadır. Bu güzel albi-
delertim korunması içlin, hiçibiır fedakâriıiktan kaçma
malıyız. Meşhur bir sözü burada söylemeden geçe
meyeceğim; bir atasözümüzde, «Geçmişi olmayan bir 
milötin, geleceği ile .övünmek abes olur» denmek
tedir. Geçmişıimiz, iftihar edilecek eserienlıe doludur. 

1986 programında 211 kültürel amaçlı, 19 adet 
turizm amaçlı eski eser aiblidenin onanım ve resto
rasyonunun planlandığı görülmektedir. 1986 onlarım 
planındaki mevcut abide ve eser sayısı da yetersiz 
görüılmekıtedir. iBu yönden, malî ve teknik imkân
ları harekete geçirmek zarurîdir. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürılüğü-
müzün 'bünyesinde, 36 'bin 'belge, 5 'binden fazla 
mazbut vakıf, 5 500 parça gayrimenkul© sahip, 
450'si mülhak vakıf, 17j5 adet cemaat vakfı ve 800 
civarımda yenli' vakıf olmak üzere, 6 'binin üzerljnde 
vakıf bulunmaktadır. Bu kadar zengliın vakıf eser
lerine sahip olduğumuz ecdat yadigârı eserlerimizi, 
onarım, balkım ve muhafazası yönünden itam ve ek
siksiz olarak gelecekteki evlatlarımıza bıralkmak için 
azamî gayretti sarf etmeliyiz. 

mumun görevlerini aikıı temel ©sasıt 
ıdür; 
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Sayın mriltetvdkıileri, bu güzel yurdumuzda, tes- I 
cü ledüikiîlLş olan 7 600 eski eser mevcuttur. Bunlar- I 
dan 4 543 ıtanesli oamıi ve mescit, 273 tanesi mıed- I 
neşe ve daırilşifa, 408 tıanesi 'imamet ve 605 tanesi de I 
hainidir. I 

Muhterem miietvekiMerti, 1986 malî yılı oaırî har- I 
camiaları, 1985 yirlı bütçe ödeneğine göre yüzde 56 1 
artırılmıştır. Bu artış, yüzdesi, 'artan mazbut vakıf I 
emlafcinıin balkımı, onanımı ve genel müdürlüğün I 
sorumluluğunda budlunıaın 7 500 adet eşikti esenin ona- I 
rımiarının ve periyodik olarak bakımlarının yapıl- I 
masını gerçekleşttirmek için geiiştirimüştıir. Beş Yıl- I 
lık Plan 'dahilinde olan, 'tarihî ve mlimıarî değeri yük- I 
sek 367 eski eser; onarıılmadığı takdimde 'izleri ıkay- I 
bodıaoaık olan 288 adet eski ıeser İle, halikın ikııia- I 
nımında olup, 'bakılması ve onarıtaası gereken eser- I 
lıer de dahil oiimalk üzere, toplam 714 adet eserin, I 
zamanı geçirilmeksizin onarım ve restorasyonumun I 
yapılaıraik, 'bir 'an önce vatand'aşilarımızın hizmetine I 
sumullirnıasını temenni etmelkteyıiz. 1 

Değerli mMletvekillerİ, Vakıflar Genel Müdürlü- I 
günün sosyali faaliyetlerinin ağırlık noktasını, aşağı- I 
dialkıi sıralayacağım şekilde ıtespit etmekteyiz. I 

1. Fakir ve kimsesiz çooukltara yurtlar; bu cüm- I 
leden olarak 48 orta öğrendi yurdunda ücretsiz İka- I 
lan 9 480 öğrencimin barmdırılması, I 

2. Sakat ve muhtaçlara aylık bağlanması, I 

3. Faktör ve kimisesiztare yemek verilmesii; ima- I 
ret hizmetleri. Mevcut 'imaret .sayısı 14'e çılkanl- I 
mnşıtır. I 

4. Fakir ve garip hastalıarım bakılknası; hastane I 
hizmeti, I 

5. Yüksek tahsil öğrendMerime burslar, I 
6. Fakir olan küçük çocuklara kamp hizmet- I 

leri I 
1 000 adet sakat ve muhtaca ayda 2 bin fea I 

yardım öngörülmüştür. Bu arada, geleceğimizin te- I 
minıatı olan gençlerimizden 150'sline de burs veril- I 
miştk. Ayrıca, mev.ouıt imaret sayısı 14'e çık'artıiia- j 
rak, ortalama 2 bin adet falkir ve muhtaç ailele- I 
riım!ize bir öğün sıcak yemek verilmektedir. Kayda I 
değer bir nokta da, iimaıret sayımızın 1986 yılında I 
20'ye çDkartılaoak oimasınıı şükranla öğrenmiş bu- I 
lunuyoruz. I 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü- I 
nün bu sosyal hizmetleri yanında, Vakıf Gureba I 
Hastanesi, 140 yıldan 'beri, fakir ve garip hastalara, I 
vakılf şartları istikametinde hizmet vermektedir. 'Es- I 
kd 'adıyla Bezm-ti Âlem Vaûlide SuHtan Vakfiyesi | 
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olıan Vakıf Gureba Hastanesinin ikinci kısım inşaa
tının bliır an önce tamaandıanması 'için hızflı bir tempo 
ile çalışılması da memnuniyetimizi mucip olmuş
tur. 

Tıp âlemindeltoi gelişmelere paralel olıarak, Kan
ser Araştırma ve Geliştirme Merkezi inşaatının, 1986 
yılında tamamlanıp, hizmete açılacak olması mem
nuniyet vericidir. 

'Değeri milletvekilleri, ayrıca, çeşitli vakfiye ş/art-
1ları gereği, yaz aylarında halka soğuk su verilmesi, 
Ramazan ayında Kur'un ve mevlit okutulması ve 
kurban kesiilmesıi gibi, sosyal hizmetlerde, hayırse
ver vatandaşlarımızın genel müdürlüğümüze büyük 
desitek ve yardımcı olacaklarınla inancımız tamdır 

Sayın milletvekilleri, kültür hizmetlerinde, Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün .aktif hizmetlerini görmek 
'isteriz. Çok büyük arşivlere sahip olan genel mü
dürlüğün, tercüme ve yazı (işlerinde daha hızlı ça
lışmalar yapması dMe&iımıizdir. 2 224 adet vakfiye 
ile büyük defterinde kayıtlı olan 237 496 adet vak
fiye hüccet, berat, ferman ve benzeri vesifcalları-
Türkçeye çevirerek, halikımızın istifadesine sunması 
lazımdır, ©u tarihî vesikaları okuyacak elıemanlıar 
yetiştirmek liçin kurslar açılması, dinî tedrisat yapan 
imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesinde burslu 
öğrenciler okutturullması .gerekir. Yoksa, bir gün, 
vakıflara ve tapu kadastroya ait arşivlerin okutul
ması ve tercüme yaptırılması için, mumla adam 'ara
nacak zaman gelecektir. 'Bu sıkıntılı günler gelme
den gerekli 'tedbirleri 'bir an önce almak mecburi
yetindeyiz. Bu hususun, Millî Eğitim Bakanlığı ile 
koordone edilerek, eksikliğin kapatılmasında fayda 
mülahaza ediyoruz.. Bu güzel hareket, inşallah devri 
iktidarımıza nasip olur. 

Sayın miletvekMleıli; vakıf hukukuna uygun ola
rak vakıf gel'irileırinıi 'artırmak için, vakıf 'arsalarını 
değerlendirmek lazımdır. Bu cümleden olıarak baş
latılmış ve halen ibMrilemerrıiş olan inşaatlarımıza hız 
verilmesi düşünülknel'idir. Şayanı şükranla öğrendiği
mize göre, 1986 yılımda 20 adet işhanının çeşötlli il
lerimizde yapılacak olması, memnuniyetimizi mucip 
olmuştur. 

Değerdi mdietvekilileri, güzel İstanbul'un her ye
rimde, ecdadımızın, yemeyip, içmeyip, bize, vakfiye 
şarttan Mkaımetinde emanet ettiği tarihî camileri
miz, çeşmelerimiz İstanbul içim bir ziynettir ve fa
kat çeşmelerimizin bakımsız olduğu ve onanıma 
muhtaç olduğu da bir gerçektir. Turizm açısından 
ehemmiyeti haliz olan 'bu tarihî eserlerin, Vakıflar 
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Genel Müdürlüğü ile Turizm Bakanlığının ımöşte- I 
rek gayretleriyle hallolacağı (inancını taşıyorum. Bu 
problemin çözümüyle de ecdadımızın ruhunu şad et
miş oluruz. 

Sayın mMetvekiIera, ayrıca, sermayesinin yüzde 
75'ıi Vakıflar Gendi Müdürlüğünün yönetim ve dene
timinde buıkıınan mazbut ve mülhak vakıflara ait 
Türkiye Vakıflar Bankası T.AX). Genel Müdürlüğü
nün 270 adet şu'besi ve iştirakiyle, Türk ekonomisi- I 
ne, gerek bankacılık ve gerekse işletrneoilik yönlün
den katkısı çok ibüyüktür. 

Sosyal tazmedlerini daha yaygın ıbir şekilde sür
dürebilmesi için ata yadigârı ıtariihî eserlerin balkım, I 
onarım ve tamirlerinin süratte tamamılanıablmesi 
için, bütçe dışı 'kaynaklara da 'ihtiyaç olduğu bir 
hak'ilkıatitir. "Bu kaynakların en önemliisi, Türk/iye Cum
huriyeti Vakıflar Geneli Müdürlüğü tarafından (ku
rulmuş bulunan Türlkıiye Vaikıflar Bankasınca sağ- I 
lanmıştır. özellikle, son dört yıl içerisinde gelişime 
kaydetmiş, kâra geçmiş, kâr hacmiyle, mevduat ar- I 
tısı bakımından mevcut banlkalar 'arasında üçüncü sı- I 
rayı almış 'bulunan Türkiye Vakıflar Bankası, miiî I 
ekonomiye olan katkısıyla Türk bankacılık sistemi I 
içerisinde önemi bir yer işgal etmektedir. I 

Diğer taraftan, Vakıflar Bankasının katkılarıyla 
ilk defa Ankara'da, çokfaikıiır ailelere hitap eden, sı
cak yemek vermek için aşevi açılmış 'budıunmaktadrr. I 
En büyük arzumuz, gerçek anlamda fakir halikın I 
yemek 'ihtiyacını karşılamak amaci'yk ıbu türlü aşev
lerinin yayginflaştırıllmasıdiıır. I 

Sayın mlletvekilleri, vakıflarımız, dinî inançları- I 
mızm mahsulü olup, bu anlayış içerisinde, Diyanet I 
İsteri Başkanlığı ile her zaman bir işbirliği içinde I 
bulunmak zorundadır. İçinde bulunduğumuz «Vakıf I 
Haftası» nedeniyle camilerde vaz ve hutbelerde, mad- I 
yo ve televizyonda, okullarda, vakfın önemini bdir- I 
ten, vatandaşlarımıza tanıtıcı ve sevdıiricli konuş- I 
mıal'ar, lyayınlar ve seminerler düzenlenmesi son de- I 
rece faydalı olacaktır. «Vakıf Haftası» münasebe- I 
tiyle 'ilik defa olanak Vakıf Şûrasının kurulması I 
memnuniyetimizin 'bir ifadesidir. I 

Sayın miMetvekıillleri, sözlerimi 'bitirmeden önce I 
aşağıdaki hususilara değinmekte fayda mülahaza edi- I 
yorum. I 

Osmanllı döneminde olduğu gibıi, cumıhuriyet dö- I 
neminde de, kadirşinas hayır sahfibi vatandaşlarımız I 
tarafından, 'bu güzel inanç ve duygu benimsenmiş, I 
yurdumuzun her tarafı vakıf eserleriyle 'bezenmiştir. I 
Bu düşünceden olarak, Diyanet Vakfı, Silahlı Kuv- J 

I vetler Vakfı, işadamflarımızın kurduşu çeşitli vaikıf 
kurumları, vatandaşlarımıza örnek teşkil edlip, ge
rekli yatırım ve yardımılaırla öncülük yapmaktadıır. 

Sayın mıilıletvekilleri, konuşmalarımı burada ta-
mamHarken, 1986 yıllı bütçesinin milletimize, Vakıf
lar tdaıresine hayırlı olmasını diler, yüce MecMn 
muhterem üyelerine saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Milliyetçi Demokrasi Paritisli Grubu adına Sayın 

Mahmud Altunakar. (Alkışlar) 
Süreniz 30 dakika Sayın Altunakar. 
MDP GRUBU ADINA MAHMUD ALTUN

AKAR (Diyarbakır) — Muhterem Başkan, Büyük 
Millet Meclisimin değeri mlileitvelkilerii; 1986 malî 
yılı Vakıflar Umum Müdürlüğünün görüşülmekte 

I olan bütçesi üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubunun mülahaza ve temennilerini arz etmek üze-

I re huzurunuzdayım. Bu -vesileyle, şahsım ve grubum 
I namına arzı hürmetler ederim efendim. 

Muhterem Başkan ve değerDi miletveklileri; va-
I ıkıf, fertlerin menlkull ve gayrimenkul kıymıetlerıini, 
I haricî hiçiblir tesir, icbar ve mükellefiyete tabi ol-
I madan, hayır ve hasenat maksadına matuf, mün-
I hasııran kendi arzu ve talebiyle, şahsî müılkiyetin-
I den çıkarıp, vazedilen 'tahtı şeraitte, hizmetlerin ifa-
I sı için »tahsis, sekilinde tarif edilebilir. Vakıfların, 
I içtimaî ve kültürel hayatımızın tarihî safahatı tiçin-
I de ehemmiyetli 'bir yer işgal ettiği, heyeti âlimizin 
I malumlarıdır. 

j Başbakanlığa merbut 'bir umum müdürlük hallin* 
I de teşkilatlanan bu müessesenıin, ecdadımızın lısllamî 
I inanç ve dinimizin mukaddes ve ulvî kaynaklann-
I dan ihamını alarak, vatan sathında, vilayet meırkez-
I terinden 'başlayarak, kasaba ve köylere kadar ika-
I me 'edildiğini müşahede ediyoruz. 
I Anayasamız 'tarafından dia varlığı tescil edillmiş 
I bu ecdat asarı, 'beşerî hak ve hürriyetlerin, linsıanî 
I haysiyetin, milî tesanüdün ve nihayet içtimaî ada-
I let prensibi esaslarına dayanan manevî hür şuurla 
I sevk ve idare edilmiştir. 
I 20 nci taşır 'insanının tahakkuk ettirmeye çalış-
I tığı sosyal ve kültürel müesseselerin, ecdadımız ta-
I rafından asırlarca evvel tesis edilmiş olduğunu if-
I tiharla 'ifade ve 'beyan etmek isterim.. Şöyle ki : İn-
I sanlık camiası cehalet ve taassup karanlığı içlinde 
I çırpınırken, içtimaî, iktisadî ve kültürel sahada ce-
I miyet hayatını teşkilat ve eserleriyle tensik ve tan-
I z'im eden vakıf, ecdadımızın mahir inşa gücünün ve 
I medenî seviyesinin hariz delilidir. 
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Osmanlı imparatorluğu zamanında zirvei şahika
sına ulaşan vaıkıf, ecnebi kaynaklarca tevstik edildi
ği gibi, muhtelif Tünk cemiyetlerinde fikir oılıarak 
eskiden beni hep var olmuştur; ancak, Türkler ls-
lamiyetlıe teşerrüf ettikten sonra, bu fikir ayrı bir 
vüsat ve ruh kazanmıştır. Bu hususu, 'telkin, teyit, 
tem'bit, tavsiye ve emreden âyeti eel'üiejer vardır. 

Cenabı Hak, Bakana Surel Şerifıiınin Üçünoü 
Ayeti Celiilesıinde, ımeallen, «O korunanlar ki, gaybe 
inanırlar; namazı vaktinde klimaya devam edenler; 
kendilerine rızk olarak verdiğimiz nliımetlerden, şüp
hesiz ki, Allah için harcarlar» buyuruyor. 

ıSeba Surei Kerimesinin 39 unou Ayeti Celilesiy-
le, Cenabı Hak, «De ki, şüphesiz, Rabbın, rızkı, 
fcuılilanndan dilediğine gemlişlieıtir ve daraltır. Neyi har
carsanız, Allah onun yenine bir diğerini verir. O, 
rızk verenllenin en hayırhsıdıır» buyuruyor. 

Hazreti Peygamber Efendimiz, bir hadisi şerif
lerinde, «Mıadda, zekâitıtıan haşfca, hak vardır» buyuır-
muşlar. 

De la Turquie Actuele (isimi 1855 tarihli eser
de, «Türklerin nazarında, hayrat ve hasenat, iman
dandır. OamMertkı gölgesinde, camilerin ilim taJıipfe-
rdne, fukaraya ve hastalara Allah dçin açık tutulan 
melceler, 'işte bu ruhun eseridir» denffliyor. 

İşte vakıf arzusunun, Müslüman Türk Müddetin
de zirveye seyretmesinin hikmeti ve manası budur. 

Evkafı üç kusun hallinde tasnif edebiliriz; 
1. Dün! vakıflar : Camiler, mescitler. 
2. İçtimai vakıflar : Hastaneler, kervansaraylar, 

köprüler, aşevleri, imarethaneler, tekkeler ve zavi
yeler. 

3. Kültürel vakıflar : Bugünün üniversitesi ma
hiyetinde odan, medrese camiası ve günümüzün fa
kültesi karşılığımda olan külliyeler. Ayrıca, Türkiye' 
nin her itaırafsnda kurulan kütüphaneler de bu kül
türel1 vakıfların arasındadır. 

Dayanışmayı ve yardımlaşmayı bir sisteme ifrağ 
eden vakıfların temelinde, biraz evvel belirttiğimiz 
gülbi, hayır ve Cenabı Hakkın rızasını istihsal gaye
si istihdaf edilmiştir. Cemiyeti, ahlak, fazilet, karşı
lıklı hürmet ve sevgi hasletiyle teçhiz, asi tabiriy
le, «Komşusu aç iken, kendisi tok yatan bizden de
ğildir» temel fikri yatmaktadır. 

Muhterem milletvekillileri, görülüyor ki, vakurlar, 
madde ile mânânın kucaklaştığı blir müessesedir. 
Dünyevî ve uhrevî menafiin ebedilik remzidir. Türk-
Isilam medlenıiyetini nesillere intikal ettiren mahiyet
tedir. İçtima! nizam, ahenk ve muvazene unsurudur. , 
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Allah'a 'iman ve insan sevgisiyle, şefkat, cömertlik, 
(iyilik zevkinin kaıtmerieştiği, bütün güzellikten 
yanyana gelerek bütünleştiği bu muhteşem ta'blıoya 
gıpta ve gururla bakmalı, sahip çıkmalı, muhafaza 
etmeli ve çoğalıtmalıyız. 

Alile müessesesinin 'ulviyetini tahrip, ahlakî tredâ-
eti ve şehveti tahrik eden temsiller yerine; televiz-
yonda, ecdadımızın sanata, yardımlaşmaya, hayır ve 
hasenata olan aşklarını sergileyelim, anlatalım. 

Diğer taraftan, vakıf sahiplerini anma günü ter
tip edelim, kadirşinaslığımızı ortaya koyalım. Bizim
le uzaktan yakından alakası olmayan, birçok gün
lerin fcabuloüsü, hazırlayıcıısı ve allkışlayıciısı ödüyoruz 
yal... 'llânihaye beşeriyetin menafine vakııfta 'bulu-
nanllan yılda bir defa hatırlayakri; Kur'an-ı Ke
rim tilâvet edelim, mevlit okutalım ve analım. 

Muhterem milletvekilleri, heptiımiz görmüşüzdür; 
Meclisin karşısına isabet eden Çankaya Vergi Dai
resinin önünde «İradesiyle kendini vergilendiren halk 
millettir» yazılı. İşte, vakıf şuurunda, kendi kendini 
vergiendiırmek vardır. Garbta vakıf, hususi hukuk 
müessesesi olarak kalmış liken, bizde idarî mahiyet 
kazanarak, devlet teşkilatı içerisinde girmiştir; dün 
Evkaf Nezareti, bugün ise Vakıflar Genel Müdür
lüğüdür. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; bu teş
kilatı 'idare edecek'lerlin, vakfın ulviyet ve kutsiye
tine .inanmış, içtimaî hayatımızdaki mana ve ehem-
mi'yetinıi idrak etmiş eşhas olması lazımdır. Vakıf 
yapan insanın, iman gücünü, zevkini, heyecanını, 
şefkat ve cömertliğini hissetmeyen, yaşamayanlarla 
bu müessese idare edilirse, hiçbir zaman, gönüCiier-
deki evkaf kurulamayacaktır. Mesela, herhangi bir 
gece kulübü kapıcısını, Hazreti Meviâna veya Hacı 
Bayram Hazretlerinin türbe bakıcısı yapamaz iseniz, 
idarecilerini de bu kıstas içinde bulmaya medburuz. 

Değerli arkadaşlarım, vakıf hakkında bu umumî 
mütalaadan sonra, vakfiye, yani 'bir vakfın şartları
nı bildiren senetle alakalı mülahazalarımıza devam 
ededüm. Vakfın koyduğu şartlara, en zalim, en müs
tebit idareciler dahi' dokunamazlar; bir tek harfini 
veyahut bir 'tek maddesini değiştirip, o vakfı başka 
bir maksatla kullanamazlardı. Şart-ı vâkıf, nassı sâri 
gibidir; yani vakıf edenin koyduğu şart, Cenabı Halk' 
kın kanunu gibidir. 'Her vakfiyenin son şartı şu
dur : «Bu vakfı değiştiren, Allah'ın, insanların ve 
meleklerin lanetine uğrasın.» Buna göre, hiçbir va
kıf, gayesinin haricinde kullanılamaz; fakat heyhat, 
şimdiye kadar kimler 'bu şarta riayet etti? Fatih'in 



• 

T. B. M. M. ft; 43 

remzini teşki eden Ayasofya'ya hüzünle 'bakıyor, bu 
vakfın gayesinden uzakılaştıolımasraa amil ve mües
sir sebepleri teessürle 'karşılıyoruz. Ayasofya'yı catmi 
hallim© getirip vakfeden Syflıtan Mehmet Fatih Han, 
bu vakıfnamemin arkasına Kur'an-ı Keıriım'den 'ikti
bas ettiği Ayeöi Oelilıoni 'ilave ederek, «Kim bu vak
fın, vakıf olduğunu anladıktan sonra, onu tebdil ve 
tağyir ederse, vebali ve günah, mübeddilin ve muga
yirin, yani o vakfeyi değiştirenin olsun» dermiş. Ay
nı zamanda, «Kim Allah'ın zikrini men ederse ve 
oamıillerün iharap olmasına gayret ederse, o kimse
den dana zalim kim olatoliılk?« Ayeöi Şerifeyi iave 
eder. 

Demek oluyor ki, Ayasofya bir oamıidk; onun, 
cami olma vasfını değiştirmek hıiç kimsen'in hakkı 
değildir. Eğer bugün camii 'hallinden çıkıp, müze 
ıbaıline gelimiiış ise, vakıflarımızın tesis gayelerinden 
ve şartlılarından uza'k, milletimizin arzulan (hilafına 
kulanıllrnasııııın, cemiiyetıimlizıin vakıf tesis yolunda 
mevcut şevkıinıi ve ümidini zaafa uğrattığı kanaa
tindeyiz. Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, görü
şümüz, hukukun getirdiği mantık istikametindedir. 

Medenî Kanunun (ilanından evvel, İslam huku
kuna göre yapılmış, vakfiyelerin adedi 26 798'dk. 
Bunlar sadece Türkiye arşivinde bulunan. vakfiyeler-
dir. Hudutlarımız haricinde, esiki imparatorluk me-
mal'ifcinde, vakfiyelerimizin mühim tok yekûna ıbjafliğ 
olduğu 'biinm'ek'tedıir. Rize 'ait olup, yabancı mem
leketlerde mevcut vakfiyelerimizin 'bir envanterinin 
çukariması ılıazımdn\ Bunlara ıtesahu'b liçin, milleter-
arası münasebet ve devletler hukuku muvacehesiinde 
tok nal tarzı istikametinde yapılacak her teşebbüs ve 
çalışmalar in, m'Metimizin en halisane dileği olduğu 
şüpheden aridk. 

Ecdadımızın bize toııraktığı, maddî ve manevî ba
kımdan en büyük hazine olan vakıfların, ne yazık 
İki, yağma edildiği, tahrip edildiği, binlerce camii ve 
mescidin yıkılmış, 'bazılarının depo, ahır ve meyha
ne halline getkiHmiş olduğu tok vakıadır. Bdınlerce-
sinin gayri müslimlere satıldığı, geçrriiştekıi tetkik
lerle sabittik, 

Türkiye'de binlerce cami, medrese ve sebiller ha
rap olmaya terk edilmiştir. Maatteessüf, memleke
tin öz evladı olduğu iddia edilen kimselerin eliyle bu 
fiil ika edilmiştir. Bir zamanlar cami ve mescitlerin 
kapatılması için kanun bile •çıkartılmıştır. 22 Teş
rinisani (Kasım) 1935 tarih ve 2845 sayılı Kanunun 
1 inci maddesinin ikinci fıkrası şöyledir: «Tasnif 
harici kalacak cami ve mescitler, usul ve mevzuata 
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i göre, kendilerinden başkaca istifade edilmek üzere 
I kapatılır» Bu kanuna istinaden, devri sabıkta pek 
I çok cami maalesef kapatılmıştır. 
I Bir devk geldi ki, «Mabetsiz şehk inşa edeceğiz» 
I zihniyetiyle övünülmüş, müterakki, yani ilerici bk 
I fikir taşıdıklarına inanan bedhahlar ortaya çıkmıştır. 
I Bugün ecdattan tevarüs edilen ve dünyânın en muh-
I teşem eserleri karşısında, müsteşriklerin ve turistle-
I rin hayranlıklarını kim inkâr edebilir? 
I Bas'itretsizliğin tok diğer ciheti de, biz, Roma ve 
I Bizanstan kalma taş parçalarına, fakir milletin ce-
I binden milyonlar sarf ederken, kendisini Bizansın 
I varisi sayan Avrupanın şımarık çocuğu Yunan paü-
I karyaiarı, her biri bk sanat eseri olan Türk abidele-
I rinden iz dahi 'bırakmamıştır. (Alkışlar) Yunanistan'a 
I dostluk ve kardeşlik methiyesi düzenlere tavsiyemiz 
I şudur: Son 150 senelik Türk-Ylunan münasebetlerini 
I okusunlar. 

I Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; kısaca, 
I temenni ve tekn'itlerimize gelince : Eserleri dilim'ize 
I tercüme edilmiş İtalyan muharrir Edmont, «Türkün, 
I bütün içtimaî sınıfları müsavi tutan şuuru, her türlü 
I takdire layık bir tahassüstür. Akıl ve (basiretle dolu 
I atasözleriyle tezahür eden seciyeskıdekıi ciddî iıtihali 
I de inkâra imkân yoktur» diyor. Hasımlarımızın bile 
I takdir etmekten kendilerini alamadıkları mazimizden 
I kopupi temelimizi sarsmakla, ancak, küçülürüz. Bu 
I itibarla, istikbale emin adımlarla yürümek, mi'lletler-
I arası camiada layık olduğumuz mevkii ihraz etmek 
I için, temelimize istinat ederek, mazi ile istikbali telif 
I ve imtizaç ettirmeliyiz. Ancak bu düşünce tarzıyla, 
I vakıflarımız için gerekli tedbirleri alatoilkiz. Bu ted-
I birler neler olabilir. Akla gelenlerden, Vakıflar Umum 
I Müdürlüğü haricinde kalan millî saraylar, tarihî eser-
I 1er ve atoidelerimiz vardır; bunlar, Türkiye Büyük 
I Millet Meclisi, Turizm ve Kültür Bakanlığı arasın

da taksim edilmiştir. Bunlar bir elde toplanmalı; Va-
I kıf ve Millî Eserler Bakanlığı kurulmalıdır. Ancak 

bu yolla, Anadolu'da kurduğumuz Türk-lslam mede-
I niyetini yok olmaktan kurtarabiliriz ve millet de ina-
I mır iki, devlet bu, işe ciddî olarak el altmıştır. 

I İkinci bk husus: Vakıfların, mülhak bütçelerle 
I sevk ve tedviri şekline katılmamız mümkün değildir. 
I Çünkü, bütçe ile yıllık yapılan tahsisat, ihtiyacı kar-
I şı'İamaktan uzaktır. 'İhtiyacı karşılayacak meblağın 
I tahsisine, malî mevzuattan gelen çeşitli güçlükler ma-
I nidir. Esasen, katma bütçe ssitemine tabi olması ha-
I liyle, vakfiyelerin varidatı, Vakıflar Umum Müdür-
I lüğünde toplanırlar. Bu ise, vakfiyelerin hükmî şah-
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siyetine aykırı ve kabili telif değildir. Diğer taraftan, 
bu paraların Türkiye Büyük MMet- Meclisi mura
kabesinden başka, nakit olarak, vakfa başka bir ırnüs-
miriyeti düşünülemez. 

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer büyük vilayetler
de şahsa ait bir han odası veya dükkân binlerce lira 
bedelle kiraya verilirken, vakıf işhanı ve dükkânla
rının yok bedelle kiraya verilmesine göz yumulamaz. 
Bide edilen gelirlerinin de gayesi dışında kullanılma
sına müsaade edilmemelidir. 

Değerli arkadaşlar, öyle enteresan vakıflar mey
dana getirrn^izkl misal olanak; yetim ve yoksul kız 
çocukların çeyizini, evlenme masraflarını karşılamak 
üzere kurulan vakıfları tespit ediyoruz. Bunun gibi, 
namütenahi gayelere vakfedilen bu müesseselerin vak
fiye senetleri, eğer kalmışsa, kesökâğıdı olarak satıl-
mamışsa, yeniden gözden geçirilmeli, asıl gayesi dı
şında kullanılmamalıdır. Bunu yapmaya iki cihetten 
mecburuz. Birincisi; maalesef cemiyetimizin içtimaî 
muvazenesi bozulmuştur: Bir taraftan açlar ve tok
lar, hudutsuz servet ve israf; diğer tarafta, fakrü za
ruret hüküm sürmektedir. Hal böyle iken, bu yok
sulların hakkın devlet başka bir maksatla kullana
maz. 

İkinci sebebi ise; yukarıda esbâb-ı mucibesi be 
İirtilen bu menkul ve gayrimenkulleri vakfeden ec
dadımızın hatırasına hürmetsizlik ve emanete ihanet 
olur. 

Motrey'in 1727 yılında yazdığı seyahatnamesin
de, «Hayır ve hasenat, İslam Türk halkı tarafından 
o kadar sadakatle tatbik edilir ki, bütün Türkiye ve 
Kırım'da, dilenciliğü meslek edinmiş fakirlerin oldu
ğu bile mallum değildir» deniliyor; fakat 20 nci asrın 
nihayetine yaklaştığımız şu günlerde, sokak başında 
birkaç dilenciyi görmemek mümkün müdür? Ecnebi 
•bunları yazdığı zaman, sadece 200 bin nüfuslu İstan
bul'da o gün 35 bin kişiye, 2 öğün olmak üzere ye
mek veriliyor; bugün ise, 52 milyonluk Türkiye'de 
günde bir öğün olarak 2 bin kişiye ancak yemek 
veriliyor. Ne hazin tablo!.. 

Hizmet içi eğitimi: 'Bugün, kelimenin manasıyla 
müteradif bir eğitim yapıldığını zannetmiyorum. Bu 
eğitim, bir ihtiyaç ve zarurettir. Mevzuu, bir ihti
sas ve mıümarese işidir; ehliyet ve kabiliyet kadar 
tecrübe de gereklidir. Ayrıca, vazifeye alınacak ele
manlara dikkat edilmeli, Türk - İslam medeniyetini 
muhafaza ve onunla gurur duyanlar kıstası aranma
lı ve alınacak elemanlar bu ruhta yetiştirilmelidirs 

Vakıfların mana1 ve şümulüyle tedviri ve bu mak
satla kadrosunun teşkili için bir meslek lisesi açıl
masını, üniversitelerin uygun fakültelerinde kürsü 
ve bölüm ihdasım ve bunların yânı sıra, bir vakıf
lar enstitüsünün tesis edilmesini bir zaruret olarak 
görmekteyiz. 

Bütçe üzerindeki son birkaç kısa görüşümüze ge
lince: 

Talebe yurtlarının adedi, zannedersem 48 .tane 
olup, bu yurtlar 6 200 kişiyi istiap etmektedir. Ge
çim silkintisi içinde olan dar gelirli aile çocukla
rının daha çok miktarda bu yurtlara alınması şaya
nı temennidir, Yüksek tahsilin paralı tatbikatında 
öğrencilere burs olarak tertip edilen 1 000 lira gülünç 
değil midir? 

Kocaıtepe Camii inşasının-ikmali için, Vakıflar 
Umum Müdürlüğünün 1986 yılı 9 milyar 39 milyon 
lira olan bütçesine göre, 500 milyon liranın, bu büt
çeden tahsis edilmesini uygun bulduğumuzu; ancak, 
inşa edilecek yeni camüer için ayrılan 100 milyon 
liranın çok cüzî bir mebl&ğ olduğunu belirtmeliyiz. 
İmkânları mahdut, inşa halinde bulunan, kasaba ve 
köy camilerine de bir tahsisat ayrılmalıdır. 

Kültürel, turistik eserlerin ve hayratların resto
rasyonu, tamirat ve muhafazası için tahsis edilen 
2 milyar 340 milyon liramn, programlanan proje
lerin tatbikatında 'ihtiyacı karşılayacağım ümit ede
riz. Ancak, 1986 mail yılı bütçesinin heyeti umu-
miyesi itibariyle, vuzuh ve tahminlerin doğruluğu 
prensibine riayet edilmediği gibi, bütçenin enflasyo-
nist ve reel olmayan bir karakter ihtiva etmesi ba
kımından, mutasavver program ve projelerin aksa-. 
yacağı kanaatindeyiz. 

Bu iddia ve tahminlerimizin tahakkuk etmemesi 
temennisiyle, bütçenin, vakıflara ve memlekete ha
yırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Hak Tealâ'dan niyaz 
eder, şahsım ve grubum namına hürmetlerimi arz 
ederim efendim. («(Bravo» sesleri, alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 

Değerli arkadaşlarım, gruplar' adına yapılan ko
nuşmalar sona ermiştir. 

Simidi, şahıslar adına yapılacak konuşmalara ge
çiyoruz. 

önce, lehte konuşmak üzere 'Sayın Hakkı Artuk-
arslan, söz istemişlerdirj 

'Buyurun Sayın1 Artukarslan, 
HAKKI ARTOKARSLAN {Bingöl) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; Anadolu'ya yay
gınlaşmış, bir kısmı dışarıda kalmış, sahipsiz hal-
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de gözüken vakıfların bir aksini de, maalesef Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki 005 .sıralarda görür 
gibi oluyorum; bu kadar ehemmiyetli bir bütçenin 
büyük çapta takip edilmesi ve detaylarına inilmesi 
gereğine inanarak, yüce heyetinizi selamlıyor, konuş
mama başlıyorum. 

Türk 'Milletinim, dünyada bir benzeri olmayan, 
kendine has, Türk - Mam sentezinin oluşturduğu 
manevî ve millî mozaik içerisinde, sosyal yardım ve 
hizmet kurumları daima birleştirici, bağdaştırıcı has
salar taşımışlardır. Milletimizin milî, manevî doku
sunun oluşmasında mühim unsur, insanımıza hâkim 
olan sevgi, merhamet, inanç, kadirbilirlik gibi yüce 
duygulardır, 

(«Allah'a yakın olmak istiyorsanız, en çok sevdi
ğiniz mallarınızı Allah yolunda harcayınız» emrine 
uyarak, ecdadımız, birbirleriyle^ yarışmıştır. Bunun 
neticesi olarak meydana gelen tabloya baktığımız
da - sayın arkadaşım burada adetlerini okudu, tek
rarı gibi oluyor; ama benim tespitlerimle onun tes
pitleri arasında farklılık Olduğu için, tekrar etmekte 
mahzur görmüyorum - Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, bugün için tespit edilebilen ve bilinen kayıtlı 
emvali; 36 bin parça gayrimenkul, 5 OOO'den fazla 
mazbut valkıf, 450 mülhak vakıf, 800 yeni vakıf ol
mak üzere, tarihî ve mimarî değeri haiz 4 543 cami 
ve mescit, 270 medrese ve darüşifa, 408 han ve ker
vansaray, 605 hamam, 307 imaret ve tekke, 1 164 
türbe, 299 sübyan mektebi, dabakhane gibi eserler
dir. Bugün için, bizden kopan eski yurt parçaların
da ((Rumeli'de, Arabistan'da, Rusya'da) kalanların 
envanterini yapmak mümkün olsa, bu rakam beş se
fer kendini katlayacaktır. 

Bir noktaya işaret etmeden geçemeyeceğim. Va
kıflar Genel Müdürlüğü, 'bence, bu imkânlarla, vak
fın mallarını tespit etmekte zorluk içindedir. Ecda
dımız bazı yörelerde, kayda geçmeyen, yöre halkın
ca valkıf olduğu bilinen birçok menkulü vakfetmiş
tir. Bazı vakıf mallarına, sahipsizlik yüzünden, fır
satı ganimet sayan, Allah'tan korkmayanlarca çeşitli 
yollardan sahip çıkılmıştır. 

Bir gerçeği de, hem soruyor, hem açıklıyorum1: 
Bazı vakıf malları, cami meşrutası içinde, bazen de 
iki katlı camilerin altında inşa edilen dükkânlar, geç
mişte haraç mezat satılmışlardır. Daha acısı, Tah-
takale Rüstem Paşa Camü altındaki dükkânlardan, 
Süleymaniye Camii dükkânlarından, Rum ve Ermeni 
kiliseleri, dükkân satın almışlardır ve bugün bu M-

I liseler,, (mukavele ile kiraya vermektedirler bu dük-
I kânları. Acının daha kahredicisi, bahsi geçen bu 
I cami mallan, geri alınmaması için, dünya ktiliseleri-
I ne bahşedilerek tapulanmıştır. Allah'ım, ecdadımın 
I vakfına haraç mezat satan bu müsebbiplerin yüzün-
I den bizi kahretme. Muhterem ecdadım, senin, be-
I nim için, insanlık için bıraktığım emanetini koruya-
I inadım; beni affet; kusurumu itiraf ederek, yalvarı-
I yorum, ağlıyorum^ 

I Aziz milletvelkiılleri, hissiyatımı bağışlayın; tari-
I hine, ıdimine, kültürüne, sanatına, vakfına, diline sa-
I hip çıkmazsan, vatanı, bayrağı, istiklali, ne ile, han-
I gi ruhla koruyabilecelksin? Vatanımızın tapuları, geç

mişimizin sanat ve uygarlık mühürleri olan bu ruh 
I ve mana eserlerini korumak, yaşatmak, çoğaltmak, 
I gelecek nesillere sapasağlam devretmenin, yalnız Va-
I kıflar Genel Müdürlüğünün imkânlarıyla mümkün 
I olacağına inanmıyorum. Dünün veren, ihya ve imar 
I eden ecdadına karşılık, bugünün yıkan, ele geçiren 
I torun zihniyeti değiştirilmeli ve doğru eğitimle, okul-
I larda, basında, radyoda, televizyonda, camide anla-
I tılmalıdır. 
I Vakıflar Genel 'Müdürlüğünün, dışta kalan sa-
I nat değerini haiz eserleri de, ayrı bir birim kurarak, 

gerekirse, yasal imkânlar temin edilerek, gecikme-
I den ele almasında büyük faydalar mülahaza etmek-
I teyiz. 
I Özür dilerim, hissiyatımı bağışlayın. Nasıl his-
I lenmeyeyim; öyle vakfiyeler var 'ki, Mevlanalar ye-
I tişti. Hacı Bayramlar yetişti, Yunuslar yetişti, Hacı 
I Baktaşlar ve daha binlercesi yetişti... Şimdi bu vak-
I fiyeler, boynu bükük, acı acı bize bakmaktadırlar... 
I Eserlerin ihyası, tamiri, korunması için, öyle zaa-
I nediyorum ki - arkadaşlarım da bahsettiler - usta ele-
I man bulmak zordur. Her yerden koptuğumuz gibi, 
I kalem, murç, çekiç, sanat ve fırçada da imha edil-
I dik. Dolayısıyla, aramızda, ömür bitmemiş yaşlıları 
I bulmak, tez elden irtibat kurarak, ilgili bakanlıkla-
I rı devreye sokup, yeni elemanlar yetiştirmek, yan-
I gının söndürülmesi kadar mühimdir. 
I Bahusus, vakıflar geniş çaplı yurt hizmetleri ver-
I mektedh% Bu yurtlarda okuyan talebelerden, istidadı 
I olanlar aranmalı, bulunmalı ve bu manada yetiş-
I melerine imkân hazırlanmalıdır. 
I Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bununla kalma-
I malı; şu anda, köy camilerinden fakir olanlara da 
I cömertçe davranmalıdır. Avrupalı bu işi temelde 
I halletmiş, her mükeleften cüzî bir yardım keserek, 
I kilise vakfiyelerini korumaktadır. Bu yolda bir in-
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çeteme yapıp, bizde de olabilirliği araştırılmalıdır. 
Türk insanı, her miltetten çok, hayra yatkındır. 

Geçmişten bir .tablodan 'bahsederek konuşmamı 
bağlamaya çalışacağım. Bir imaret sistemimiz vardı; 
sayın milletvekilleri, ecdadımızın, toplumda sosyal 
dengenin korunması, ortada aç ve açıkta kimsemin 
kalmaması tiçin geliştirdiği sistemlerden biri de ima
retlerdi. 'Bu sayede, imparatorluğun bir ucundan bir 
ucuna seyahat eden bir kimse, bir seyyah, cebinde 
bir kuruş bile olmasa, rahatlıkla gezebilirdi ve yine 
bu sistem sayesinde, dul ve yetimlere sahip çıkıldı
ğı gibi, vatan açara can veren şehit çocukları ortada 
kalmamış, himaye görmüşlerdir. Türkün, çelebi, in
ce yapısının yansıması olan, ÜÇ kıtada at koşturduğu 
bu devrelerde, «Komşusu aç yatan bizden değildir» 
diyen yüce Peygamberimizin bu emrine uyarak, ec
dadımız, kendi yıllık killerini doldurduktan sonra, 
kendi semtinde bir araya gelerek, «Mahallemizde 
ve koyumuzda aç, kileri dolmayan, bîilaç kimse var 
mıdır?» diye oturarak, odasında araştırma yapmak
ta, o fakirin de kilerini doldurmadan, güzü ve kışı 
kabul etmemekteydi. 

O zaman ne kulüp, ne de kahve vardı; ocak ve 
oda sistemi vardı. Oralarda tavla, kâğıt oynanmaz, 
hoş laf konuşulmazdı. Orada, milletim, devletin du
rumu; tarilh, askerlik, din, ahlak, tarım, imaret ko
nuşulur; şairler şiir, sanatkârlar şarkı, türkü söy
ler; bilginler bildiklerini anlatır, hikâyeler söylenir, 
destanlar okunur; sevgi, saygı, hürmet yarışırdı. Bu
nun neticesidir ki, Karadeniz, Akdeniz, Süveyş, Kı-
zılderaiz, Basra Körfezi, malımız ve gölümüzdü. Ok
yanuslara ne Rus bahriyesi, ne de 6 ncı Filo hâkim
di. Türkün Bayrağı, Forsu, dost - düşman tarafın
dan selamlanırdı. Mazlumun ümidi, zatimin korkusu 
bir dünya yaratmıştık. Şimdi ise, o zaman eyaletle
rimiz olan devletlerin seviyesine çıkmaya uğraşıyo
ruz. Ne zaman başımızı iki elimizin araşma alıp dü
şüneceğiz? Titreyerek kendimize gelmemiz, aslımıza 
dönmemiz gerekir. Bizim reçetemiz, ne Batının yal
nız liberal ekonomisinde ve ilminde, ne de sosya
list ve komünistin getirdiği katı kurallar içerisinde-
diry El'betteki milletimiz, «Batıda da olsa, Doğuda 
da olsa, âlim Çin'de de olsa al» diyenin emri üze
rine, Mustafa Kemal'in gösterdiği istikamette, çağdaş 
bir zihniyetle Batıya gitmekte beraber, kendini ken
disinde araması lazımdır. 

Cumhuriyeti güçlendirmek ve Türk Milletine geç
mişteki parlak devrini yeniden yaşatmak, hepimize 
namus borcudur. Tarihimizden, ecdadımızın ruhu 
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mezarından, nerede ise, bağıracak, «Al reçeteni» di
yecektir. Mezar bahsi geçince bir husus akkma gel
di; onu sizlere aktarayım. 

Hürriyetin verdiği bir hava ite uzun zamandır 
bayrağın çekildiğini dahi fark etmeden geçer gide
riz; Karacaahmet Mezarlığımdan geçtiğim zaman bir 
manzara görürüm, içim ürperir: Eskiden kalma bir 
yapı var; mezar taşlan manzumesi... Sanki bir no
ta, sanki bir ressamın ustaca istediği bir tablo gibi
dir... Ta uzaktan, hangi mezarın hanım, hangisinin 
erkek, hangisinin alim, hangisinin fâzl, hangisinin 
devlet adamı, hangisinin asker olduğu okunur. Her 
birisi bir sanat abidesi olan bu mezar taşlarımız bi
ze bir şeyler haykırıp, söylemektedir. Maalesef, ma
nasını kaybetmiş ve bugün için baza çevrelerce moda
ya hazırlık yapmak liçin bu taşlardan istifade eden
ler; çadır kurarak aylarca bu mezar taşlarını (ince
leyenler var; ama ben, önünden geçerken farkında 
bile değilim. Bunun yanında, asıl söylemek istediğim 
ise şu idi: Bugün için dört köşe bir taş halline gel
miş, ne inceliği, ne çelebiliği, ne de sanatı kalimış 
bir yapı görürsünüz; işte, o mezarda bite ecdadı
mızla biz yanyana, birbirimize zıt gözükmekteyiz, 

!Bir arkadaşım, vakıfların ve sanat eserlerinin ko
runduğunu söyledi. Keşke öyle olsaydı, ben de iştirak 
etseydim kendilerine... Maalesef korunmuyor arka
daşlar. 

'Bir arkadaşım, vakıfların denetiminden bahsetti. 
öyle bir denetim sistemi vardı ki, «Oğlum, vakıf tar
lasından geçme; ayağına bulaşacak ıtoz, Allah'ın ya
rın senden hesap soracağı tozdur» diyordu. Onun 
kontrolünü ne devlet, ne herhangi bir kuruluş, ne za
bıta, ne de kanun yapıyordu;.onu, Türkün ruhu ve 
manası kendiliğinden yapıyordu. Bugün için biz, 
maalesef öten 'bu ruh yerine, yasalarla bir şey yap
maya gayret ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Artukarsılan, toparlayalım 
lütfen. 

HAKKI ARTUKARSLAN ı(lDevaımla) — Bitiri
yorum Muhterem Başkanım. 

Aziz milletvekllteri, biz, büyük milletin yüce bir 
Mecliısiyiz. Siyasî kanatlarımız ayrı ayrı da olsa, 
bir Allah'a, bir dine, bir tarihe, bir devlete, bir di
te, bir bayrağa, bir (kültüre sahibiz; sayarsak, bu bir
ler, binlerce çıkabilir. Bu kuıtsî birler arasında, bir 
siyasî görüş ayrılığımız, bizi, elimizde kalan toprak
larımızın - belki rakamını söyleyemem ama - beşte 
biri olan bu vatanın üzerinde nasıl kavga ettirir? Bu 
ulu çınarın dalarıyız; tarihin ta kökenlerinden geli-
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yoruz; kimse bizi yıkamadı, dallarımızı da kimse ke-
semeyeeektir., 

Bu duygular içinde, zamanınızı aldım, bağışla-
yııfı; hepinize ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı su
nuyorum, Yüce Meclisi ve Saynı Başkanlığı hürmetle 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukars-
lan. 

Aleyhte Sayın îhsam Gürbüz.... 
DEVUET BAKIANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, söz istiyorum.: 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın 'Başkan, değerli arkadaşlarım; huzurunuzu 
üçüncü defa, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi do
layısıyla işgal etmiş bulunuyorum. Benden evvel ko
nuşma yapan Sayın Mehmet Üner arkadaşımıza, Sa
yın Hacı Turan 'öztürk'e, Sayın Mahmud Altun-
akar'a Ve en son konuşan Sayın Artulkaırslan'a, yap
mış olduktan konuşmalar, değerli eleştiriler dolayı
sıyla teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 

Vakıf, bugüne intikal eden en eski müessesesi 
olarak, millî hayatımızda çok çeşitli roller oynayan, 
istisnaî bir hukuk kuruluşudur. Tarihinin eskiliği, 
hiç şüphesiz, ne kadar kuvvetli bir temele dayandığı
nı gösterir. Devletler yıkılmış, hanedanlar son bul
muş,'yeni kurulan sistem baştan aşağı yeni müesse
selere dayanmış; 'fakat vakıf müessesesini devre dışı 
bırakmayı düşümmek, hiç kimsenin aklımdan geçme
miştir. Vakfa, bu vasfıyla, tarihin en kuvvetli mües
sesesi demek, herhalde yanlış olmayacaktır. 

Türk Devletinin yeniden kuruluşunun en köklü 
şekliyle yaşandığı Cumhuriyet devrinde de vakıf, do
kunulmaz müessese olarak varlığını devam ettirme 
imkânını bulmuştur. Türkün ruhunda ışıldayan yük
sek insanlık idealinin en açık ifadesi olarak duran 
bu müessese, bütün bir hayatı kucaklamış, nerede 
bir boşluk görmüşse, o yarayı sararak, sosyal haya
tın çatlak vermesini Önlemiştir. Her şeyi devletten 
beklemeyen insanların yüksek ve insanî düşüncelerle 
kurdukları sayısız vakıflar; kültür, sağlık - sosyal, 
eğitim - öğretim, sanayi ve ziraat ile, beldelerin ima
li gibi hususlardaki 'ihtiyaçları büyük nispette yerine 
getirmişlerdir. Vesikalar 'gösteriyor ki, bu tip hiz
metler için devletlin harcamaları çok düşük seviyede 
olmuş, dolayısıyla, sosyal sınıflar arasındaki denge 
uzun müddet devam etmiştir. 

Takdir edersiniz iki, biraz evvel Sayın Artukars-
lan'm (sayılarını ifade ettiği, vatanımızın tapu senet-
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leri, milletimizin sanat ve medeniyet mühürleri ma
hiyetini taşıyan vakıf eserlerini korumak, onarmak 
ve yaşatmak suretiyle gelecek nesillere intikal ettir
mek,. tasvibinize sunulan Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün mütevazı bütçesini aşan boyutlardadır. Genel 
müdürlük, sınırlı imkânlarıyla, bu eserlerden Selçuk
lu ve Osmanlı dönemine ait 714 eserin bakım ve 
onarımım öncelikle ele almış bulunmaktadır. 

Osmanlı ve Selçuklu vakıf eserlerinin onarım ve 
restorasyonu beş yıllık bir plan içerisinde ele alın
mıştır. Bu plan dahilinde, 1985 yılında, kültürel ve 
turizm amaçlı 1169 proje üzerinde çalışıma yapılmış
tır, Bunlardan 90 adedinin onarımı yıl sonuna ka
dar tamamlanmış olacaktır. 1986 malî yılında ise, 
2 milyar Ull'5 milyon ilira ödenekle, 140 adet kültü
rel amaçlı, 18 adet turizm amaçlı eski eserin onarım 
ve restorasyonu yapılacaktır-

©ütüm eserlerin elden geçirilmesi ve verimli bîr 
şekilde geleceğe devredilebilmes'i için, bu ayrılan im*-
kânüarla, takriben 10 yıllık bir zamana ihtiyaç bu
lunmaktadır. Bu konuda en büyük darboğazımızın 
eleman temimi olduğunu bir kere daha ifade etmek 
istiyorum. Gerçekten, bu eserleri onarabilecek nite
likteki eleman sayısı her geçen gün azalmakta, iha
leye çıkarılan işlere müteahhit bulunmasında büyük 
zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Abide ve eski eserlerin onarım ve restorasyonun
da, gerek teknik yönden, gerek malî yönden, ger
çek ve tüzelkişilerle işbirliği yapılması öngörülmek
tedir. Türk sanatımın ve mimarisinin temelini teşkil 
eden tarihî eserlerin, ayrıntılı olarak incelenmesi, bun
ların balkım ve onarımını yapacak mimar ve usta
ların yetiştirilmesi gayesiyle, Türk sanat ve mimari
sini, nazarî ve amelî olarak çalışma konusu yapa
cak bir merkezin, ilgili bakanlıkların koordinasyo
nuyla kurulmasında zaruret görmekteyiz. Bakanlığı
mız, bu yolda gerekli teşebbüste bulunarak, böyle 
bir merkezi, millî kültürümüze kazandırmaya çalışa
caktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, halihazırda sadece 
ortaöğretim yapan öğrenciler için yurt imkânı sağ
lamış bulunmaktadır. ıBiraz evvel arkadaşlarımız, çe
şitli il ve ilçelerde 48 adet vakıf öğrenci yurdunda 
6 280 öğrencinin, karşılıksız barınma, beslenme, fik
rî ve bedenî gelişme imkânı sağladıklarını ifade et
tiler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, kendi yurtlarında ba
rınan öğrencilerin, başarılı bir ortaöğretimden sonra 
yükseköğretime geçişini sağlamak amacıyla, eğitim 
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seviyesi daha yüksek olan büyük illerde, 'bölge yurt
ları esasına göre bir teşkilatlanmaya gitmeyi karar
laştırmıştır. Bu karar doğrultusunda, 1986 malî yı
lında 8 adet ortaöğretim öğrenci yurdu yapımı ka
rarlaştırılmış, kalkınmada öncelikli yörelere, illere 
ağırlık verilmek suretiyle, yurt hizmetlerinin nitelik 
ve nicelik yönünden yaygınlaştırılması ve geliştiril
mesi bir plana bağlanmıştır. 

Değerli milletvekillerd, ecdadımızın, toplumda 
sosyal dengenin korunması, aç ve açıkta insan bıra
kılmaması maksadıyla vakıf bünyesinde geliştirdiği 
sistemlerden birisi de, imaretlerdir., Su anda mevcut 
olan 14 imaretin 2û'ye çıkarılması gerçekleştirildik
ten sonra, bu sistemin bütün Türkiye'de yaygınlaştı
rılması amacıyla, 1986 yılında bir çalışma yapılacak
tır. 

Çeşitli vakfiye hükümleri gereği, 1986 yılında, 
bölge müdürlükleri ve yurt müdürlüklerinin bulun
duğu il ve ilçelerde mevlit okutturuknası, kurban ke
silmesi yaz aylarında halka soğuk su dağıtılma
sı, fakir ve kimsesiz çocuklar için kamp açılması 
hizmetleri de geliştirilerek devam ettirilecektir. Bu 
saydığım hususlar, vakfiyelerde öngörülen hususlar 
olduğu için, takdir edersiniz ki, bunları yerine getir
mek, Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevleri ara
sındadır. 

Vakıf Gurebia Hastanesi 140 yıldan beni, vakfiye 
esasları doğrultusunda, fakir ve garip hastalara pa
rasız tedavi hizmeti vermektedir. Hastanede, tıpta 
meydana gelen gelişmelere paralel olarak, 1986 yılı 
başından itibaren modern cihazlarla kanser arama, 
tarama ve radyoterapi çalışmalarına başlanılacaktır, 
700 yataklı hastanenin 'inşaat halindeki ikinci kıs
mının, yatak bölümleri hariç, önümüzdeki yıl so
nunda tamamlanması ve bütün ünitelerin hizmete so
kulması planlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, vakıf gayrimenkulleriinden 
elde edilen kira gelirlerinin, mevcut mal varlığına 
göre, uzun yıllar düşük seviyede kaldığı bir gerçek
tir. 1979 yılında 306 milyon lira olarak gerçekleşen 
kira gelirleri, 1983 yılında 1 mifyar 807 milyon lira
ya, 1984 yılında, 2912 sayılı (Kanunun uygulanma
sıyla, 3 milyar 932 müyon liraya çıkarılmıştır. An
cak, Yüce Meclisin kabul ettiği 3012 saydı Kanuna 
dayanarak açılan davalar henüz sonuçlanmadığı 
'için, kira gelirlerinde önemli ölçüde düşüşlerin mey
dana geleceği tahmin edilmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 7044 sayılı Kanun 
gereği, Hazineden sadece eski eser ve abidelerin ona

rım ve restorasyonu için yardım almaktadır. 1986 
yılında öngörülen Hazîne yardımı miktarı 1 milyar 
763 milyon liradır. 1986 yılında 285 milyon liralık 
yatırım harcamasıyla gelir getirici vakıf taşınmaz
larının 'balkım ve onarımları gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca, fon kaynaklı 2,5 milyar lira ile, İstan
bul, Aydın ve Erzurum Merinde yapımı sürdürülen 
işhanlarının tamamlanarak hizmete sunulması, çeşit
li illerde 20 adet işhanı ve mesken yapımı da plan
lanmıştır. 

1985 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü yöne
timinde bulunan 52 065 adet taşınmaz mal korun
muş; araştırmalar neticesinde 447 adet vakıf taşın
maz malı tespit edilerek, vakıflar adına tescilleri ya
pılmıştır. Ayrıca, 7044 sayılı Kanun hükümleri ge
reği, İ 50 adet vakıf gayrimenkulunun tapu tescil iş
lemleri sonuçlandırılmıştır. 

Biraz evvel Sayın Üner'in de söylediği gibi, mü-
tegaliibe gibi vakıf mallarına oturmuş insanları 
yerinden kaldırmak ve vakıf malını kurıarmak gay
reti içerisindeyiz. Kim ne derse desin, kurtarma iş
lemleri muhakkak gerçekleştirilecektir. Prensip iti
bariyle vakıflar, malarını satıcı değil, alıcıdır. Do
layısıyla, çok büyük bir zaruret olmadıkça, hiçbir va
kıf rnalımn elden çıkarılması istikametinde bir çalış
mamız yoktur. Aksine, hisseli gayrimenküLİerin izâlei 
şüyu yoluna 'gidilmek suretiyle vakıflara mal edil
mesi konusundaki çalışmalarımız eksiksiz sürmek
tedir. Bu konuda arı kovanına çomak sokmaktan 
korkumuzun ölimadığını da bir kere daha ifade et
mek istiyorum.: 

İstanbul'da kurulu Vakıf Taşdelen Membaa Su
yu, Mütevelli Suyu ve Karakulak Suyu kaynakları 
üzerinde müşterek proje çalışması yapılmış ve sula
rın sağlığa uygun olarak piyasaya arzı ve gerek! 
yatırımların gerçekleşmesi çahşmalarına devam edil
mektedir.; 

Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri; bugün, ge
lişmiş ülkelerde vakıflar, kamu hizmetlerine önemli 
destek sağlayan müesseselerden birisidir. Bu gerçek 
göz önüne alınarak, .gerek eski vakıflar, gerekse yeni 
kurulan vakıfların korunması, geliştirilmesi, vakıf 
hukukuna ve kültürüne uygun bir tarzda vakıf ku
rulması .teşvik edilecek ve desteklenecektir. 

Vakıf gayrimenkullerini, yani binalarını vesair 
tesislerini işgal etmiş olanlara tapu tahsis belgesi 
verilmesi söz konusu değildir. Tapu tahsis belgesi, 
hepimizin malumu olduğu üzere sadece arsalar üze
rinde yapılmış gayrimenkuller için söz konusudur. 
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îşgalli araziler, maalesef vardır. Bu da, geçmişte 
vakıflara gereken önemi veremememizden ve ecdadı
mızın bize bıraktığı mallara sahip olamamamızdan, 
sahip çıkamamamızdan kaynaklanmıştır. Bu konuda 
bir iki çarpıcı örnek vermek istiyorum... Biraz evvel 
sayın arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, An-
talya'daki Murat Pasa Çiftliği, Antalya'daki sulama 
tesislerinin ayakta tutulması amacıyla vakfediilmiştir. 
keza, İstanbul'un Beykoz semti, Okmeydanı semti ve 
Zeytinbumu'nun büyük 'bir kısmı, vakıf mMlarının 
toplandığı alanlardır. Ayını şekilde, Bitlis İlinin bü
yük bir kısmı da vakıf mat varlığı içerisindedir. Bun
ları korumak amacıyla, bütçe imkânlarının elver
diği 'ölçüde çalışmaya bundan böyle de devam ede
ceğimiz tabiîdir. 

(Hepinizin bildiği gibi, Vakıflar Genel Müdür
lüğü, katma bütçeli bir kuruluştur; bu kuruluşun 
başka bir yere bağlanması istikametinde bir çalış
mamız söz konusu değildir. Ancak, Sayın Altun-
akar'ın konuşması sırasında ifade ettikleri, «Vakıf 
ve [Millî Esirler Bakanlığı» kurulması konusu, ger
çekten ıtetk'ike değer bir husustur. Bu temenni, tou yıl 
içerisinde değerlendirilecektir. 

Vakfiye şartlarına uyum konusunda, Sayın Al-
tunaıkar'ın söylediklerini tamamön tasvip ettiğimi 
ifade etmek istiyorum. Gerçekten, pek çok belediye, 
imar planında bir değişiklik yapıyor; gittiğimiz za
man bakıyoruz, konuşuyoruz; nerede bir vakıf ma
lı varsa ya oradan yol geçirmek ya orayı yeşil ala
na yahut da kamunun yararlanacağı terslerden bi
rine dönüştürmek konusunda bir çalışma içerisinde 
olduklarımı görüyoruz. Kendileriyle yaptığımız görüş
melerde, şu husus tarafımızdan defaatle ifade edil
miştir ve bundan sonra da ifade edilmeye devam edi
lecektir; keza vakıf mallarından belirli kısımların 
kendilerine verilmesi konusunda talepte bulunan be
lediyelere de sözümüz şu olmaktadır; «Siz, bu ma
la talipseniz, öncelikle, gidin, bunun vakfiyesine bir 
bakın; vakfiyeyi bir okuyun, inceleyin, ondan son
ra 'hâlâ talep ediyorsanız, gelin konuşalım.» Bugü
ne kadar, bu şekilde ifadede bulunduğum belediye 
reislerinden hiçbirisi tekrar gelip, konuşmak içtin 
bir temasta ve teşebbüste 'bulunmadı. 'Bu demektir 
ki, biraz evvöl Sayın Attunakar'ın gayet vazıh bir 
şekilde ortaya koyduğu gibi, gerek Vakıflar Genel 
Müdürlüğü olanak, gerek 'belediyeler loılarafc, gerek
se o yörede oturan insanlar tarafından vakfiye şart
larına sahip çıkıldığı takdirde, sırtımızın yere gel
mesi mümkün değildir. Ayrıca, gelirlerin gayeye uy

gun olarak harcanması konusundaki temennilere, ga
yet tabiî, katılıyoruz. 

Hizmet içi eğitim konusunda geniş çalışmalarımız 
vardır; 'inşallah önümüzdeki yıllarda, önce teşkilatı, 
sonra vakıf malarım derleme toparlama konusun
daki çalışmalarımız sonuç verecektir. 

Ayrıca, cami yardımları için ayrılan 100 milyon 
liranın yetersiz olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesiyle ilgili olarak yaptığım konuşma sırasında 
ifade etmiştim; burada da tekrarlıyorum; ancak, ne
reden nereye geldiğimizi de lütfen unutmayalım. 
1984 yılında bu amaçla ayrılmış olan ödenek, yani 
köy camilerine yardım yapmak üzere ayrılmış olan 
ödenek :1I5 milyon liraydı. !Biz, yılı içerisinde, diğer 
bütçe imkânlarından transfer suretiyle, 175 milyon 
liralık bir kaynak aktardık ve bunu da ihtiyacı olan 
veriere «dağıttık. Keza, 1985 yılı için kabul edilmiş 
olan ödenek 100 milyon lira olmasına rağmen, Ma
liye Bakanlığı kaynaklarından bir 100 milyon lira 
daha aktararak, karınca kararınca da olsa, tamir ve yeni 
yapılîma konusunda el uzatıma bekleyen köylere eli
mizi uzatmaya gayret löttik. 

Sayın Başkan, muhterem Üyeler; Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün 1986 yılı Bütçesinin aziz milletimi» 
ze ve teşkilata hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, de
ğerli katkılarınız ve eleştirileriniz dolayısıyla, tek
rar teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın bakan. («So
ru var» sesleri) 

Aleyhte konuşacak Sayın İhsan Gürbüz'e söz 
vereyim, soru kısmına ondan sonra geçeriz* 

Sayın Bakanım, siz teşrif buyurun, sorulara ye
rinizden cevap verirsiniz. 

Buyurun Sayın Gürbüz-
İHSAN GÜRBÜZ (Hatay) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hakkında şahsım 
adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle yüce 'Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Benden evvel konuşan hatipler, vakıflar hakkın
da gerekli bütün rakamları verdikleri için, ben bun
lar üzerinde durmayacağım. 

Dinî, sosyal ve kültürel amaçlarla doğan vakıf
ların, kamu yönetiminde bir kısım kamu hizmetlerini 
görmüş ve büyük sanat eserlerini meydana getirmiş 
olması nedeniyle, önemi meydandadır. Geçmişten gü
nümüze, Türk 'Milletinin medenî ruhunu, yardım ve 
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şefkat hislerini, sanat aşkını yaşatan ve koruyan vak
fın, bugün aynı önemi taşıdığı şüphesizdir. Değişik 
sosyal şartlar altında vücut bulan vakıfların her biri, 
müstakil birer şahsiyeti haiz olup, bu vakıflar, vak
fiyelerinde ve tesis senetlerinde yazılı esaslar dahilinde 
idare edilmektedir. 

Vakıfların, miktar olarak 3.3 milyarlık bir artış
la 9 milyar 39 milyona çıkmış olan bütçesiyle, tescil 
edilmiş durumda bulunan 7 500 küsur eski eserleri
nin tarihî ve mimarî değerine uygun şekilde bakımı, 
onarımı ve istenilen şekle getirilmesi bugün imkân
sız durumdadır, Bu sebeple, bunların daha iyi yapıl
ması için, Hazineden alınan yardımın dışında, Diya
net Vakfından herhangi bir aktarma suretiyle bu eser
lerin korunması imkânının araştırılması lazımdır. 

Arşivlerde mevcut 237 496 adet vakfiye, hüccet, 
berat, ferman ve benzeri vesikaların bir kısmı Osman
lıca, bir kısmı Arapça olduğu için, bugün bunlardan 
istifade etmek imkânımız çok azdır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün elindeki imkânlarla, bugüne kadar 
bunlardan 12 bin veya buna yakın adedinin Türkçe-
ye tercüme edildiğini öğreniyoruz. Bunların bir an ev
vel tercüme edilerek, halkın daha iyi bir şekilde bun
ları okuma imkânının sağlanması bakımından, bura
lara, bu işten anlayan, Arapça ve Osmanlıca bilen ki
şileri alıp, ayrı bir fondan yüksek ücret vererek, bir 
an evvel tercüme ettirilmesinde büyük faydalar mü
lâhaza ediyoruz. 

Sayın bakan, mevcut yurtların sayısı hakkında ge
rekli bilgileri verdiği için, bu hususta fazla bir şey 
söylemek istemiyorum. Ancak, daha evvel, geçen se
ne de bahsedilen ve «Bu yurtlardan, kendi elimizde 
olmadığı için kapattığımız bu küçük çaptaki bir kıs
mının, ortaöğretim yurtlarının, binaları bizim değil
dir» diye kapatılması yanlıştır. Bugün, personel eğitim 
merkezleri ve lojmanlar alınırken, bunlara gereken pa
ra bulunurken veya sarf edilirken, fakir çocukları
mızın okuması için bu binaların satın alınmak sure
tiyle devamında ve öğrenci sayısının yükseltilmesin
de büyük faydalar görüyoruz. 

Sayıları büyük rakamlara çıkmış bulunan vakıf 
mülklerinin bugünkü değerinin 700 milyar lira civa
rında olduğu tahmin edilmektedir; fakat bunların, as
garî 350 ilâ 375 milyarlık kısmı fuzulî işgal altında
dır. Sayın bakanımın, bunlara el atmak suretiyle, için
dekilerin bir an evvel çıkartılması hususunda göster
miş olduğu alaka bizleri ziyadesiyle memnun etmiş
tir; ancak bunların başka bir şekilde, yani daha uzun 
seneler mahkemeler tarafından çıkartılması şüpheli 
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görüldüğünden yeni bir yasa ile bunlara başka türlü 
bir imkân sağlamak suretiyle vakıflar derhal bunları 
elde edebilmelidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, geçen sene de belirtil
diği gibi, elindeki malların envanteri bulunmadığı için, 
mallarının hakiki değerini ve gerçek adedini bilme
mektedir. Sayın bakanımızın da geçen seneki bütçe
de vaat ettiği şekilde, Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğü ile bir işbirliği yapmak suretiyle bunları bir an 
evvel ortaya çıkarmak için yapmış oldukları hazırlık
lar ne safhadadır ve bugüne kadar acaba ne kadarı 
bu şekilde tespit edilebilmiştir? Tapuda mevcut olan 
gayrimenkullerin gerçek tespiti yapılıp, halen üçüncü 
şâhısların fuzulî işgalinde olan yerlerin bir an evvel 
bunların elinden kurtarılması lazımdır. 

En mühim olarak gördüğümüz hususlardan birisi 
de, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ekonomik yönden 
gelişmesini sağlayacak işletmelerden, işletmecilik esas
larında kâr etmeyen, zarar eden veya iştigal mevzuu
na girmeyenler tek tek elden geçirilmeli; zarar eden
lerin tesisleri eskiyse, mümkünse yenilenmeli, bunla
rın işletme zararları kaldırılmalıdır. 

Zürrî adı verilen ve vakfedenlerin çocuklarına, 
kalan mülhak vakıflardan bir yığın para ödenmekte
dir ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, masraflarına kar
şılık, bunlardan çok cüzî miktarda bir para almakta, 
bu kişileri bir nevî mirasyedi durumuna getirmekte
dir. Bir an evvel bunların da üzerinde durulmak kay
dıyla, bu zürrî denilen mirasyedi zümrenin masraf
larını vakıfların üzerinden kaldırmak suretiyle, bu 
paraların, vakıfların kendi bünyesinde kalmasının te
minini bilhassa istirham ediyoruz. 

Vakıflar Bankası, Vakıflar Genel Müdürlüğün 
yüzde 75 sermayesiyle kurulmuş ve hakikaten son 
dört yıldır güzide görev yapan müesseselerimizden bi
risidir. Son zamanlarda, bilhassa ihracat desteği sağ
layan ve Anadolu'nun en büyük sanayicilerine yar
dım sağlayan bankalardan biri haline gelmiş olması 
ve Türkiye'de, son zamanlarda gelişen ikinci veya 
üçüncü banka durumuna gelmesi memnuniyeti mu
cip bir durumdur; bunun, daha iyi bir şekilde ele alı
narak, daha fazla bir gelir sağlayacak duruma geti
rilmek suretiyle büyük meblağlar kazanması ve Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesine biraz daha fazla 
gelir getirmesi işten değildir. İlgililerin, bu hususta 
daha iyi bir bankacılık durumuna girmelerini bilhassa 
tavsiye etmek istiyorum. 

Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakfiyesi 
içerisinde 1 milyonun üstünde zeytin ağacı ve bunun 
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dışında da incirlik ve aşağı yukarı 400 bin dönüme 
yakın arazi vardır; bu araziler, bilhassa zeytinlikler, 
bakımsızlık yüzünden istenilen seviyede değildir. Ay
valık ve Edremit bölgesinde yaptığımız incelemelerde, 
Türkiye'de en az zeytin alınan zeytinliklerinin bu 
bölgedeki vakıfların zeytinlikleri olduğunu gördük. 
'Bunun en büyük sebebi de, genel müdürlüğün bir zi
raat şubesi olmamasıdır değerli milletvekilleri. 1 mil
yon zeytin ağacı olan, İncirlikleri bulunan, çiftlikleri 
olan bir genel müdürlüğün, bir ziraat şubesinin, bir 
tarımsal şubesinin olmaması en büyük eksikliktir. 
Bu sene yine Ayvalık bölgesinde, zeytin güvesinden 
dolayı binlerce, onbinlerce ağacımız mahsul veremez 
duruma gelmiştir. Zaten elde edilen ürünlerden de 
gözükmektedir ki, verim yılı olmasına rağmen, bu 
sene alınan mahsul çok azdır. 

Yine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün elindeki dört 
adet zeytinyağı fabrikasının değirmenleri, presleri çok 
eskidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bunları yenile
mek suretiyle, bilhassa Makine ve Kimya Endüstri
sinin yapmış olduğu makinelerden almak suretiyle, 
buradan daha fazla miktarda zeytinyağı elde edebilir. 
Eski preslerde yüzde 8, yüzde 10 oranında pirina içe
risinde kalan yağlar, bu cihazlarla sıkıldığı zaman bu 
oran yüzde 1 - 2'ye düşmek suretiyle, en aşağı yüzde 
7 - 8 oranında yağ randımanını artırmak mümkün
dür. 

Şimdi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu görevleri 
yapamamasının en büyük sebeplerinden birisi olarak 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait kanunlardaki eksik
liği ve bürokrasiyi görmekteyiz. Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün, Türk Milletinin şanına, şerefine yakışır 
bir şekilde, fakir fukaranın ve kimsesiz çocukların 
beslenmesi ve mevcut eserlerin ayakta tutulması hiz
meti için, muhakkak surette, mevcut kanunun günün 
şartlarına uygun bir şekle getirilmesi lazımdır. Bilhas
sa akarlarının iyi bir şekilde işletilebilmesi, kendi bün
yesinde, banka gibi bir anonim şirket durumuna geti
rilmek suretiyle daha verimli, daha rantabl bir duru
ma girmesi mümkündür; çünkü oraya kadrolar daha 
kolay verilebilmektedir. Bugünkü şartlar devam ettiği 
takdirde, eski eserleri koruma bakımından yirmi kad
royu alamayan bu genel müdürlüğün, elindeki va
kıflara ait mevcut külliyelerin bakımını, onarımını, 
tezyinatını yapmasına hiçbir zaman imkân ve ihtimal 
yoktur. Esasen bugün bunu yapabilecek kişiler par
makla gösterilecek kadar azalmıştır. 

BAŞKAN —- Sayın Gürbüz, süreniz doldu efen
dim, lütfen toparlayın. 

İHSAN GÜRİBÜZ (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, daha iyi bir şekil
de çalışabilmesi için, demin bahsettiğim mevcut ka
nunların bir an evvel değiştirilerek, yeni yönetmelik
ler de hazırlanarak ve mevcut daire başkanlıklarına, 
bugünkü ihtiyaca göre lüzumlu olan işletmeler ve zi
raat şubesinin de ilave edilmesi suretiyle, daha iyi bir 
randımanla, daha iyi bir bütçeyle, daha iyi bir çalış
mayla karşımıza geleceği şüphesizdir. 

IBeni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için yüce 
Meclisin değerli milletvekillerine teşekkür ediyor; Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin memleketimize ve 
vakıflara hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Değerli arkadaşlarım, soru sormak isteyen var 

mı? 
Sayın Koyuncu, Sayın Taflıoğlu. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyenler için kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Koyuncu. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Baş
kan, komisyonda da dile getirdik, altı senedir de gün
demde olan ve her sene ertelenen, Konya'da, Selçuk
lulardan kalma, yıkılmaya mahkûm bir Alaeddin 
Camii konusu var. Altı senedir programda olmasına 
rağmen, hükümet ve genel müdürlük, bu sene de 
programa aldıklarını söylemektedirler; fakat bu sene 
de el atılıp yapılmazsa, Selçuklulardan kalma Konya 
Alaeddin Camii yıkıma mahkûm olacaktır. 

Hükümetin bu konu üzerinde hassasiyetle dura
rak, kesin bir söz vermesini istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Bu soru değil, rica oldu. Neyse, za
rarı yok... 

DEVLET BAKANI KÂZİM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya'daki Ala
eddin Camii ve yanındaki türbe 24 Aralık tarihinde 
ihaleye çıkarılacaktır. 3 firmaya yeterlik belgesi ve
rilmiştir. İnşallah onlardan birine ihale etmek suretiy
le, işin süratle gerçekleşmesini kovalamak görevimiz
dir. 

BAŞKAN — Sayın Taflıoğlu, buyurun efendim. 
SELAHATT1N TAFLIOĞLU (Yozgat) — Efen

dim, Bolu'da yapılan istimlakte, bir şahsın yerinin, 
vakıflarla ilgisi var mıdır? 'Miktarı, istimlak bedeli 
ne kadardır? 
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İkinci sorum : Bakanın oğlu hakkında basında çı
kan yazının gerçekle alakası var mıdır? Yoksa, oğ
lunun kontratsız oturması söz konusu mudur? 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir kere Bolu'da, 
sözünü ettikleri yer konusunda detaylı bilgi verirler
se, ona göre, orada yapılan istimlakin şahıslara ait 
olup olmadığını söyleyebiliriz. Eğer, söz konusu olan, 
hamam çevresindeki istimlakler ise, vaktiyle şu veya 
bu şekilde vakıf malı olduğu halde elden çıkarılmış 
olan bu eserlerin, yeniden vakıflar bünyesine geçiril
mesi ve etrafının açılması konusunda bir çalışmaya 
başlanılmıştır; böyle bir husus varittir. 

Şahsımla ilgili soruya gelince : Bu konuda yazı 
yazan gazetede, ertesi gün, bu konunun varit olma
dığını ifade etmiştim. Oğlum, hiçbir vakıf evinde, ne 
işgalci olmuştur, ne kiracı olmuştur, ne de en ufak 
bir alışverişi olmuştur. 

Arz ediyorum. 
BALKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, Vakıflar Genel Müdürlüğü

nün 1986 yılı bütçesi ile 1984 yılı kesinhesabı üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider ve gelirlerle ilgili cetvellerin bölümlerini 
okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

/. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 
BütçesL 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

Gelir 
Türü 

101 

111 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vakıf İşlemlerinin Yürü
tülmesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... (Kabul 
edilmiştir. 

898 800 000 

1 960 500 000 

Açıklama Lira 

112 Sosyal Yardım ve Kültür 
İşlemleri 6 022 700 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 157 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 9 039 000 000 

BAŞKAN — (Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

<B) İşaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 7 256 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 1 783 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... (Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 9 039 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1984 
yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunacağım : Bölümlere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider ve gelirlerle ilgili cetvellerin bölümlerini 
okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 

A — CETVELİ 

Erte 
Ödenek Gider rolu 

Prog. ^ Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

101 Oenel Yönetim ve Destek Hizmetleri 477 850 000 457 263 481 
BAŞKAN — 'Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

111 Vakıf İşlemlerinin Yürütülmesi 780 700 000 607 261 528 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

112 'Sosyal Yardım ve Kültürel İşlemler 3 119 950 000 2 306 950 446 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılamayan Trans
ferler 222 739 890 213 784 306 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. r 

TOPLAM 4 601 239 890 3 585 259 761 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

100 Mazbut akar ve toprak satış bedeli özel fon 
besabı yapılan sarfiyat hesabı 8H3 910 952 83 816 047 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

101 Mülhak akar ve toprak satış bedeli yapılan 
sarfiyat hesabı özel 270 459 989 1 992 320 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 



Prog. Ödeneğin çeşidi 

200 'Mazbut Ibayrat saüş bedeli yapılan sarfi
yat hesabı özel 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabın Edataiştir. 

201 Mülhak hayrat satış bedeli yapılan sarfiyat 
hesabı özeH 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kalbul Edilmiştir. 
TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kalbul EdiHmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

1 . 

46 309 890 3 356 550 

9 295 115 — 

1 139 975 946 89 164 917 

5 741 215 836 3 674 424 678 
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Gelir 
Türü 

B : 43 13 « 12 4 1985 

B — CETVELİ 

Açıklama 

Vergi Dış Normali Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Kanunlarla Elde Edilen Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edlimiştir. 

GENEL TOPLAM 

IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

O: 2 

Tahmin 

2 252 100 000 

2 001 455 000 

4 255 555 000 

Talhsilat 

5 228 773 805 

1 089 201 203 

89 164 917 

6 407 139 925 

Valkıflar Genel Müdürlüğünün 1984 Yılı Kesin-
nesabının bölümleri kabul ediilirnişitir. 

Vaikıfkr Genel Müdürlüğünün 1986 yılı bütçesiy
le 1984 Yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir. 

(Hayırlı, uğurlu Olmasını dilerim. (Alkışlar) 
'Değerli arkadaşlarım, saat 17.35'te toplanmak 

üzere birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.25 

»••-
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 1735 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Sabahattin Eryurt 

KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri Sağlar (İçel), Süleyman Yağcıoğhı (Samsun) 

BAŞKAN — 43 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

O MİSYONLARDAN GELEN (DİĞER İŞLER (Devam) İÜ. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE & 

1. — \1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 'Malt Yılı 
Genel ve [Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları {11718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

1. Tapu ye [Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 
Mali Yılı Bütçesi. 

2. Tapu ive Kadastro Genel Müdürlüğü 1984 
Mail Yılı Kesinhesabi 

1BAŞKAN — Programımıza göre, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün bütçesi ve kesinhesabı 
üzerindeki görüşmelere 'başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üze

rinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye
lerin odlarını sırasıyla okuyorum : 

Gruplar adına ': Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Hayrettin Elmas, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına 'Sayın Hilmi Biçer, Sosyaldemofcrat 
Halkçı Parti Grubu adına 'Sayın Salim Erel; 

Şahısları adına : Lehinde, îsmaiil Sanman, Hakkı 
Artukarslan, Kadir Demir, İsmail Üğdül, Mehmet 
Kaşıkçı; 

Aleyhinde söz alanlar : Salih Alcan, Hasan Altay, 
Murat Sökmenoğlu, Günseli özkaya, Fikri Sağlar, 
Yılmaz Hastürk, Selahattin Taflıoğİu, Şeyhmus Bah
çeci; 

Üzerinde söz olanlar : Coşkun Bayram, Türkân 
Arikan, Mustafa Çelebi. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hayrettin 
Elmas, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Elmas, süreniz 30 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HAYRETTİN ELMAS 

Cfetöaribul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1986 bütçesi 
hakkında Anavatan Partisi Grubu adına görüşleri
mizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözle
rimin başında, yüce heyetinizi en derin saygılarımla 
selamlarım. 

Güçlü Türkiye Devleti idealinin önem kazandığı 
ve hedeflendiği 1986 bütçesi bütünü içinde, bu idea
lin gerçekleşmesi için başlatılan ve devam etmekte 
olan çalışmalarda, devletin, köylüsü ve şehirlisiyle, 
'bütün vatandaşına, hizmetlerin en iyisini verme mec
buriyetinde olduğu hepimizin malumudur. Bu hiz
met kervanında, çok önemli yer olan Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü, bu hizmetleri, 26.9.1984 
gün ve 3045 sayılı Teşkilat Kanunuyla belirtildiği şe
kilde vermektedir. Bu ana görevleri belirtmekte ya
rar görüyorum. 

Taşınmaz mallarla İlgili akit ve her türlü tescil 
işlemlerini yapmak, ülke kadastrosunun yapılmasını, 
uygulamasını, değişikliklerinin takibini ve teknik uy
gulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama 
paftalarının yenilenmesini sağlamak, fotoğrametrük 
metotla standart topögrafik harita üretimi yapmak
tır. 

Sayın milletvekilleri, bu ana görevlerinden birisi, 
'belki de en önemlisi tapu işlemleridir. Vatandaşın, 
yıllardır, bürokratik formalitelerden yıldığı ve gitmek
ten âdeta çekindiği tapu işlemleri için, Anavatan 
Hükümetinin aldığı tedbirler neticesinde, tapu dai
relerinde, evvelce görülen yığınakların artık görül
mediğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu en
gellerin kaldırılmasında, herhangi bir uzmanlar ku
rulu veya uzman kadro kullanılmamıştır. Çünkü, bi
zim inancımız odur ki, bir işi en iyi bilen, o işin ba
şındaki yetkili bürokrattır. Bu işin nasıl basitleştirile
ceğini ve basitleştirirken yapılabilecek hataların nasıl 
en aza indirilebileceğini en iyi bilecek olan uzman, 
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şüphesiz, o bürokrattır. Bu bürokratlarla, basitleştir
me işlemini, sesli olarak, en ince detayına kadar mü
zakere ederek, her işlem için gerekli olduğu, şayet 
kaldırılırsa ine gibi eksiklikler olacağı düşünülerek, bu 
şekilde, lineer porgramlama yoluyla işlemler azaltıl
mıştır. Ne kadar basit bir çalışma ile bu meselenin 
IhaMedildiğini müsaadelerinizle arz etmek isterim. 

Bürokrasi konusunda Amerikalılarla ilgili olarak 
anlatılan bir hikâye, bizim ilgili (bürokratların bu de
ğişik uygulamayı seçmelerine sebep olmuştur. Bilin
diği gibi, Amerikan Pentagonunda, formalitelerin aşı
rı olduğu iddia edilir. -Bir gün, Pentagonda kullanı
lan evrak sayısını azaltmak, için bir komite kurulur. 
Bu komitenin görevi, Pentagonda kullanılan formla
rın sayısını azaltmak olduğu için, komitenin ilk yap
tığı, Pentagonda kullanılan formları tespit etmek için, 
yeni bir form ortaya koymak olmuştur, işte, ilgililer 
bu hatayı yapmamak için, sadece devlet dışından, 
kabiliyetli öğrenciler arasından, bürokratik formali
teleri tespit etmek için, şartlanmamış olduklarına 
inandıkları üniversite öğrencileri seçilmiş; bunlar, ta
pu dairelerine gönüllü olarak, bazı işlemlerin nasıl 
yürüdüğünü bizzat tespit ederek, işlemlerin gerekli
liği veyahut da gereksizliği konusunda, kendi ölçü
lerine göre, bazı sübjektif değerlendirmelerini rapor 
etmişlerdir. Bu raporlar, yardımcı unsur olarak, ça
lışmalarda kullanılmış ve bu gönüllü gençler, vatan
daşın işini kolaylaştırmak içlin kılavuz rehber hazır
lığına yardımcı eleman olarak değerlendirilmiş ve 
tapu dairelerinde işlerin kısa zamanda bitirilmesi için 
aşağıdaki basitleştirmeler yapılmıştıri: 

Vatandaşın doğrudan müracaatını sağlayan, di-
lekçesiz müracaat sistemi, 
4 Tapu işlerinde zorunlu şahitliğin kaldırılması, 

Tapu işlerinde iş takipçiliğine ve aracılığına son 
verilmesi, 

ttpotek işlerinde kolaylık-sağlanması, 
İşlemleri günlük karşılayacak şekilde müdürlük 

sayılarının artırılması, 

Emlak Vergisi ilişiğinin kesilmesi zorunluğunun 
kaldırılarak işlemlerin yapılması ve harçların tapu 
sicil müdürlüklerinde kurulacak veznelerden alınma
sı temin edilmiştir. 

îşte bu tedbirler neticesinde, tapudaki bürokrasi 
azaltılmış ve işler kolaylaştırılmıştır. 

Bu şekilde 1984'te 1 milyon 94 bin işlem yapı
larak Hazineye 45 milyar lira gelir sağlanmıştır. 1985' 
te 1,2 milyon işlem ve 50 milyar lira gelir beklen
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Tapu ve Kadastro ku
rumunun, köy kadastro çalışmaları hakkında bilgi 
arz etmek istiyorum, ti ve ilçe belediye hudutları 
dışındaki köylerde, 1950 yılından başlayarak, kadast
ro uygulamaları yapılmaktadır. Bugüne kadar yapı
lan köy kadastro çalışmaları sonucunda 36 432 köy
den, 18 256'sının tapulaması tamamlanmış olup, 
bu 214 350 kilometre kare alanı ifade etmektedir. 
Bu çalışmıa/llarm, kalkınma planı hedefi oi'ıan 7 500 
kljılometre kıaıre/yıll miktarına ulaşması beklenmekte
dir. Bütün bu çalişmaıiara rağmen, özellikle onman 
içinde kalan Iköylerimıizıin sıkıntı çektiği orman ka-
ıdatsrosuyll'a ilgili dilek ve t'emenniierıirnfizi arz etmek 
istedim. , &<ğâ 

Yurdumuzun birçok bölge ve bölümünde orman 
sınırı içinde kalan ve yaklaşık yüz seneden beri 
kültür arazisi olarak kullanılan 'araziler, bugün or
man rejimine taibi olduğu için, vatandaşlarımız ne 
yapacaklarını bilememektedir. Bazı bölgelerde, ec
dadından kalan tapulu yerlerine sahip çıkamamak
tadırlar. Bu mesele o fcadaır büyük boyutlara var
mıştır ki, İstanbul'un birçok ilçesinde -özelikle se
çim bölgem alan Beykoz'da- yerleşıük 'allan içinde 
kalımasına nağmen, orman rejimine tabi olduğu için 
bu ilçede hiçbir imar faaliyeti yapılamamaktadır. 
özelikle, iigiılıilerin bu konuya önemle eğilerek, çö
züm •arama mecburiyeti olduğu kanaatindeyim. Bu 
önemli problem, onman kadastro komisyonlarımn, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile koordoneli 
çalışarak ve komisyon sayısını artırarak çalışmasıy
la veyahut da orman kadastro komisyonlarının, Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesine alına
rak, acıil olarak çözümlenmelidir. 

Sayın miletvekilllerl, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün en önemli görevlerinden birisi de, 
şüphesiz, şehir kadastrosu çalışımıaıiaodır. Bugüne ka
dar yapıflıan şehir kadastrosu çalışmaları sonucunda, 
55 1 merkezi' ile, 220 ilçenin kadastrosu tamamlan
mış olup; kadastrosu yapılan 2 870 000 adet parsel 

. sonuçlanmıştır. 1985 yılı çal'ışımaJarı sonunda, kal
kınma hedefi olan 120 000 adet parsele ulaşılması 
beklenmekte ve bu memnunüyet verici bir netice ol
maktadır.: Kadastro yapımında, teknolojisini bütçe 
imkânları oranında yemlemeye başlayan kutrumun, 
1985 yılımda bilgisayar destekl 'ölçme ve çizim sis-
temıiyıle hariita üretimine geçmesi memnunıiyet vari-
oiıdür. 

'Muhterem miUetvdkiIeri, özelikle, ülkemizde 
1950'M yılardia başlayan şehirlere göç olayında, bu 
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kişilerim konut ihtiyaçlarının yasal yolardan karşıla
namaması, herkesçe çok iyi (bilindiği gti'bd, gecekondu 
alarak tamımılanan bir odayı (meydana getirmiştir. 
özellikle 6 Kasım 1983 seçimleri sırasında 'balıklımız
dan aldığımız düşünce ve duygular ışığında, 'büyülk 
boyutlara varan 'bu imar anarşisini ortadan kaldır -
maik için, bir plan dahilinde, imar mevzuatına aykı
rı yıapuliaır hukukMeştcilmiştıir. Iımıar vıe ıslah planlan 
lillıe de, bu çarpık ve düzensiz yerleşmeler sağlıklı 
bir düzene (kavuşmuştur. Teknik ve altyapı imkânı 
sağlanarak ve zorundu ihtiyaçları gidererek, bundan 
böyle bu tür yapılarıımaılara meydan verilmesi önîen-
rnıiştlir. Böylece, olayın alkışı içinde, vatandaşın kendi 
gücü ile çözüm bulabileceği esasımdan haıreketfle, 2981 
sayılı Imıar Affı Kanunu, gecekonduya tapu verme 
kanunu, yüce Meçisin 'tasvMyle, talkın hizmeıtıine 
sunuilımuşıtur. Vatandaşın, dişinden tırnağından 'artı
rarak yaptığı gecekondusuna, önce tapu tahsisi ve 
imar ıslah planlarından sonra da, tapuları verilerek 
sosyal güvencesi sağlanacaktır. Hisselere ait ıtapu is
temiyle tapu tahsis belgesi verilen gecekondu işinin 
'birbirinden çok farlkılı şeyler olduğunun ıbil'inmesi 
çoik önemli bir husustur. 'Hisseli arsallarda özel par
selasyon planı, umar ıslah planı kalbul edilecek du
rumda ise, ilgili belediye meclisi kanarı ve vilayet 
onayıyla kesinleşen plana gör© hemen doğrudan ta
puları verilmektedir. Bu sekide şu anıda verilen ta
pu sayısı 13 750 adet olmuştur. 

Tapu talhsıis belgesi ise, Hazıine, belediye, vakıf 
ve özel idarelere ait arsa ve araziler üzerlinde gece
kondu yapanlara veriılmekıtedir.: Devlet, bu, belge 
ile, gecekondu sahibinin binasının mecburiyetini ka
bul etmekte ve ıslan imar planına göre tapu senedi 
vermeyi taahhüt etmektedir. iBu haMyle*taımıamen yasal 
dayanağı mevcuttur. Bu görevi gereği, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü, tarafından bugüne dök 
ölçülen parsel adedi 231 793, ölçülen yapı adedli 
214 102 olup, bugüne kadar verilen topu tahsis bel
gesi ısayısıysa 290 350 adet olmuştur. 'Bu meselede 
müracaat edenlerim sayısını vermek gerekıiırse, gece
kondu sayısı 325 596, imar; mevzuatına aykırı ve 
ihıisselıi 'ansallarda yapılan kaçak yapı müracaatı ise 
1 441 397 adet olmuştur ki, toplam olarak 1 767 293 
adettir ve polemik konusu olan bu mevzuun ne den
li önemi olduğunu açıkça göstermektediır. 

Sayın Başkanın müsaadesiyle, Sayın Gürkam'ın, 
bütçenin tümü üzerinde yaptığı deştiirilerde, istatis-
tikî alarak verdiği konut metrekarelerine ıMılşkin ra
kamlar üzeninde bir açıklama yapma ihtiyacını du-
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yuyorum. 1979 yılında «34 mlilyon metrekare inşaat 
ruhsatı alınmıştır* yani, «34 milyon 'metrekare inşaat 
yapılmıştır» diye beyanıda bulundular ve bu rakamın, 
1981, 1982 ve 1983'te azaldığımı, 1984 yılında ise 28 
milyon metrekare inşaat yapidığını ifade 'ettiler. Bu 
belki, istatistik! rakamlar olarak doğrudur, buna bir 
şey söyleyemem; ancak 'bilinen 'bir gerçek vardır ki, 
19791u yıllarda başlayan 'bütün kooperatif İnşaatları 
temelde kalmış ve devam edememiştir. İşte, Topılu-
fcontu ve Kamu Ortaklığı kuruluşundan aldığım ra
kamlara göre, bu yıl 178 bin konuta, yani eski koo
peratiflerin başlayıp yarım kalian konutHarına kredi 
tahsisi yapılmıştır. 178 bin konutun ruhsat tarihi 
1979'lu yılara gitmektedir ki, ibu 178 bin konut, 
her konutu 100 metrekare olarak hesap edersek, 
yaklaşık olanak 18 milyon metrekare eder. O hal
de, 34 milyon metrekare ruhsat alınmış; ama bunun 
18 millyoın metrekairesi ibekllemıiş, 16 milyon metre
karesi yapılmıştım 

Sayın Gürkam'ın verdiği 1984 yılı rakamı doğru 
ise, 28 ım!i!lyon metrekare şu anda bitirilmesi hedef
lenen ve bitirilmeye uğraşılan inşaata -ki, 'bunun 34 
bin komotu 'bitmiş vaziyettedir- 18 milyon metreka
re liilave edersek, 1984 yıllında 46 (milyon metrekare 
inşaat yapılmaktadır demektir. 

Aslında çok büyük-'bir hesaba da gerek yok; çün
kü 1979Uu yılarda çimento fabrikalarımın çoğu fuel-
oit ile çaâşmafcta idi, petrol krizinden sonra ancak 
kömüre dönüş yapıimııştır; o tarihlerde, olmayan çi
mentoyla bu kadar mtiılyon metrekare inşaatın ya-
pılimıası da zaten mümkün değildi. Kaldılki, günümüz
de fabrikalar tam kapasiteyle çalışmakta ve geçen 
yıla nazaran bu yıl çimento tüketiminde yüzde yir
mi fazıllalaşma olmuştur ve bu da benim söylemek 
istediğim neticeyi açıkça 'belirtmektedir kanaatinde
yim. 

Sayın millbtveklilteri, şüphesiz, şehiırlerıin ortaya 
çıkardığı en önemli sorunlardan biri de arsa konu
sudur. 3194 sayılı imar Kanunu yeni bir plan an
layışı getirmiş olup, bunda, şehir pllanilamalarındakli 
başarıyı artırmak ve arsa spekülasyonumu azalıtmak 
üzere, vatandaşın yeterli düzeyde şehlirsel arsaya sa-
sip olması için gerekli tedbirler . alınmıştır. 

Kaçak ve ruhsatsız yapılaşmalara sebep olan ve 
çök küçük parçalara ayrılmış bur mülkiyet dokusunu 
ortaya çıkaran ıhıisseli tapu müMyettini ortadan kal
dırarak, yatay kat 'İTıtJifiakı ve bir arsada birden faz
la bina yapma imkânı (sağlanmıştır. Böylece, hisseli 
arsa satışlarına, pilan uygulamalarımdan hemen1 son-

371 — 



T. B. M. M. B : 43 

m lihtiyaç Ikataayacağı kanaatindeyiz. 3194 sayılı Ka- 1 
mıuınıuın î'8 itncıi maddesinin son fıöorası v© 42 nai mad
desinde, liımıar plana olmayan yerlerde, heır türlü ya
pılaşma amacıyla, arsa ve paıriselerljn hiıssfifJer© ayrı-
iıacak özel parselasyon plıanılanna dıayal'ı to&ss&ı sa
tışlara kısıtllamaılr gefiMlımiıştir. Ancak, 'istüsnallıaon 
bel'intiknesıimin faydalı alacağı kanaatlindeyıiım. Vera
set yoluyla hissel limıtilkal tişlemterıi ve bu hissellerin 
aynen devri; iımar şüyMandıırmaisıından doğan h'isse-
Itendirme ve bunların aynen el deg^CLrmesli; kat ir-
ıtifakı veya mülkliyetıin! tesisinden bağımsız bölümlere 
arsa payı ayırmak; tanımı ve hayvancılık, turizm, 
sanayii ve depolama amacıyla yapılan ıh'issalendiiırme-
'ler; mahkeme tanlarına dayanılarak ilamı gereği 
(hisse verme; ıdalha evvel saltıltmış hisselerin, bölün-
ımıeden, aynı miktarda devri ve satışı mümkündür. 
Yukarıda saydığımız Msnalar göstermektedir Ikıi, 
spekülatif amaçlarla yapıllacalk hisselü arsa saıtışları I 
yasaklanmış bulunmaktadır. 

Muhterem nııiliel̂ dkliieırıi, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü, çağdaş teknoloji seviyesinde tıiiamet I 
verebilmek dçıin, 'bir diizi yenli'Mk çal'ışmalliaırı yapmış- I 
ttıır. 'Başlangıçtan itibaren haırto kadastro sektörüne I 
ıtefcriisyen diüzeyıind© eleman yetiştiren torum oıkna I 
niteliine devam etmektedir. 1984-1985 yılından baş
layarak, Ibün yatılı öğrendi kıapas'kei eğitim merkezi I 
hizmete gıirtmıiş,tıiır.; Böylece, Ikuırumun İhtiyacı olan I 
çolk sayıda kişi, hizmet öncesi eğitimline alınırken, 
elemanların blilgi ve ıbecenMierinıi günün şartlarına uy- I 
diuırmialk tiÇ'in, hiamıet içi eğütıimine ağırlık verıilmesıi 
mümlkün halle 'getaiştir. Halen 992 öğrencîndn hiz
met içi ve hizmet öncesli eğitim gördüğü memnuni
yetle müşahede edü'llmıiştir. Batta, tteknolojMnıin, ya
bancı dül bilime zorunMüğunu göz önünde bullıundu-
ıran torum, yabancı dile eğitime baışlamış bulun
maktadır. I 

JSayın ırr^tveöleırli, halen tapu arsMnde 24 522 
idilde yalkflıaşılk 7 milyon 300 ibiiın OsmanıTıca beliğe 
lie 210 blin tapu kütüğü ve 160 'bin cit ıtapu senedü 
bulunmıalktadır. Arşjivtardekıi belgelere kısa zamanda 
aJaışma, değeriendlirme ve bunların güvenceye alın
ması yanında, aırsjiv hacminin foüçülıtüAmesinıi sağ-
lamalk amacıyla yürütülen iblglsayaır destekli mlilkro- i 
ttDm araşitımmıa çaSışmıalarını, son aşamasına gelindi
ği mükemmel ihiır hizmet olarak görülmektedir. 

•15 ve 16 ncı asırda ıtoprak-insan İİşJfoileıiinıi be-
llMemek üzene Osmanlıcanın stenosu olarak tanım
lanan siyakat usulü türde yazin defterierin, güven- | 
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•lıik kuınumlllarıylia afltakilaşa sürdürülen çalışmıalaırda 
Türkçeleşıtliırtlmesi yiapıltmıaktadır. 

Değerli mMetvdkıileni, kaımıu kurum ve kuruluş
ları içinde !Ik bilgisayar kullananların başında gelen 
genel müdürlüğün, anafoizmebleııiınlin 'büyük bir bölü
münde bilgisayar kullanmasının sağlianımış buıtundu-
ğu memnuniyetle ögreni!lmıişfci!r. Diğer taraftan, ünii-
versıitelerile işbirliği yapılarak, mal sahipleri sicifJetri-
nin otomasyonu konusunda yapılan pilot !bölge ça
lışmaları devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, saymaya çalıştığım bu 
önemli görevlerini başarı ile sürdürmek için Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin gelecek 
yıllarda daha büyütülmesi temenni ve dileği ile «Güçlü 
Türkiye» temel ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda 
çalışan bütün kurum ve kuruluşlar gibi, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne bütçesinin hayırlı ol
masını yüce Allah'tan diler, Meclise, Anavatan Gru
bu ve şahsım adına saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elmas. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Hilmi Biçer, buyurun; süreniz 30 dakikadır efen
dim. 

MDP GRUBU ADINA HİLMİ BİÇER (Sinop) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri, Ta
pu ye Kadastro Genel Müdürlüğünün değerli men
supları; konuşmamın başında yüce heyetinizi gru
bum ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum. 

Benden önce konuşan sayın sözcü arkadaşım, 
Tapu ve Kadastro Genel Müjdürlüğünün görevleri 
hakkında oldukça detaylı malumat verdiler, birta
kım tarihî bilgileri de aktardılar. Ben, aynı şeyleri 
tekrarlayarak vaktinizi almayacağım; benim konuş
ma şeklim, işin özüne dayanacaktır. 

Geçen sene yüce heyet huzurunda, aynı konuda 
yaptığım konuşmamda, insan - toprak ilişkilerinin 
insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirterek, toprak 
ile ilgili kuruluşun önemim vurgulamaya çalışmış, 
«Dünyada mekân, ahrette iman» atasözümüzü ha
tırlatmıştım. Bu sene de, aynı konuda, önemine dair 
söylediğim diğer sözlerimi tekrar etmeyerek, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi ile ilgili 
görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Bu sayın genel müdürlüğün görevleri, Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulan ve biraz 
önce sayın arkadaşımın da okuduğu raporda detaylı 
olarak izah olunmuştur. Raporda görüldüğü gibi, 
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1985 yılı bütçesi 11 milyar 676 milyon 456 bin Türk 
Lirası, 1986 yılı bütçesi ise, 17 milyar 258 milyon 
Türk Lirasıdır. İki bütçenin cari harcamaları tet
kik buyurulduğunda, hemen hemen hiçbir artmanın 
olmadığı, pek az bir artmanın olduğu görülmekte
dir. 

Saym bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
«Bir artış hızı noksanı vardır. Bu mesele geniş şe
kilde tartışılmış; böyle bir dengeye varılması konu
sunda teknisyenler mutabık kalmışlardır. Bütçenin 
yürütülmesi sırasında cani harcamalarda meydana 
gelecek, bilhassa personel ödemelerinde meydana 
gelecek herhangi bir tıkanıklığa fırsat verilmeyecek
tir» sözünü anımsıyorum. Bu sözün sihirli formülü, 
sayın bakan tarafından komisyonda açıklanmıştır. 

Geçen yıl yaptığım konuşmalarımda da değin
miştim; bu genel müdürlüğe zaman zaman ek gö
revler de verilebiliyor. O halde, bütçede bu hususlar 
da göz önünde bulundurulmalı idi. Nitekim, saym 
bakanın, komisyonda, tapu garantisi olarak ifade et
tiği tapu tahsis belgesi üe ilgili işlemler, 500 bin ka
çak yapı ile 1 müyon 250 bin gecekondu kadastro 
hizmetleri, eskimiş, niteliğini kaybetmiş kadastro ve 
tapulama paftalarının yenilenmesi ve buna benzer 
işler, genel müdürlüğün aslî görevini unutturacak 
vüsattadır. Söz buraya gelmişken, «Tapu tahsis bel
gesi» adı ile gayrimenkul hukukumuza yeni giren 
bir terim üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle hukukçu arkadaş
larım bilirler; bundan önceki yıllarda, «Yoklama 
kaydı» diye 1289 - 1290 tarihini taşıyan birtakım 
belgeler mevcuttu. Bu belgelere, mahkemeler, sa
dece, bir zilyetlik belgesi olarak itimat eder, bu
nu bir tapunun karinesi saymazdı. Şimdi, aynı şey, 
ihya edilmişcesine, «Tapu tahsis belgesi» adı altında 
yeniden meriyete konulmuş bulunmaktadır. Oysaki, 
yoklama kayıtları 1515 Sayılı Kanunla tamamen or
tadan kalkmış ve zararları da münakaşa edilmiştir. 

Komisyonda sayın bakanın beyan ettiğine göre, 
1 milyon 300 bin tapu tahsis belgesinin beklentisine 
karşı 200 bin tahsis belgesi verilmiştir; 13 326 adet 
de tapu verilmiş. 

Şimdi, arz ettiğim şu rakamlara göre, Türkiye' 
de, tespit edilen tapu tahsis belgeleri sahiplerinin iş
lemleri, acaba ne kadar zamanda bitecektir? Bu ko
nuyu gerçekten merak ediyorum; ayrıca da, bu hu
susu sayın hükümet sözcülerine hatırlatmak istiyo
rum, Geçen yıl, özellikle, «tapu tahsis belgesi»nin 
gündemde olduğu sıralarda, Sayın Başbakanımız, «Bu 

belgeler, en geç bir sene içerisinde verilmiş olacak
tır» demişlerdi. Oysaki, verdiğim rakama göre, bir 
sene içerisinde, 1 milyon 300 bin rakamına karşı, 
yalnızca 13 826 adet tapu verilebilmiştir. Bu sözü 
de, geçen yıl söz veren Sayın Başbakanımıza ha
tırlatmakta fayda görüyorum. Umarım ki, bundan 
sonra hesap kitap yapmadan böyle bir taahhütte bu
lunulmaz. 

Türkiye'deki, vergi ihtilafları dahil, toprak ihti
laflarının asgarî seviyeye indirilmesi, bu sayın genel 
müdürlüğün çalışmalarına bağlıdır. Bilindiği ve ifade 
edildiği gibi, kadastro çalışmalarına, il, ilçe ve be
lediye hudutları içinde 1936 yılında, köylerde ise, 
1950'de başlanılmıştır. 

Kadastro, tapulama ve harita çalışmalarında, he
nüz yüzde 50 rakamına ulaşılamamıştır. Sayın ba
kama ifade ettiği gibi şimdiye kadar hep, kolay yer
lerin tapulaması yapılmıştır; özellikle Karadeniz böl
gesinde sahil şeridi üzerinde tapulamalar yapılmış, 
kesinlikle dağ köylerine uzanılmamıştır. İş, bundan 
sonra da verimsiz olacaktır. Çünkü, artık sarp yer
lere girme sırası gelmiştir. 

Saym milletvekilleri, bu karamsar tablo içinde, 
1985 yılında 14 milyar 139 milyon 445 bin Türk Li
ralık bütçenin, ancak, 11 milyar 676 bin 456 Türk 
Liralık kısmı kullanılabilmiştir. Kanaatimce, kısıtla
ma nedeniyle, bütçe tam olarak uygulanmamıştır. 
Genel müdürlüğün, «İş yapmadığından dolayı büt
çenin tatbik edilmediğine kani değilim; bu, olsa ol
sa, parasızlıktan olmuştur. Geçen sene de söyledim, 
tapulama ve kadastro sahasında, hedefe, kağnı ara
basıyla gitmeye zorlanıyoruz. İşlerin yavaş gittiğin
den bahsederken, orman kadostrosunun da işleri 
yavaşlattığına şahit olmaktayız. İki kadastro kurulu
şunun, ayrı ayrı çalışması, işleri birleştirmede rekor 
düzeye ulaşan bu hükümete yakışmıyor. Herhalde, 
kendilerine (böyle bir çalışma hatırlatılmadı. Bir yan
dan orman kadastrosunun bir yandan da tapulama 
kadastrosunun yapılması gerçekten işleri sarpa sar
dırıyor. Çünkü birisi girdiği zaman, diğeri işi bitir
meden bırakıp çıkıyor. Aslında, tapulama, orman 
nedeniyle, dağ köylerine, uzak köylere hiç girmemek
tedir; biraz önce arz ettim. Oysaki gerçek ihtilaf, 
dağ köylerindedir. 

Saym milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, teknik bir kuruluştur. Başlarında, yılla
rın tecrübesiyle mücehhez genel müdürü ve diğer 
yöneticileri vardır. Onlara imkân verildiği takdirde, 
hizmeti almamak mümkün değildir. Yalnız, saym 
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ANAP sözcüsü arkadaşım, tapu dairelerinin önünde • 
ki yığınakların, Anavatan âktidarııun gayretiyle orta
dan kaldırıldığı şeklindeki beyanına doğrusu biraz 
üzüldüm, Anavatan iktidarı, biriıkıknleri kaldınmamış-
tır; birikimler, vatandaşın iştira gücünün ortadan kal
dırılması ve tapu dairelerinde birtakım genişleme
lerin yapılmasındandır. Gerçekten, işlerde basitleş
tirme vardır; fakat bunu bir iktidara bağlamak 
doğru değildir. Burası teknik bir kuruluştur ve ger
çekten, bu kişiler vazifesini müdrik kişilerdir. 

Bu kuruluşumuza politikanın sokulmadığına 
memnuniyetle şahidiz. Hükümetten de, bu çok 
önemli kuruluşu desteklemesini, hiç değilse bu az 
bütçede, bundan sonra kısıtlama yapılmamasının açık
lanmasını bekliyorum. 

Gerek rapordan ve gerekse komisyonda verilen 
izahattan, genel müdürlükte büyük değişikliklerin 
ve yeniliklerin olduğunu, özellikle meslek lisesinin 
kadrosunun genişletilerek, yabancı dil öğretimine 
geçtiğini, meslekî kurslara devam edildiğini, Ege 
Üniversiteyle işbirliği içinde bulunulduğunu ve hat
ta bununla ilgili bir fakülte kurulmak istendiğini 
takdir ve hayranlıkla izliyoruz. 

Hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi, verimi mut
laka artırmaktadır, artıracaktır ve bunun yapıldığını 
da görüyoruz. Yukarıda da arz ettiğim gibi, verimin 
artması hem kalite, hem de kantite olarak önemli
dir. Katsayı artması bile nazara alınmadan, cari 
harcamaların aynı tutulması ile, bunlar, nasıl olur? 
Biz, bu bütçeye göre, personel tasarrufuna veya tas
fiyesine gidileceğinden endişeliyiz. Sayın hükümetin 
bu konuda açıklama yapması, gerek camialarında 
ve gerekse bizler arasında rahatlık yaratacaktır; 
bir tasfiyeye gidilmeyeceği buradan açıklanmalıdır. 

Keza, sayın bakanın, komisyonda, modern tek
noloji ile harita üretimine gidileceğinden, yeni bir 
teşkilatlanma lüzumundan bahsetmesi; kadastro ve 
tapulama kanunlarının birleştirileceğini bildirmesi, 
velhasıl, işin basitleştirileceğini söylemesi fevkalade 
sevindiricidir, özellikle kompitüre geçilme çalışma
larının yapılması, arşivde mikrofilm çalışmalarına 
geçilmesi son derece isabetli ve ayrıca mal sahipleri 
sicilide otomasyona geçilmesi sevindiricidir. Tekno
lojik çalışmalar için Dünya Bankasından ve uluslar
arası kuruluşlardan istifadenin düşünüldüğünün açık
lanması fevkalade isabetlidir. Bütün temennimiz, bu 
taahhüt ve vaatlerin kâğıt üzerinde kalmamasıdır. 

Uzun yıllardan beri üzerinde çalışılan Türk Me
denî Kanunundaki miras hükümlerinin de, bünye-
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mize, örf ve âdet ile, teamülümüze uygun değişik
liğini milletin hasretle beklediğini, yeri gelmişken 
hatırlatmakta yarar vardır. 

Hülasa olarak söylemek gerekirse, geçen sene 
arz ettiğim tüm endişe ve isteklerim giderilmemiştir. 
Yalnız, Tapu Kanununun 35 inci maddesini değiş
tiren kanun, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş
tir; o da, iş işten geçtikten sonra... 

Bu kadar ağır bir yük altında bulunan bu camia
nın, dağ, bayır dolaşan mensuplarının sosyal yaşan
tıları hemen hemen hiç yoktur ve geçim sıkıntıları da 
had safhadadır; lojman sıkıntısı devam etmektedir. 
Pek çok yerde, teşkilatın başını sokacağı düzgün bi
naları bile yoktur. Bütçenin, istekler faslında 28 va
sıtanın satın alınacağı görülmektedir. Bu vasıtaların 
sadece birisi binek, 27 tanesi de meslekte kullanıl
mak içindir. Onun için, çalışmalarını çok yakından 
bildiğim genel müdürlükte, bir israf ve araba has
talığı vardır diyemiyorum. 

Aynı şeyleri tekrarlamamak için, konuşmamı bu
rada kesmek istiyor ve netice olarak diyorum ki; 
Milletimiz için hayatî önem taşıyan bu kuruluş, bu 
kısıtlı imkânlar içinde iyi çalışmakta ve çok faydalı 
hizmetler vermektedir. Hazineye de ayrıca büyük 
gelir getiren bu teşekküle ellbirîiği i e yardım edelim, 
destekleyelim ve onlardan da hizmet bekleyelim. 

Bu vesileyle kendilerini grubum adına kutlar; 
bütçenin, kendilerine, memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, yüce heyetinizi tekrar saygı 
ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçer. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına Sayın Salim 

Erel, buyurun efendim. 
Sayın Erel, süreniz 30 dakikadır efendim. 
SHP GRUBU ADINA SALÎM EREL (Konya) 

— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın millevekiUeri; 1986 Malî 

Yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
görüş ve düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurla
rınızda bulunmaktayım. Sözlerime başlarken yüce 
Meclisi saygı ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, günün gecikmiş bu saatin
de, ben de diğer arkadaşlarım gibi, mümkün oldu
ğu kadar özet şeklinde konuşacağım. Evvela şu hu
susu arz etmek istiyorum; dilerdim ki, sayın iktidar 
partisi sözcüsü arkadaşımız, hükümetin sözcüsü 
gibi değil de, milletin sözcüsü şeklinde konuşsun. 
Yine isterdim ki, Sayın sözcü elindeki belgelerden 
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(ki bu belgeler değerli hizmetlerinden gurur duydu
ğumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne aittir 
ve hepimizde mevcut bulunmaktadır) pasajlar okuma 
yerine bu genel müdürlüğün daha iyi koşullara ka
vuşturulması ile, daha iyi hizmet vermek imkânına 
sahip kılınması hususlarını belirtsin. 

Sayın milletvekilleri, demokratik bir düzen içe
risinde, planlı bir kalkınma ile sosyal önlemlerin 
alınabileceğine, ekonomik ve kültürel verimlilikle 
gelişmelerin sağlanabileceğine inanıyoruz ve bu anla
yışla, tapu - kadastro ve harita faaliyetlerini bilinçli 
ve dengeli bir gelişmenin, çağdaş uygarlık düzeyin
deki ekonomik, sosyal yapı ve yaşantının oluşması 
için gerekli olan temel denge unsurlarından birisi 
olarak kabul etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, milletimize ve memleketi
mize götürebileceğimiz, gerçekleştirebileceğimiz hiz
metlerin muhasebesini yaptığımız şu aşamada, hü
kümetin, yüce Meclisimize sunduğu bütçe kanunu 
tasarısından anlaşılmaktadır ki, diğer pek çok hizmet 
sektöründe olduğu gibi, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünden beklediğimiz hizmetler de maalesef 
bir başka bahara kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1986 malî yılı bütçe ge
rekçesine göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü 1986 yılı bütçesi için 17 milyar 250 milyon lirası 
ödenek ayrılmıştır; 1985 yılı bütçe ödeneği ise, 14 
milyar 139 milyon 445 bin Türk Lirasıdır. 1986 kon
solide bütçe toplamı 7 milyar 251 bin 500 liradır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi, 
konsolide bütçenin binde 2,4'ü kadardır. Bu genel 
müdürlüğün konsolide bütçe içindeki ödenek pay
ları 1985 yılından 1981 yuma kadar geriye doğru 
giderseöc, oribkide olanak 26,35,33,28 ve 29 dur. 
Sayın milletvekilleri, onbinde 2,4 ile 1986 bütçesin
den en.az payı alanın Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün olduğu açıkça görülmektedir. Geçen yıla 
göre, 3 milyar 118 milyon Türk lirası artan bütçe, 
yüzde 22 artışla, enflasyonu dahi karşılayamamakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünden beklenilen hizmetlerin etkinliğini 
değerlendirmeden önce, böyle bir etkinliğin kayna
ğını oluşturacak olan insan gücüne baktığımız tak
dirde, bu kuruluşumuzda mevcut, 627 adedi mer
kezde, 14 001 adedi taşrada çalışan ve çoğunluğu 
yüksek düzeyde eğitim sahibi olan 15 628 elemanın, 
özendirici imkânlardan yoksun ve yalmz 657 sayılı 
Yasanın mütevazı ücretleriyle yetindiğini görmekte-

, yiz. Sayın hükümetten soruyorum; Bir noktada, bize 
göre, yağma şeklinde dağıtüan idare meclisi üyelik
lerinden birisi, anlamlı hizmet veren Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğüne niçin verilmemiştir? 

Sayın milletvekilleri, siyasal iktidarın yaklaşımı, 
olanaklar olsa da, verimliliği ve üretimi artırmaya 
engeldir. Çünkü yönetimin öncelik verdiği husus, 
hizmetin amaçları ve üretimde verimliliğin artırımı 
değildir; yönetimin sürekli görevde kalması ve bu 
arzuyu oluşturacak her türlü uygulamadır. Mühim 
olan, görevde kalmaktır; plan ve program sözleri, 
sadece göstermeliktir. Yönetimi koruyan tutumla 
ne elde edilebilirse, o, yeterli görülmektedir. Tekno
lojik gelişme de göstermeliktir. Alınan yeni araçlar 
etkin olarak kullanılmaktadır. Hükümet, 1986 yılı 
programında da, bu hizmet alanına, vatandaşın bek
lentisine cevap verebilecek bir atılım getirememiştir. 
Son model Mersedes otomobiller ve özel uçaklar 
alınırken, çoğu kuruluşlarda olduğu gibi, bu kuruluş 
için de çok gerekli olan gereksinmeler için ödenek 
verilmemekte, eldeki mevcut makine ve teçhizatın, 
tam verimli çalışması önlemleri alınmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bütün vatandaşlarımızı ilgi
lendiren, gece gündüz çalışması gereken bu kuru
luş, yetişmiş mühendis ve teknik personelden azamî 
şekilde yararlandırılmalıdır ve çalışmalarda en iyi 
olanaklarla desteklenmelidir. Ne planda, ne program
larda ve ne de hükümetin uygulamalarında, bu öne
min gerektirdiği hasasiyeti görememekteyiz. Bu olum
suz davranış sürdürülmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, ne yazık ki, tapu ve ka
dastro çalışmalarının yeniden düzenlenmesi konu
sunda yapılan çalışmalar ve hazırlanan teşkilat ya
pısı değişikliği yeterli olmamıştır, özel sektörden 
yararlanılması için düşünülen hazırlıklar sonuç ver
memektedir. Ancak, özel sektörden yararlanılırken, 
tapu ve kadastro hizmetlerinde, siyasal iktidarın po
litikasına uygun olarak ihaleler yapılmasına teşebbüs 
edilmesi, ülkemize ve vatandaşlarımıza zarar vere
bilir. Bu konuda yeterince duyarlı davranılmasını 
temenni ediyoruz, ve bu konuyu dikkatle izleyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 1950'lerde köy kadastrosu 
çalışmalarım başlatıp, 10 yılda bitirmek için ayrıntılı 
bir planlama yapan, bu hedefi gerçekleştirmek için 
hava fotogrametresi yönteminin o dönemdeki en ge
lişmiş teknolojisini oluşturan ve uzmanlarını getiren, 
üst düzey teknik personel gereksinmesini karşılamak 
için ülkemizde ilk harita ve kadastro mühendisliği 
bölümünü bugünkü Yıldız Üniversitesinde açan, o 
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dönemin Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mümtaz . 
Tarhan'ı rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aradan 35 yıl 
geçmiş olmasına karşın, hükümetin hâlâ ilk tesis 
kadastrosunun 30-40 yıl süreceğini açıklaması şaşırtıcı
dır. Hükümet, rahmetli Mümtaz Tarhan'ın dinamik 
yönetiminden hiç esinlenmemektedir. Hükümetin, 
harita, tapu ve kadastro hizmetlerimize bakış ve 
değerlendirmesini asla tasvip etmemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşın gereksinmelerini, 
ülkenin plan ve projelerini karşılayabilecek bir sis
tem partimizce geliştirilecek ve iktidara geldiğimiz
de yürürlüğe konulacaktır. 5 yıllık plan hedefleri 
de, bugünkü geri düzeyinden kurtarılacaktır. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Ne zaman?.. 
SALİM EREL (Devamla) — Görürsünüz. (ANAP 

sıralarından «Ne zaman, ne zaman?» sesleri) Millet 
gösterecek size... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen. 

SALİM EREL (Devamla) — Mevcut gereksinme
lere uygun bir plan yine tarafımızdan hazırlanacak
tır. Bu hükümet elde olan olanakları bile değerlen
dirmekten aciz durumdadır. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar) Kırsal alanda yapılageldiği gibi, 
kentsel alanlarda da haritalar topografik ve kadastrol 
olarak yapılmalı, tiler Bankası ayrıca yapmamalıdır; 
hizmetler tek elden yürütülmelidir. Böylece, hem emek, 
zaman, para israfı önlenecek, hem de vatandaşın ve 
kamu kurumları gereksindiğinde 1/5000 veya 1/1000 
ölçekli topografik kadastral haritaların en ucuz şe
kilde kullanıma hazır bulundurulması sağlanmış ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, böyle bir yaklaşım, ancak, 
etkin ve güçlü bölge müdürlükleri kuruluşuyla sağ
lanabilir. Yıllardan beri sözü edilen, geçen yıl, dostlar 
alışverişte görsün diye, hiçbir olanak sağlanmadan 
kurulan bölge müdürlükleri, her yönüyle takviye edil
meli, böyle çalışmaları etkinleştirilmelidir. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Yanlış onlar, yanlış, fenne uygun değil. 

SALtM EREL (Devamla) — Karayolları ve Dev
let Su İşleri bölgeleri düzeyinde bölge kuruluşları oluş
turulmalıdır. Bu konuyu gerçekleştirmek üzere, eğitim 
ve öğretime de ayrı bir önem verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, her şeyinde olduğu gibi, top
rağından da asla taviz vermeyen, elindeki tapusunu 
bir nikâh cüzdanı gibi benimseyen, toprağa sahiplen
mesinin yanında, toprağından beklediği hizmetlerden 
de en iyi şekilde yararlanmak isteyen milletimiz, ta
pu kadastro çalışmalarının yirmi, otuz şeklinde açık

lanan rakamlı yıllar içinde ve sembolik yüzdelerle be
lirlenen miktarlar halinde değil, en kısa bir süre içe
risinde, en iyi bir şekilde yapılacak bilimsel ve teknik 
çalışmalarla bitirilmesini beklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Osmanlı Devleti döneminde 
haritaya dayalı çalışmalara, yani bugünkü kadastro
ya benzer çalışmalara 1873 yılında başlanmıştır. Ge
niş kapsamlı ilk kadastro çalışması ise, 1908 yılında 
Konya Oyasının sulanması nedeniyle yapılmıştır. 30 
bin hektar alanı kapsayan bu çalışma, Birinci Dünya 
Savaşı nedeniyle devam ettirilememiştir. Meşrutiyet
ten sonra İstanbul'da alım, satım, ayırma ve birleştir
me işleri yapılırken, harita düzenleme gereği kabul 
edilmiştir. 1915'te (İstanbul'da başlatılan kadastro ça
lışmaları da savaş yüzünden aksatılmıştır. 1912 yılın
da Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hak
kında Kanunu Muvakkat yürürlüğe girmiştir. Cumhu
riyet döneminde 658 sayılı Yasa ile kurulan kadast
ro örgütü, Tapu Genel Müdürlüğüne bağlanmış ve 
kuruluş, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adını 
almıştır. Bu kuruluş aracılığıyla; sırasıyla, İstanbul, 
İzmir Manisa, Denizli, Ankara, IBüyükada, Konya, 
Bursa ve Malatya'da kadastro çalışmaları yapılmış
tır. 

Sayın milletvekilleri, bu tarihî bilgileri şu gerek
çeyle sizlere arz ettim : 100 yıla yakın bir süre önce 
başlayan kadastro çalışmaları, o zamanın iptidaî alet 
ve imkânlarıyla; fakat bilinçli, vatansever güçleriyle 
gerçekleştirilmiştir. Beş yıllık planlar döneminde ya
şadığımız bu sürede, biliyorsunuz, geçen yıl Beşinci 
Beş Yıllık Planı Meclisimiz kabul etti; ancak bura
daki bir çarpıklığı, üzüntüyle sizlere belirtmekte ya
rar görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, Batılı düşmanların işgaline 
uğrayan işgal altındaki bazı devletlerde, yapılan hiz
metlerin başında, kadastro çalışmaları gelmektedir. 
Şöyle ki; Fransız'lar, Hatay ve Suriye'yi işgal ettik
lerinde ilk getirdikleri hizmetlerin başında kadastro 
çalışmaları gelmiştir. İngiliz'ler Kıbrıs'ı, İrak'ı ve Mı
sır'ı işgal ettiklerinde, yine bu işgal edilen memleket
lerde aynı kadastro çalışmalarını yapmışlar ve bu 
hizmetleri oralarda gerçekleştirmişlerdir. Ağrı Dağı
nın yabancılar tarafından parsellenmeye çalışıldığı, 
araştırıldığı, uzaydaki gezegenlerin parsellenmeye ça
lışıldığı bir dönemde, bakınız Beşinci Beş Yıllık Plan 
ne şekilden ne sekile dönmüş!.. 

1979 - 1983 Dördüncü IBeş Yıllık Planda hedefle
nen köy kadastrosu 85 bin kilometre kare iken, ger
çekleştirilen 33 426; şehir kadastrosu 600 bin par-
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selken, 499 602 parsel gerçekleştirilmiş. Standart to-
pografik harita olarak 91 bin kilometre kare hedef 
olarak gösterilmiş; 53 987 kilometre karesi gerçek
leştirilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Beşinci Beş Yıllık Plana alı
nan hedefler ise, şöyle : Dördüncü Beş Yıllık Planda 
koy kadastrosu 85 bin kilometre kare iken, gerçek
leştirilen köy kadastrosu 33 426; Beşinci Beş Yıllık 
Plana alınan hedef ise, 35 bin kilometre karedir. Yi
ne, Dördüncü Beş Yıllık iPlanda şehir kadastrosu he
defi 600 bin iken, 499 602 parseli gerçekleştirilmiş
tir; Beşinci Beş Yıllık Plana alman hedef ise, yalnız 
375 bin parsel adettir. Standart topografik harita ola
rak 53 987 kilometre kare gerçekleştirilmiş; fakat Be
şinci Beş Yıllık Plana 45 bin kilometre kare alınmış. 
Buna biz şark kurnazlığı değil, Sayın özal kurnaz
lığı diyebileceğiz. (SHP sıralarından alkışlar) Zira, 
Beşinci ıBeş Yıllık Planın sonunda bunlar değerlen
dirilirken, «sayın vatandaşlarım, biz bu kadar hizme
tin yüzde yüzünü, şu kadarını yaptık» denilecektir; 
ama miktar, tabiî, ortaya atılmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, insanların toprakla ilişkileri, 
insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Çünkü, 
toprak, insanların başlıca üretim kaynağıdır. İnsanla
rın üretme, beslenme ve barınma gereksinmeleri tü
müyle toprağa bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ülke
mizde sürekli çoğalan nüfusumuz, ancak güvenilir bi
çimde kadastrosu yapılmış bir ülke üzerinde daha ba
şarılı ve daha mutlu olacaktır. Onun için, tapu ve 
kadastro hizmetlerine, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak büyük önem veriyoruz. AINAIP iktidarının, bu 
hizmetleri de bir ticaret metaı saymasını ve ülkemiz
de yapılabilecek projeleri diğer ülke şirketlerine ver
mesini yerinde bulmuyoruz; iktidara geldiğimizde bu 
davranışı da değiştireceğiz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ne za
man? 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
1986 programında (HAKAR Projesi olarak isimlen
dirilen) Harita Kadastro Reform Projesi konusunda 
verilen bilgilerde, harita ve kadastro hizmetlerinin bu 
proje uygulamasıyla bir plan içerisinde gerçekleşti
rilmesine çalışılacağı hükümet tarafından ifade edil
mektedir. Bu ne demektir? Yani, bugüne kadar işle
rin plansız yapıldığı mı söylenmek isteniyor? Kalkın
ma planlarında, yıllık programlarda bulunan bilgile
rin, yeterince incelenme yapılmadan, gelişigüzel yapıl
dığı mı anlatılmak isteniyor? Bu proje konusunda hü
kümetin yüce Meclise bilgi vermesini istemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir konu daj tapulama 
ve kadastro yasalarının birleştirilmesidir. Yıllardan 
beri plan ve programlarda yer alan bu sözler, bugüne 
kadar hiçbir ürün vermemiştir. Bu konuda da ger
çekçi bir gayret gösterilmelidir. (Dostlar alışverişte gör
sün anlayışındaki bir çalışmanın hiçbir anlamı yok
tur. Tapulama ve kadastro yasaları birleştirilmelidir. 
Küçük toprak sahiplerinin ve küçük arsa sahibinin ve 
tek konuttan başka bir mal varlığı bulunmayan kentli 
vatandaşın haklarını koruyan, yoksul ve dar gelirli 
vatandaşın korunmasına öncelik veren hükümler ge
tirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 2981 sayılı Yasanın gece
kondu a/fı için çıkarıldığı sık sık vurgulanmış olma
sına karşın, . gerek hükümetin yaklaşımı, gerekse uy
gulamanın gidişatı, gerçekte ağırlığın imarlı alandaki 
ve kıyılardaki yapılarda yoğunlaştığını göstermiştir. 

ANAP iktidarı, gecekondu affını daha çok yerel 
seçimler öncesinde propaganda sermayesi olarak kul: 

lanmış ve bu yöntemle de vatandaşı aldatarak oyla
rını toplamıştır. 

NtHAT HARMANCI (Konya) — Sevindirmiştir 
vatandaşı. 

SALİM BRBL (Devamla) — Sayın arkadaşım, iki 
seneden beri buradayım; lütfen, gel de şurada sen de 
konuş, oradan laf atma. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen devam edin; devam 
edin, karşılıklı konuşmayın. 

SALIM EREL ı(Devamla) — Şu Mecliste yeminin 
dışında başka hiçbir şey yapmadınız; gelin, şurada 
konuşun lütfen. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Biraz 
ciddî konuş. 

SALİM EREL (Devamla) — Laf atan arkadaşıma 
söylüyorum Sayın Pehlivanlı; muhatabım odur. 

'BAŞKAN — Devam edin Sayın Erel, karşılıklı 
konuşmayalım lütfen; devam ediniz. (ANAP sırala
rından gürültüler) Müdahale etmeyelim, lütfen müda
hale etmeyelim. 

SALİM EREL (Devamla) — 2981 sayılı Yasa, 
İmar Yasasına aykırı olan uygulamalara ve gecekon
du yapımına alternatif bir çözüm getirememiştir. Bu 
yüzden de, yasaya aykırı yapılaşmayı ve gecekondu 
yapımını önleme gücünde değildir. Aynı zamanda, 
kentleşme ve konut politikaları bakımından da hiçbir 
öze sahip değildir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, vatandaşları sürekli yanıltan, 
hayal gücü ve laf etkinliği ile propaganda yapan Sa-
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yın Başbakanın, gecekondu affı, tapu tahsisi konu
sunda, TRT'de İcraatın içinden programında ve çe
şitli yerlerde yaptığı beyanlarla, uygulamalar, asla bağ-
daşmamıştır. Sayın Başbakan, tapuların 1,5 yıl içinde 
verileceğini ısrarla beyan etmiş olmasına karşın, ve
rilen tapu sayısı 13 750 adettir. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Yetmez mi? 

SALİM EREL (Devamla) — 1986 yılı bütçe gö
rüşmelerinin yapıldığı Plan ve IBütçe Komisyonunda, 
bir sayın hükümet temsilcimizin tutanaklara geçen 
beyanına göre, 1 milyon 100 bin civarında hisseli ta
pu alması muhtemel vatandaş, 450 bin civarında da 
gecekondu sahibi bulunduğunu ifade etmiştir. Ancak, 
bugüne kadar verilen ve yasal hiçbir değeri 'olmayan 
200 313 tapu tahsis belgesi ve 13 750 adet de tapu sa
yısı vardır. 

AtfMET ŞEVKET GEDİK (Adana) — Yavaş ya
vaş . 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Dağ fare 
doğurdu... 

SALİM EREL (Devamla) — Bu arada şunu da 
ifade edeyim de... 

BAŞKAN — Sayın Erel, devam edin efendim. 
Karşılıklı konuşma yeri değil ki, burası. 

SALİM EREL (Devamla) — Efendim, arkadaş
lar... 

BAŞKAN — Ben de müdahale ediyorum, söz at
mamalarını da söylüyorum, sözünüzü kesmemelerini 
de söylüyorum. (SHP sıralarından «Sataşma var Sa
yın Başkan» sesleri) Efendim, karşılıklı konuşursanız 
olmaz tabiî; lütfen... Lütfen sayın milletvekilleri, sö
zünü kesmeyin hatibin. 

Devam edin efendim. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sataşıyorlar Sa

yın Başkan. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
bu gecekondu rezaletine artık şon verilmelidir. Baş
bakanın, İcraatın İçinden programında açıkladığına 
göre, vatandaşların tapuları bugüne kadar çoktan ve
rilmiş olmalıydı. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Dağ fare do
ğurdu. '• 

SALİM EREL (Devamla) — Daha 200 bin gece
kondunun ölçüleceğinden söz ediliyor. Hükümet bu 
hizmeti istismar konusu yapmamalıdır. Gecekondu
lara veremediği tapuları bir an önce verme gayreti 
için girmelidir. Hükümet, henüz tapu tahsis belgele
rini dahi verememiş, verdiği tapu miktarı da devede 

kulak kalmıştır. Üstelik vatandaştan istediği paralar 
da ödenemez miktarlardadır. 

Bu arada, saygı duyduğum sayın ANAP sözcüsü 
arkadaşım, bu konu üzerinde fikirlerini beyan eder
ken, 2981 sayılı Yasaya gerekçe olan olayları -ben 
öyle anladım herhalde, yalnız ifadeleri şöyleydi- imar 
çarpıklığı, çarpık ve düzensiz yerleşim olarak ifade 
ettiler. Ben bu ifadeleri aynen sayın arkadaşıma iade 
ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın arkadaşlar, kıyılar, güzel bahçeler yağma 
edilecek, ambargo altına alınacak, buralar medenî 
yaşamının, insanca yaşamanın yerleşim yerleri olacak; 
fakat vatandaş Mehmet efendi başını sokacak bir 
sundurma yaptığında, onun adı imar anarşisi, çarpık 
ve düzensiz yerleşim olacak. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) Olmaz böyle şeyler sayın ar
kadaşlarım. 

Daha bunun imar ıslah planı vardır; plandan son
ra verilecek imarlı tapusu vardır. İmar ıslah planın
da, yola, ortak kullanım alanlarına gelecek yerlerdeki 
vatandaşların haklarının korunması vardır. Hükümet 
her konuda olduğu gibi, bu konuda da hiçbir iş yap
mamıştır ve gayri ciddidir; sadece propaganda yap
mıştır, beklenti içinde (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) olan vatandaşların ümit ve iyi niyet
lerini istismar etmiştir; ama artık, propaganda karın 
doyurmamaktadır. Bu nasıl görev anlayışıdır? Va
tandaştan, oylarını peşin alacaksınız; ama vatandaşa 
vaat ettiklerinizi taksitle dahi yerine getirmeyeceksi
niz!.. (SHP sıralarından «(Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Devam ediniz sayın hatip. 

SALİM EREL (Devamla) — Anımsadığım kada
rıyla, sayın sözcü arkadaşımın ifadelerinden, 1 mil
yon 400 bin müracaat olmuş; yalnız, bunun 350 bin 
tanesinin, teknik bürolardan, resmî kuruluşlara, yani 
belediyelere intikal ettiğini beyan ettiler. Doğru mu 
bu efendim? Sayın arkadaşlarım, bu 350 bin adedi as
garî 10 bin lirayla çarparsak, vatandaşın cebinden 
kimlerin cebine ne kadar para girdiğini bulursunuz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti olarak, gecekonduları asla bir sorun olarak kabul 
etmiyoruz. (SHP sıralarından «İBravo» sesleri ve al
kışlar) Esas sorun, bu iktidarın, Özal Hükümetinin 
güvencesinden yoksun olan, istismar edilen, istiskal 
edilen, yaşamak için değil, ölmemek için direnmeye 
çalışan, yoksulluk içindeki bir toplum kesimine karşı 
gösterilen ilgisizliktir, sahipsizliktir. Evet, işte esas so-
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run budur. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Size kalsa, 
memlekette bütün gecekonduları yıkarsınız, o zaman 
sorun kalmaz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim sayın 
milletvekilleri. 

SALtM EREL '(Devamla) — Sekiz, ori evladıyla, 
turizm, patlamasına katkıda bulunmak için değil; iş 
aramak, ekmek aramak ve de felek yar olursa yaşa
mak için göç ettikleri yerlerde başını sokacak bir sun
durma yapabilmenin arayışı içinde bulunan bu in
sanların tepesinde Demoklesin Kılıcı gibi durmayı
nız Sayın özal. (SHP sıralarından «IBravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yapım süreci, ucuz kentleş
me, zaman içinde gereksinmeler ve parasal olanaklara 
en uygun modeller ve alternatif bir çözüm niteliğinde 
olan gecekondu uygulamasının yasal bir sisteme ka
vuşturulması mutlaka şarttır. Bu ülkede kamu hiz
metlerini daha ciddiyetle ele alacak yeni bir iktidara 
gereksinme doğmuştur. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, mevcut iktidar... 

BAŞKAN — Sayın Erel, 2 dakikanız kaldı, ko
nuşmanızı toparlayınız efendim. 

SALtM EREL (Devamla) — Mevcut siyasal ikti
dar 2981 sayılı Yasadan bağımsız olarak, İmar Yasa
sında geniş ve ideolojik amaçla yaptığı bir değişiklik
le, toplu konutu teşvik için, ayrıcalıklı düzenlemeler 
getirmiştir. Böyle bir uygulama, güya ucuz kentleşme 
ve ucuz konut politikasını amaçlamaktadır, Bu çözüm
ler, en azından, pahalıdır ve artan hayat pahalılığı, ge
cekondu yapımını önleyemeyecektir. Günden güne 
daha ucuz ve süratli konut yapımı zorunluluk haline 
gelmektedir. 2981 sayılı Yasa, öncelikle kendi arazisi 
veya kamu arazisi üzerinde imar düzenine aykırı ya
pılaşmaları ve kıyılardaki yasa dışı yapılaşmaları sı
nırsızca af kapsamına alarak, imar tarihine kara bir 
sayfa olarak eklemiştir. Bu uygulama ile, orta üst ve 
üst gelir düzeyindeki toplulukların öncelikle korunma
sı amaçlanmaktadır. Geniş vatandaş topluluklarının ve 
gecekonduların gereksinmelerine yanıt verilmemekte
dir ve hatta, az gelirli vatandaşları gecekonduları için, 
cezalı hak ödemelerine, günlük rayiç üzerinden arsa 
bedeli ödemeleri gibi güçlüklere sokmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, partimiz, yüce milletimizin 
onurlu oylarıyla iktidara geldiğinde, vatandaşlarımı
zın diğer hizmetlerinde olduğu gibi, tapu ve kadastro 
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hizmetlerinde de (SHP sıralarından «IBravo» sesleri, 
alkışlar) (görevimizi inançlı bir şekilde yerine getire
cek ve HAKAR Projesinin ilk uygulayıcısı Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti olacaktır. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Gecekonduların yasallaştırılması, düzenlenmesi ve 
sosyal adalet ilkelerine en uygun bir düzeye getiril
mesi, iktidarımız döneminde mutlaka gerçekleştirile
cektir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 yılı bütçesinin 
devletimize ve milletimize yararlı olmasını, sağlıklı 
hizmetler getirmesini diler, yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Erel, teşekkür ederim. 
Gruplar adına konuşmalar burada sona ermiştir. 

Şimdi, şahıslar adına olan konuşmalara geçiyorum. 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sataşma var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıralarından gürül

tüler) 
Bir dakika müsaade edin efendim. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Efendim, 
sayın arkadaşım, şahsıma, ismimi kullanarak, sözle
rimi iade ettiğini söyledi. Ben sözlerimi ispat etmek 
mecburiyetindeyim; sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma şeklinde değil Sayın El
mas. 

HAYRETTİN ELMAS (tstanbul) — Hayır efen
dim, iade etti. 

BAŞKAN — Sataşma değil efendim. 

HAYRETTİN ELMAS l(lstanbul) — Efendim, o 
halde sözünü geri alsın, (SHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Ben sataşma görmedim, takdir hak
kını da kullanıyorum... 

HAYRETTİN ELMAS ı(tstanbul) — Efendim, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim; lütfen... 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sataşma var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yok efendim, sataşma diye bir şey 

yok. Lütfen... Çok rica ederim... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HAYRETTİN ELMAS ı(lstanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, takdir hakkımı kullanıyo
rum; ona olduğu gibi, size de söz vermiyorum. (SHP 
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sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Lütfen yerinize 
oturun. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Efendim, 
biz o düşüncedeki kurtarılmış bölgelere tapu veriyo
ruz. Bu şekilde düşünenlerin zamanında yaptıkları ge
cekondulara tapu veriyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim yerinize oturun. Si
zi, hepinizi, bütün grupları dikkatle dinledik burada. 

Şimdi, şahıslar adına konuşmalara geçiyoruz. 
Sayın Saruhan, buyurun efendim; süreniz 10 daki

kadır. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; benim konuşmam çok kısa ola
cak. Ancak, ben ülkeyi 1979'lara götürmeyeceğim... 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ben, 
«Küçülen Türkiye» demeyeceğim; yine, ben, cinayet 
devrini, hürriyet devri olarak göstermeyeceğim. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

VECİH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Konu ile ilgili 
konuş. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Ne ilgisi var? 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — ... ve 1982 

Türk Anayasasının değiştirilmesini istemeyeceğim. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Ne alakası 
var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Müsaade edin konuşsun efendim, 
çok rica ederim. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Bu tarafımda-
kilerin, bu mesajı anladığını sanıyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, «bu ta
raf, o taraf» demekle, ne demek istiyor? 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, şu anda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü bütçesini görüşmekteyiz. Türk vatandaşının ken
disine ve mirasçılarına bırakmak istediği, başta ge
len güvencesi tapudur ve tapu için, özellikle kırsal 
alanda pek çok vatandaşımız ölüm kalım mücadelesi 
vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. 

Tapu ve kadastro çalışmaları son yıllara kadar is
tenilen düzeyde değildi. Ülkenin köy ve şehir kadast
ro çalışmaları henüz sonuçlanmamıştır. 230 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname ile yeni ve ihtiyaca uy
gun şekilde teşkilatlandırılan Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü, klasik tapu ve kadastro görevlerine 
ilave olarak, turizmi teşvik, tapu, konut, imar affını 
içeren, imar ve gecekondu tapulama ve kadastro par
sellerinin yenilenmesine dair kanunlarla ağır bir iş yü
kü altına girmişti. Ancak, ifade etmek isterim ki, bu 

genel müdürlük, son yıllarda çok yoğun gayret sarf 
ederek, tamamlanmayan kadastro çalışmaları yönün
den, memnuniyet verici bir noktaya gelmiş bulunmak
tadır. 3000 ve 3163 sayılı kanunlarla getirilen hüküm
lerle, hükümetimiz, tapu işlemlerindeki bürokrasiyi 
asgariye indirmiş ve vatandaşlara bazı yeni kolaylık
lar getirmiştir. Bundan böyle, sıhhatli bir bilgi akımı 
kompitür uygulaması ile temin edilerek, vatandaşı ta
pu dairelerinde günlerce bekleme sıkıntısından kur
tarmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, her 
yıl milyonlarca işlem yapan, sayısı çok az bir teknik 
kadro ile çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin ara
zi ihtilafları oldukça fazladır. Padişah döneminden 
kalan eski yazıların tercümesinde çıkan zorluklar se
bebiyle, taşınmaz malların mülkiyet tespitinde büyük 
zorluklar bulunmaktadır. Davaların mahkemede kısa 
zamanda sonuçlananları çok azdır; hatta davaların 
birçoğu iki, üç veya dört nesildir devam etmektedir. 
Arazi ihtilafı sebebiyle, 1984 yılında 225 157 dava 
açılmış ve bunlardan sadece 60 500 dosyaya bakıl
mıştır. 

Görüldüğü üzere, insanın kendi mülkünün tapu
sunu görmeye ömrü yetmiyor. Tapu ile görevli mah
kemelerin artırılması ve tapu dairelerinin yeni statü
ye kavuşturulması giderek önem kazanmaktadır. 

Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan hükümet adına söz is
tiyor. 

Buyurun Sayın Bakan; süreniz 30 dakikadır, ha
tırlatıyorum efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarım, ya
pılmış çalışmaların büyük bir kısmı hakkında bilgi 
verdiler; ben onları tekrarlamak istemiyorum. An
cak, eksik kaldığını zannettiğim bir iki rakamı bura
da tamamlayıp, ondan sonra da biraz evvel kıymetli 
muhalefet sözcüsünün bahsetmiş olduğu Harita Ka
dastro Reform Projesi hakkında bir miktar ek bilgi 
vermek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1956 yılından 1.12.1985 ta
rihine kadar olan 25 yıllık süre içinde harita çalış
maları olarak şunlar yapılmıştır : Bütün kamu ku
rumlarının ihtiyaçları olan 1/1000, 1/2500 ve 1/5000 
ölçekli fotogrametrik metotla haritalar üretilmiştir; 
'1/5000 öüçetki 2)4(2 bin küsur failomıetirdcare, 1/2500 öl-
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çekli 16 bin küsur kilometrekare ve 1985 yılı için he
def te 15 bin kilometrekare toplam harita üretimidir. 

Diğer yandan, tapu çalışmaları hakkında da bilgi 
arz etmek istiyorum. Tapu sicil müdürlüklerinde, 
1984 yılında 1 milyon 94 bin adet işlem yapılmıştır. 
Hazineye sağlanan gelir, bu yapılan işlemlerden do
layı 45 milyar liradır. 1985 yılı için ise, 1,5 milyon 
işlem yapılması beklenmekte ve yaklaşık olarak 50 
milyar liralık bir gelir temin edileceği beklenmekte
dir. 

Değerli milletvekilleri, kıymetli konuşmacıların, 
üzerinde hassasiyetle durdukları Türkiye kadastrosu
nun bunca yıldır bitirilememesi problemine, Hakar 
projesi nedeniyle bir kere daha değinmek istiyorum. 

Söylenenlerde gerçek payı büyüktür; ancak, adın
dan meseleye başlamak lazımdır. Bu, yeniden yapı
lacak bir planlama çalışması değildir; yani, bunun 
anlamı,- bugüne kadar yapılan işlemler plansız yapıl
mıştır ve bundan sonra da ilk defa planla çalışmaya 
başlanıyor değildir. Bu proje, bir hızlandırma proje
sidir; adını böyle koymakta, zannediyorum anlam 
açısından yarar vardır. 

Bilindiği gibi, Türkiye'deki kadastro hizmeti ilk 
defa 1912 yılında başlamıştır, 1934 .yılında 2613 sa
yılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, 1950 yılında 
da 5602 sayılı Arazi Kadastrosu Kanunu ile daha dü
zenli bir kadastro işlemi başlatılmıştır. Ancak, 1985 
sene sonu itibariyle, yaklaşık olarak, Türkiye'nin yüz
de 50'sine ait kısmının kadastrosu bitirilebilmiştir. 
Hükümetimiz bu tabloyu, bu erişilen rakamı yetersiz 
görmektedir. Bu nedenle de, konuya daha ciddî eğil
mek ihtiyacı duyulmuş ve harita - kadastro işlerini 
hızlandırmak ve bu hızlandırma işlerini bir master 
plana bağlıamıatk üzere, 'bilimsel çalışmalarun yönetici
si durumunda olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumunu da bu işin içine sokarak, ona bir 
ihale ile bu işi vererek, Harita Kadastro Reform Pro
jesi veya kısa adıyla Hakar projesi adlı projeyi baş
latmıştır. 

Bu isim altında başlatılan ve üzerinde muhtelif 
grupların çalıştığı proje yaklaşık 8 aydır yürütülmek
te ve 1986'nın Mayıs ayında uygulamaya konulabi
leceği beklenmektedir. Bu proje ile birlikte elde edi
lebilecek yararları birkaç anabaşlık altında arz etmek 
istiyorum. 

Proje uygulandığında, yarım asırdan bu yana de
vam eden kadastro çalışmaları, 8 yıl gibi bir süre için
de tamamlanabilecektir. Bütçe kısmında da değine-
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ceğim gibi, bu 8 yıllık süre, bu konuya ayrılabilecek 
kaynakların artırılmasıyla, ancak bir miktar daha 
kısaltılabilecektir; fakat hiçbir şekilde, ayrılan para
nın sonsuz olmasıyla, bu süre, bir iki yıl gibi bir sü
reye indirilemeyecektir. Çünkü, hepinizin bildiği gibi, 
kadastro sorunlarının altında teknik işlerin hızlandı
rılmasının ötesinde, bu konudaki hukukî sorunların, 
tasarruf işlemlerinin çok büyük ağırlığı vardır. 

İkinci sağlanacak fayda olarak, mükerrer olarak 
ve her teşkilatın değişik standartlarda ürettiği harita
lar ve bilhassa belediyelerin ihtiyaçları, standart bir 
temel harita üretilmek suretiyle karşılanacaktır. Bu
gün hepinizin çok yakından bildiği gibi, belediyeler, 
muhtelif kamu kuruluşları, hatta Orduya ait kuru
luşlar, kendi amaçlarına yönelik, son derece değişik 
standartlarda harita üretmektedirler. Bunların her 
biri, zaman, para ve diğer kaynakların büyük ölçü
de mükerrer olarak kullanılmasına neden olmaktadır. 
Hakar projesiyle, bu mükerrerlik bir ölçüde de olsa 
azaltılabilecektir. Bir ölçüde de olsa diyorum; çünkü, 
netice itibariyle, bu işin sivil ve askerî kesimi arasın
da mutlaka bir sınır olması gerekmektedir. 

Üçüncü ve sayın konuşmacıların, özellikle üzerin
de durup, bir kısmını da eleştiri konusu yaptıkları 
nokta, özel sektörün her türlü kapasitesinden yarar
lanarak ve modem teknoloji imkânlarından yarar
lanarak harita yapımıdır. Gerek haritaların ilk tesi
sinde, gerek ondan sonraki güncelleme çalışmaların
da, özel sektörün tüm kapasitesinden yararlanmak 
niyetindeyiz. Nitekim, bu yeni bir karar da değildir; 
bundan evvelki ilk yasada dahi özel sektörün bu ko
nudaki kapasitesinden yararlanmak için gerekli cevaz 
verilmiştir; ancak, bugüne kadar özel sektörün bu 
konudaki kapasitesinden çok büyük ölçüde yararla
namadığımızı burada ifade etmek istiyorum. Bu tür
lü bir yaklaşım bizim anatercihimizdir, bunu burada 
ifade etmek isterim. 

Vatandaşın, serbest rekabet ilkelerine göre yapa
cağı işlere, devletin ayrıca rakip durumuna gelme
mesi; devletin, ancak, bunları koordone edecek bir 
atmosfer yaratması, gerek bu konuda, gerek diğer 
konulardaki hükümet felsefemizdir, parti kuruluş fel-
sefemizdir. O bakımdan, bunu «Niçin özel sektöre 
yaptırılıyor? Pahalı olur» biçimindeki eleştiriyi ben 
çok doğru bulmuyorum. Ayrıca, işin maliyeti de he
saplandığında, serbest rekabet ilkelerine göre yapıla
cak haritaların, bugün ürettiğimiz haritaların birim 
fiyatlarından çok daha düşük olcağını isteyen bütün 
arkadaşlarımıza kanıtlamak mümkündür. 



T. B. M. M. B : 43 

Kadastro çalışmalarında uygulanan 2613 sayılı ve 
766 sayılı iki yasa mevcuttur; bunların bir tanesi Ka
dastro, öbürü de Tapulama Kanunudur. Bu iki ka
nun yerine, devleti ve vatandaşı aynı şekilde kolla
yan, hiçbirini diğerine daha fazla tercih etmeyen ve 
modern metot ve teknolojinin kullanılmasına imkân 
sağlayacak olan yeni bir yasanın çalışmaları yapıl
maktadır ve tahminimize göre 1986'nın ilk üç ayı 
içinde tartışılmaya hazır duruma getirilecektir. 

Bu yasa ile döner sermaye imkânı da getirilmek
te ve böylelikle tapu ve kadastro hizmetlerinin daha 
esnek bir statü altında yürütülmesi, kendi kendine ye
terli duruma getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, Haklar Projesiyle tapu işlemleri kolay
laşacak ve sadeleşecektir; orman sınırları ve Hazi
ne arazileri emniyet altına alınacaktır. İhtilaf kay
naklarının başında gelen belirsiz sınırlara işaret
ler konmuk suretiyle, ihtilaf kaynağında kesilmiş, 
orada önlenmiş olacaktır. Kısa bir süre içinde, ta
pusuz mal kalmayacak; gayrimenkul, bir sermaye 
gibi kullanılır hale getirilirken, devletin, vergi ve harç 
gelirlerinde büyük ölçüde artış olacaktır. 

Bugün mükerrerliklerin kaynağı durumunda olan 
orman ve normal kadastronun birleştirilmesi konusu 
da yine bu proje çerçevesinde şu anda etüt edilmek
tedir. Bu etüt sonuçlarına göre, birleştirilmesi veya 
böylece ayrı biçimde devam ettirilmesi mümkün ola
caktır. " 

Değerli milletvekilleri, Hakar Projesinin dışında 
yürütülmekte bulunan iki proje daha vardır; bun
ları da kısa başlıkları itibariyle arz edeyim : Bir tanesi, 
Çukurova Kentsel Kalkınma Projesi adlı projedir. 
1984 yılı sonunda, Dünya Bankasının, Devlet Plan
lama Teşkilatı koordinatörlüğünde olmak üzere, 
Çukurova'da (yani Tarsus, Mersin, Adana, Ceyhan, 
İskenderun'da) Kentsel Kalkınma Projesi uygulama
sı için, çalışmalara başlanmıştır; bu çalışmalar Tem
muz 1985 tarihine kadar sürdürülmüştür. 5 Tem
muz 1985 ıgün ve 85/9627 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla, Çukurova'da Dünya Bankasının desteğiy
le projenin uygulanması Ikararkştırıflmıştır. 

ıBu proje ile, harita ve kadastro hizmetlerine, ekip
man olarak 750 bin dolar, ayrıca Ulusal Harita Ka
dastro Araştırma Projesi olarak da 250 bin dolarlık 
kredi açılmasa uygun görülmüştür. Çalışmalarda, ekip
man ihalesi aşamasına şu anda gelinmiş durumdadır. 
Alınacak ekipmanla harita kadastro işlemlerinin Çu
kurova Bölgesinde daha hızlandırılması mümkün ola
caktır., 
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i Bunun dışındaki bir proje de, Kalkınmada Ön-
I çelikli İller Köy Kadastrosu Projesidir. Kalkınma-
I da öncelikli iller köy kadastrosu için, bilgisayar des-
I tekli 'bir proje geliştirilmiştir. (Proje, Millî Güvenlik 
I Kurulunca da kabul edilmiş ve bütçe olanakları ora-
I nında uygulamaya konulması uygun bulunmuştur. 
I Proje, uygulamaya konulduğunda, kalkınmada önce-
I tikli ilerin kadastrosu, 5 dlâ 8 yılda hitirelecektir 
I ki, bu, aynı zamanda HAKAR Projesinin de öngör-
I müş olduğu süredir. 

I Değerli milltervekıilleri, son olarak bahsetmek is-
I tediğim konu, bütçe konusudur. Değerli sözcüler, 
I 1986 yılı Bütçesinin, kadastro çalışmalarının hızlan-
I dıriilmasına imkân tanımayacak ölçüde kısıtlı bir 
I bütçe olduğunu, Hükümetin kadastro teşkilatını göz-
I den çıkarmış olduğu gibi bir sonuç doğurduğunu 
I ifade ettiler. 
I Hemen, açık seçik şunu ifade etmeliyim ki, böy-
I le bir şey söz konusu değildir. Bırakınız, hükü-
I metin, kadastro teşkilatını gözden çıkarmasını, tam 
I tersine, bu konuya son derece ciddî ve kararlı bii-
I çimde yaklaştığını, demin izah etmeye çalıştığım 
I projelerle ifade etmiş 'bulunuyorum. Dolayısıyla, bu, 
I doğru değildiir; ancak şunu da burada söylemek la-
I zımdır: 1985 ilâ'1986 yıları arasında, muhtelif büıt-
I çe kalemleri arasındaki artışları burada ifade et-
I mek istiyorum; milyon rakamları okumuyorum, bun-
I 1ar herhalde sizlerin vaktini almaktan başka 'işe 
I yaramayacaktır; personel giderlerinde 1985 yılına 
I nazaran net yüzde 30 arj;ış vardır; diğer carilerde 
I yüzde 15, yatırım harcamalarında yüzde 28, trans-
I ferlerde de yüzde 77 oranında azalma vardır. Onun 
I nedenini izah edeyim: 1985 yılı transfer rakamına 
I 600 milyon Türk Lirası, kamulaştırma ve hizmet bi-
I naşı satın alımı için dahil edilmişti.- Bu hizmetler, 
I 1986 yılında yatırımlar bölümüne ilave edildiğinden, 
I transfer harcamaları bölümü yüzde 77 oranında aza-
I lıyor görülmektedir. 
I Ağırlıklı ortalaması alındığı takdirde, 1986 yılı 
I Bütçesi, 1985 yılı Bütçesine nazaran yüzde 22 ora-
I nında bir artış getirmektedir. Bu yüzden 22 oranın, 
I defılatör de dikkate alındığı takdirde, yetersiz görül--
I meşinin sebebi şurada yatmaktadır: HAKAR Pro-
I fesi, her ne kadar büyük ölçekte tamamlanmış ise 
I de, getireceği finansal yük açısından şu anda belir-
I dizliklerle doludur. O açıdan, hükümetimiz, bu ko-
I nuyu Geliştirme Destekleme Fonundan ayrı olarak' 
I destekleme kararı aldığından dolayı bu bütçe içine 
I dahil edilmemiştir. Dolayısıyla bu, sadece cari büt-
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cenin idame edilmesi için yapılmış olan bir bütçe 
olarak görülmelidir. 

Ayrıca, personel 'giderleri konusunda şu nokta
yı da lifade etmek istiyoruımı: Bilindiği gibi, mevzu
atımız itibariyle, personel ödemelerinde ödenek ye
tişmediği takdirde, Malîye ve Gümrük Bakanlığının 
fonlarından bu ödenekler karşılanabilime'ktedir; do
layısıyla, bu konuda herhangi bir sıkıntı söz konu
su değildir. 

Yatırımlar konusunda ise, burada öngörülmeyen 
çok daha büyük bir miktarın, HAKAR Projesinin 
sonuçlarına göre, gereklerine göre tahsis edileceğini 
burada sizlere ifade etmek istiyorum. 

Bir ide son olarak, bir cümleyle, imar affı çalış
malarının, sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünü ilgilendiren bölümüne değinmek istiyorum. Bi
lindiği gibi, tapu tahsis belgesi, Hazine, belediye, 
vakıf ve özel idarelere ait arsa ve araziler üzerine 
gecekondu yapanlara, ıslah imar planının uygulan
masından sonra verilecek müstakil 'tapuya esas ol
mak üzere, tapu siciline de işlenerek, verilen belge
dir; tanımı bu şekildedir. Devlet, bu belge ile, ge
cekondu sahibine »slah imar planına göre tapu sene
di vermeyi taahhüt etmektedir, 1.12.1985 tarihine 
kadar ölçülen parsel sayısı 231 bin küsur, ölçülen 
yapı sayısı 241 bin, verilen tapu tahsis belgesi 209 
bin, verilen tapu senedi de 13 750'dir. 1986 yılının 
ilik altı ayında, yalnızca Ankara, İstanbul, İzmir ve 
Mersin'de, yaklaşık 100 bin adet müstakil tapu ve
rileceğini planlamış, bulunuyoruz; bunu da burada 
ifade etmek istiyorum. 

Konuya, sadece Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü açısından yaklaştım. Diğer yandan, yani ça
lışmaların hızı açısından, ilgili bakanlığın, (Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığımızın) bütçesi görüşülür
ken, i(Iigil!lill©r»imiz çoik daha ayrıntılı 'bilgi ftıaikdıkn ede
ceklerdir. 

Bu münasebetle, IHAKAIR Projesinin başlamasın
da hasbelkader pay sahibi olmuş bir kimse olarak, 
huzurunuzda, bu çalışmada cansiperane çalışıyor 
olan ve bu şekilde başlamış olan Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü yetkililerine ve bu konuda des
teklerini esirgememiş bulunan TÜBİTAK Kurumu
muz yetkililerine de huzurunuzda teşekkürü boroç bi
liyor, 1986 yılı bütçesinin milletimize ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğümüze hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkış-
Üıar) ; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Aleyhte konuşmak üzere, Sayın Salih Alcan; bu

yurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Alcan, konuşma süreniz 10 dakika^ 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan./ 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere, Ta

pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1986 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşlerimi 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Ge
nel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Toprakla insan arasındaki ilişki, tarih boyunca, 
toplumların sosyal ve ekonomik yaşamlarını etkile
miş olan önemli bir konudur. Toprağın dağılımı 
ve kullanıp, işletilmesi, bütün dönemlerde sık sık 
gündeme gelen sorunlardan biri olmuştur. 

Temel üretüm faktörlerinden biri olan toprağın, 
ekonomik açıdan olduğu kadar, sosyal açıdan da, 
toplum yaşamında önemli bir yeri vardır. Dünyada
ki insanların yarısından fazalsı, geçimlerini toprak
tan sağlamaktadırlar; bu nüfusun yüzde 90'ı ise az 
gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Bu ülkelerde nü
fusun hızla artması ile birlikte^ yiyecek ihtiyacı da 
artmakta, bu durum ise toprak üzerindeki baskıları 
artırarak, hektar başına daha fazla ürün alınması 
zorunluluğunu getirmektedir. Ürün artırımı olabilir 
de; toprak, artırılması olanaksız, sınırlı bir kaynak
tır. Bu kaynağın, kişinin üzerine 'tescil edildiğini gös
terir tapu senedinin az sayıda kişiler elinde toplan
ması ve dağılımında dengesizlikler olması, birçok az 
gelişmiş ülkede ekonomik ve sosyal rahatsızlıklara 
yol açmıştır. Bu rahatsızlıkları gidermek tedbirleri 
ise, tarım arazilerindeki ve şehir yerleşim bölgeleri 
içindeki gayrimenkullerin yapısal bozukluklarım iyi
leştirmekle, üretimi artırmayı amaçlamak ve tarım 
sektörünün ihtiyaç duyduğu kredi, pazarlama, eğitim, 
yayın, araştırma, örgütleme ve donatım gibi hizmet
lerle anlatılmak istenir. Kırsal kesimde toprağı iş
leyerek hayatını kazanan insanlarımıza bir bilgi ver
mek, toprak - insan ilişkisini daha da kuvvetlendi-
recektir.ı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, yurt 
çapındaki gayrimenkullerin büyüklüklerini inceleyen 
ve rapor veren bir doktor görevini yapan kuruluş ola
rak görüyorum. Mülkü olan her vatandaş ondan gö
rev beklemektedir. Bu müdürlük, yurt çapında tüm 
gayrimenkullerle ilgili her türlü kayıt ve tescil işle
miyle; belediye sınırları içinde, şehir kadastrosu ça
lışmalarını; köy sınırlan içinde, tapulama çalışma-
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larını ve muhtelif ölçekli harita çatışmalarını yürüt
mekle görevMdiir. 

ıBu bilgilerden sonra, orman kadastro durumu
na baktığımızda görüyoruz ki, orman kadastrosu, 
Orman Kanunu (gereğince yürütülmektedir. Orman 
içi ve orman kenar köylerinin normal kadastrosu, 
orman kadastrosu bitirilmediği için, aksatmaktadır. 
Orman Genel Müdürlüğü emrine daha fazla orman 
kadastrosu ekipleri verilmelidir. Günümüzde orman 
sınırlarımın tespitinde, orman idaresi ite köylünün 
arazi ihtilafı sürmektedir. Asırlardır tarlalarını sü
ren köylünün, kullandığı arazi ve evlerinim tapuları, 
biran önce kendilerine verilimeMdıir; Orman Genel 
Müdürlüğü bu konu üzerimde önemle durmalıdır^ 
Köylü ile orman arasımda uçurumlar yaratmamalı, 
orman ile insan, en yakın akraba olmalı; insanları, 
ormanı yaratma, sulama, koruma bilgileriyle donat
malıyız. Orman köylüsünün ekonomik gücünü, dev
let, diğer gelir kaynaklarıyla (desteklemelidir. 

Toprak reformu çalışmalarına gelince : İlgili ge
nel müdürlüğün bilgilen dahilindedir; teknik sorun
lar, ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar, yapısal so
runlar başta gelmektedir. Toprak mülkiyetinin dağı
lımındaki dengesizlikler, mülk ve işletmelerin ufalan
ma ve parçalanmalan, ortaklık ve kiracılık düzenin
deki (bozukluklar gözümüzün önüne gelmektedir. Bu 
açıklamalardan sonra ilgili genel müdürlüğe, çok da
ha teknik ve süratli çalışmalar yapmasını öneriyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünden : 

Verilen tapu tahsis belgeleri yerine, kadastrosu 
yapılmış tapu senetlerinim verilmesi, gecekonduların 
yapıldığı hisseli arsaların kadastrosunun yapımıyla, 
tapu senetlerinin verilmesi, teknik hizmetlerde çalı
şanların sayısını artırıp, imkânların genişletilmesi, 
Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu ve meslek li
selerine daha fazla öğrencinin alımının sağlanması, 
mesleği severek yapacak elemanların yetiştirilmesi; 
genel müdürlükten istifa ederek ayrılan memur ve 
teknik elemanların çokluğunu gördüğümden bunla-
'tdkmıik demanlarım çokluğunu gördüğümden bunla
rın nedenlerinin araştırılması, arşİvlerdek'i eski dokü
manları okuyacak demanlarım yetiştirilmesi, teknis
yenlerin arazide iken araç, gereç ve diğer ihtiyaçla
rının doyurucu şekilde giderilmesin'in sağlanması, kö
ye giden görevlilerin iyi diyalogla, tarafsız çalışma
larının sağlanması, Türkiye'de kıyı yağmacılığının 
önlenmesi, kıyı şerit çalışmalarına önem verilmesi, | 

I vatandaşa her yönden arındırılmış tapu senedini ve
rerek, senedi karşılığında kredi kapılarının açılması
nın sağlanması, alım ve satımlarda adil fiyat uygula
mayanlar ve gayri meşru yollara başvuranlarla mü
cadele edilmesi, sınır ve tapu kadastro davalarının yıl
larca sürüncemede kalmaması için kadastronun titiz
likle yapılması, 11 ve ilçelerde, gerçek tapulama hâ
kimlerinin bu güb'i davalara bakmasının sağlanması, 
köylü vatandaşın, mahkemelerde sekiz on yıl bek
letilmemesi, taşra teşkilatında çalışanların tecrübe ve 
tahsil durumlarının yükseltilmesi, taşra teşkilatının 
kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkın
daki yönetmelik taslağının bir an önce yürürlüğe gir
mesinin sağlanması, teşkilatın, personel istihdamının 
3045 sayılı Yasada belirtilen esaslarla yerine getiril
mesi, idarenin takdiri ile atamalar yapılmaması, iç 
ve dış tavassutlara yer verilmeyerek, yasa gereği uy
gulamalar yapılması, teşkilatın tüm araç gereç ve loj
man ihtiyacının karşılanması, köye giden teknik ele
manlara ivedi hizmet için rahat çalışma imkânlarının 
sağlanması konularını da değerlendirmesini talep edi
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Ka
dastro Gend Müdürlüğü merkez kuruluşu ile bölge 
müdürlüklerinin teftişleri kaç senede bir yapılmak
tadır? En son ne zaman yapıldı veya yapılacak mı
dır? Bunları öğrenmek istediğimi belirterek sözleri
me son verirken, yüce Türk Milletinin, tapu ve ka
dastro hizmetlerinin tümden çözümü için yirmi, otuz 
sene daha beklemeye tahammülü kalmadığını ifadey
le ve zamanla yarış yapan devletlerin tekniğini de gö
rerek, işe çabukluk getirilmesi gereğini dile getirmek 
istiyorum. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, yüce Meclise en 
derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Sayın ismail Şengün soru sormak istemektedir; 

başka soru sormak isteyen arkadaşımız varsa tespit 
edeceğim efendim : 

'FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, üzerin
de konuşma imkânım var mıydı? 

BAŞKAN — Hayır, geçti efendim, iki kişi ko
nuştu İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre ancak, iki 
kişimin konuşma hakkı vardı; sayın bakandan sonra 
da bir arkadaşımıza söz verdik, o da tamamlandı. 

Şimdi soru sormak isteyen arkadaşlarımın isim
lerini tespit ediyorum : 

Sayın Şengün, Sayın Bayram, Sayın Erel, Sayın 
Taşdemir, Sayın Bayezit, Sayım Varol, Sayın Melen, 
Sayın Turhangil. 
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Şimdi, sırasıyla söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

bir tapu kadastro, bir de orman kadastro; ikisi de 
kadastro ile ilgili faaliyetler olduğuna göre, acaba, 
bu konuda hükümet, faaliyetleri birleştirme yönünde, 
önümüzdeki yıl herhangi bir teşebbüste bulunacak 
mı; yoksa, bu iş, harita kadastro reform çalışmaları 
içinde, birlikte mi mütalaa edilmektedir? Kaynak
ların beraberliğini sağlamak ve daha etkin kullanıl
masını temin etmek için, belki böyle bir düşünce ye
rinde olur,- hailiyle de düşünmüş olabilirler; öğrenmek 
istiyorum; bu ıbir. 

İkincisi1: Türkiye'nin, takriben yüzde 45'i, henüz 
kadastro görmüş olmadığına göre, sayın bakanın ver
dikleri kıymetli bilgilerle, bu işin, «Bir reform projesi 
altında 8 yılda yapılabileceği» ifade edildiğine göre, 
cidden, hükümeti bu konuda kutlamak istiyorum. 
Yalnız, merakım şudur : Bu sene (1985 yılı için) ya
tırım ödenekleri, sanıyorum tamamen kullanılamaya
cak. Belki bunun muhtelif nedenleri vardır; ancak, 
önümüzdeki yıl içinde, yani 1986 yılı içinde, yatırım 
ödenekleri, bütçenin genel yatırım ödeneklerinin da
ha altında artırılmıştır. O nedenle, «8 yılda 'bitirile
ceği» ifade edilen proje konusunda da bir parça en
dişeliyim. Acaba, bu endişemi giderecek, mesela sa
yın bakan, «Birtakım fonlardan bu işe kaynak ayı
racağız, bu sekilide geliştireceğiz» sökünde bir açık
lamada bulunabilirler imi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DİEVLET BAKANI MU€TAFA TINAZ TİTİZ 
(istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki 
soruya da hemen şöylece cevap vereyim; konuşmam
da bir miktar değindim; ama yeterince açıklanmamış 
olabilir. 

Birincisi: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
yapmış olduğu normal kadastro ve Orman Genel 
•Müdürlüğünün yapmış olduğu orman kadastrosunun 
blirleştirilmesi konusunu, biz de Hakar Projesi için
de etüt ediyoruz. Şu anda «Evet, birleştirilecektir» 
diyemiyorum; çünkü uzmanlar halen üzerinde ça
lışmaktadırlar; ama, eğilim bu yöndedir, bunu şimdi
den söyleyebilirim. 

İkincisi :Türkiyen'in henüz' yüzde 45'inin kadast
ro görmediği hususu -ki, demin ben de ifade ettim-
doğrudur? 8 yılda bitirilmesi için gerekli kaynağın, 
kaynak destekleme fonundan destekleneceğini; o açı

dan da 1986 bütçe kalemleri 'içinde, şu anda belli ol
mayan bir rakam için de bir öngörü yapılmadığım 
ayrıca belirtmek istiyorum. Yani bunun için kaynak, 
Kaynak Destekleme Fonundan sağlanacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Sayın Bayram, buyurun efendim. 

OOŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 
ülkemizde kadastro mevzuatı, 766 sayılı Tapulama 
Kanunu ile, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir 
Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Şimdi, 766 sa
yılı Kanunun 31 inci maddesi ile, 2613 sayılı Ka
dastro ve Tapu Tahrir Kanununun -diğer bir ismi ile 
Şehir Kadastrosu Kanunu- 22 nci maddseinin (h) 
bendi aynı mahiyette idi; o da şu : «Tapulama tespi
tinden sonra on sene geçmişse, tespite itiraz edilemez» 
hükmü idi. 766 sayılı kanun köydeki araziler için, 
2613 sayılı Kanun da şehirdeki araziler için hüküm 
getirmişti. 

Bilahara, Anayasa 'Mahkemesi, 1970 yılında, 
2613 sayılı Yasanın, 22 nci maddesinin (h) bendini 
Anayasaya aykırılığı nedeniyle -tapulu gayrimenkul-
ler için- iptal etti; iki madde arasındaki paralellik 
bozuldu. 

Sayın bakna, az önceki konuşmasında, bir ka
nun çalışmasından bahsetmiş idi. Acaba, 766 sayılı 

4Kanunun 31 inci maddesinde, Anayasa Mahkeme
sinin iptal kararı doğrultusunda bir kanun değişik
liği yapılması düşünülüyor mu? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(istanbul) — Sayın Başkan, bu konuda şunu söyle
yebilirim : Hakar Projesi içinde beş ayrı çalışma 
grubu vardır; bunlardan bir tanesi, teknik çalışma 
grubu, öbürü planlama çalışma grubu, finansal ça
lışma grubu, bir tanesi de hukuk çalışma grubudur. 
Hukuk çalışma grubu, bütün bu yapılan çalışmaları 
mevzuata dökmek, yani bununla ilgili yasayı hazır
lamaktan sorumludur. Hukuk çalışma grubunun ele 
aldığı konulardan bir tanesi de, sayın milletvekili
mizin sorduğu sorudur. Çalışmalar henüz bitmemiş
tir; ancak, bu konuda şu andaki eğilim, 31 inci mad
de yönünde işin mevzuata bağlanmasıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erel, buyurun efendim. 
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SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hizmetleri bakımın
dan, taşrada çalışma yapan bir kuruluştur. Hizmet
lerin etkinliği ve yaygınlığı bakımından, tesislerle 
(yani bölge kuruluşları sökündeki tesislerle) donatı
larak, daha verimli bir çalışma yapmasının teminin'i, 
sa'yın bakanlığımız düşünüyor mu? Birinci sorum bu. 

'İkinci sorum: Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün ışu anda kaç lojmanı var? Yeterli midir, de
ğil midir? Yeterli değil ise, artırılması düşünülüyor 
mu? 

Üçüncü sorum : Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü kadrolarının özendirici ödeneklerle donatıl
ması düşünülüyor mu? örneğin, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile eşdeğerde hizmet veren veya 
aynı hizmetleri yapan Harita Genel Müdürlüğünün, 
Sila'Mı Kuvvetler bakımından, çeşitli imkânları var; 
fakat bunun yanında, bir de döner sermayesi var. 
Böyle, döner sermaye şeklinde bir yatırım düşünülü
yor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
'Buyurun Sayın Bakan. 

DEVUET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTÜZ 
(İstanbul) — Başkan, şöyle cevap vermek istiyorum : 
'Birincisi, organizasyonun bölge müdürlükleri şeklin
de olması önerisi; şu anda zaten 12 tane bölge mü
dürlüğü vardır; ancak, bunun sayısını artırmak, ek
siltmek, bölge müdürlüklerini güçlendirmek konusu, 
takdir edileceği gibi, neyin yapılacağının ve nasıl 
yapılacağının iyice ortaya çıkmasından sonradır. Ya-
rii, organizasyon bir amaç değil, bir araçtır. Dolayı
sıyla, şu anda, bu proje hitama ermeden, «şöyle bir 
organizasyon yapılacaktır, şöyle bir teşkilatlanmaya 
gidilecektir» diye bir belirtimde bulunmayı ben lü
zumsuz görüyorum. Zannediyorum ki, Hakar Projesi 
sonuçlandığında, nasıl bir örgütlenme ile bu işin en 
iyi icra edilebileceği ortaya çıkacaktır. 

Lojman konusuna gelince : Tüm Türkiye'de, 12 
bölge müdürlüğü içinde, toplam olarak 301 adet loj
man 'bulunmaktadır. «Bu lojmanların sayısının artı
rılması düşünülmemektedir; ancak, bunun yerine, 
'hükümetin genel bir felsefesi olarak, memurun kendi 
evine sahip olması için gereken imkânlarla destek
lenmesi politikası güdülmektedir; bu yıldan itibaren 
de buna başlanmışjtır. Bunu da arz ederim. 

'Özendirici ücret konusuna cevap veriyorum : 
Değerli arkadaşlar, bu konu, tüm personel mev

zuatı içinde öngörülmesi, düşünülmesi gereken bir 

konudur. Sadece tapu kadastro hizmetleri içinde ça
lışan personelin ücretlerinin belli bir teşvik sistemine 
bağlanması oldukça güçtür; ancak, hepinizin yakın
dan bildiği gibi, sözleşmeli personel konusu KİT'ler
de uygulanmaya başlamıştır, ama diğer personele, 
yani 657 sayılı Devlet Personel Kanununa göre istih
dam edilen personele, belirli istisnaların dışında teş
vik sistemi uygulanması şu an için mümkün değildir. 
Dolayısıyla, bunun sadece Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğü çerçevesi içkinde değil de, daha geniş bir plan 
içerisinde ele alınabileceğini umuyoruz. Yani, yakın 
bir gelecekte, bu konuda özendirici bir ücret sistemi 
mümkün görülmemektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Buyurun Sayın Taşdemir. 

(İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
4.11.1985 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünde yapılan müfettişler toplantısında, müfet
tişler heyetince, ciddî yolsuzluklar olduğu konusun
da sayın bakana sunulan bilgilerden sonra, bakanilık-
ça herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Ayrıca, teftiş 
heyeti başkanlığınca, sayın bakanlığa sunulmak üze
re sayın genel müdürlüğe verilen rapor, sayın ba
kanlığa iletilmiş midir? İletilmişse, yapılan işlem ne
dir? Bu, birinci sorum. 

ikinci sorum : Daha önceki yıllarda merkez teş
kilatında düzenli teftişler yapıldığı halde, iki yıldan 
beri neden merkez teşkilatında teftiş yapılmamak
tadır? Yapılacaksa, zamanı konusunda bir bilgi ve
rebilecekler midir? 

Üçüncü sorum : Genel müdür yardımcılıkları ve 
merkezde bulunan bazı tapu müdürlükleri, halen 
.muavinler vasıtasıyla yürütülmektedir. Sayın bakan
lık, asıl atamaları ne zaman yapacaktır? Bu konuda 
'herhangi 'bir engel var mıdır? Bilgi rica ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşdemir. 
'Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bu 
sorulara yazılı cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın başkan, sayın bakana, gerek izahatları sırasın
daki, gerekse sorulara verdiği cevap sırasındaki üs-
hıp ve yaklaşımları nedeniyle teşekkür ederek konuş
mama başlıyor ve bu durumun örnek olmasını dili-
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yorum. (SHP sıralarından alkışlar; ANAP sıraların
dan «Biz de size teşekkür ederiz» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen sorunuzu sorunuz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın bakan, tahsis belgesini... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Teşekkür ediyor, kötü bir şey söylemiyor ki... 

Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, ilk defa olumlu bir davranışla karşılaş
tık da, arkadaşa onun için teşekkür ediyorum. (Gü
lüşmeler) 

Sayın bakan tapu tahsis belgesini nitelendirirken, 
'bunu yeni bir teminat unsuru gîbi göstererek tapuya 
tescil edildiklerini söylediler. Belediye Kanununun 
159 uncu maddesine göre, belediyelerin hüküm ve 
tasarrufunda olan arsallar var; bunların üzerine ge
cekondu yapılmıştır. Hazinenin tapuya kayıtlı olma
yan arazileri var, bunlar üzerine de gecekondu ya
pılmıştır. Buralarda bu teminatlar nasıl sağlanıyor? 
Tapuda yapılması gereken işlem nasıl gerçekleştirili
yor? Bunları öğrenmek istiyorum efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Sayın Başkan, bahsedilen bu gihi yer
lerin öncelikle kadastrosu tamamlanıyor, tescil işle
mi bitiriliyor, ondan sonra söylenen işlemler yerine 
getiriliyor. Yani, önce kadastro yapılmak suretiyle 
güvence temin edilmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Varol. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

Erzincan'ın Tercan İlçesinin kadastro çalışmaları, 
1974 yılında bazı politik nedenlerle durdurulmuştu. 
Şimdi, halen, bir kadastro çalrşıması var mıdır? Var 
ise, kadastrosu ne zaman ve hangi tarihte neticelen
dirilecektir?1 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Varol. 
Buyun Sayın Bakan. 
(DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(llstanıbul) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bu 
soruya şu şekilde cevap vermek istiyorum : Şu an
da Erzincan İlinde kadastro çalışmaları devam et
mektedir; ancak, şu anda, hemen, ne zaman bite
ceğini söylemeden, müsaade ederseniz, onun termini-
ni, yazılı olarak sayın üyeye arz edelim. 

Arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
iSayın Melen, buyurun efendim. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, tapula
ma komisyonlarının tespit ettikleri araziler, tespit et
tikleri dönümler, ekseriya sahibinin elinde bulunan 
ve mülkiyete esas karine teşkil edilen iskân vesikası 
vesaire gibi vesikalarda görülen dönümlerden fazla 
çıkıyor ve bu fazlaları, etrafında Hazineye ait arazi 
bulunmadığı halde, Hazine namına kaydediyorlar. 
Bu çok katı .bir uygulamadır. Bahadan, deden kal
ma arazileri dahi, bütün köylü şahadet etmesine rağ
men, bunu Hazine adına kaydediyorlar. Bu tatbikat 
çök geniştir. Acaba bu mevzuda ne düşünüyorlar? 

İkincisi : Kadastro yapılan yerlerde, yapılan iti
razların, yani doğan ihtilafların halli çok uzun sene
ler sürüyor. Ben bir örnek vereyim: Benim seçim 
çevrem Brcişte bir kadasftro yapıidı, 8 senede »bitti; 
fakat ihtilaflar 18 senede bitmedi. Bunu süratlendir
mek için ne yapmayı düşünüyorlar? Süratli kadastro 
yapmak kâfi değildir; sahibi, temliki tasarruflar bu
lunamıyor, yularca bu ihtilaflar halledilemiyor. 

"Üçüncüsü, tadilattır. Süratli şehirleşme dolayısıy
la, kadastro yapılan yerlerde yeni yollar açılıyor, 
mahalleler teşekkül ediyor, binalar değişiyor; evler, 
apartman oluyor veya dükkân oluyor; bu tadilatı 
da, kadastro teşkilatı, zamanında takip etmediği için, 
kadastro çok kısa zamanda kıymetini kaybediyor. 

Bu hususlarda ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
'(İstanbul) — Sayın Başkan, bir ve iki numaralı so
rular, tamamen, demin bahsettiğim iki ayrı yasanın 
'bulunmasından kaynaklanmaktadır. Demin sözünü 
ettiğim, Hakar içindeki hukuk grubu, bu iki yasanın 
birleştirilmesini öngörmüş ve bu konuda çalışmala
rını yoğunlaştırmıştır. İki yasa birleştirildiği takdirde, 
buradaki vaJfcandaş lehine karar İstihsali mümkün ha
le gelecektir. 

İkincisi ise, belgeye karşı şahit dinlemeye ihtiyaç 
olmamak, özellikle kırsal kesimdeki itirazları, ihtilaf 
lan yerinde çözürek, şehire taşımamak gîbi basit 
önlemlerle, hu işlerin çok uzun süreye taşması önle
necektir. Yani, bir ve iki numaralı soruların cevap
ları iki yasanın birleştirilmesinde yatmaktadır. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Reform proje
sine bağlı yani. 
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ıDEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(istanbul) — Reform projesinin bir bölümüne bağlı
dır efendim. 

(Üçüncü soru için, müsaade ederseniz yazılı cevap 
arz edeceğim efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Turhangil, buyurun efendim. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, Türkiye'de kadastro hareketinin, cumhuriyet ta
rihinde, 1930'larda başladığı ifade edildi. Bugüne ka
dar ne kadarı yapıldı, orasını bilmiyorum. Acaba, 
yapılmayan kısımlar için, yeni tekniklerden istifade 
edilmesi düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
'Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — Sayın Başkan, daha evvelki konuşma
cılar, bugüne kadar yapılan köy ve şehir kadastrosu 
miktarlarım rakam olarak vermişlerdi; arzu edilirse 
ben burada tekrarlayabilirim. 

Köy kadastrosu için Devlet Planlama Teşkilatın
ca verilen 410 bin kilometrekarenin 216 bin 985 ki
lometrekaresi tamamlanmış durumdadır. Bugünkü 
kaynaklar aynı kaldığı takdirde, çok uzun süre ala
caktır; ancak, yeni reform projesiyle, 8 yıla indirile
ceği düşünülüyor. 

iŞöhir kadastrosu için ise, gene aynı kaynakça 
verilen 5 milyon parselin, 2,9 milyonu tamamlan
mıştır. 

iBu miktarın artırılması için modern teknolojiden 
yararlanmak düşünülmektedir. Modern teknoloji için
de, bilindiği gibi, uzaktan algılama dahil, fotogra-
metri ve bunun bilgisayarlar vasıtasıyla değerlendi-
riilmesi teknikleri vardır; bugün yapılan çalışmalarda 
bu teknikten yararlanılmaktadır ancak çalışmaların 
çok uzun bir süre almasının temelinde, bununla ilgili. 
tasarruf işlemlerinin çok uzun zaman alması yat
maktadır. işte, Hakar projesinin temel esprisi, bu 
işlerin mümkün olduğu kadar özel sektöre kaydırı
larak, elde kalacak insan gücünün, bütün ağırlıkla 
ve yeni birleştirilmiş yasanın basit hükümleri ile 
-ondan da yararlanarak- çok süratli olarak, tasarruf 
işlemlerinin bitirilmesine dayanmaktadır. 

Arz ederim efendim. 

. IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tapu ve Kadastro genel müdürlüğü bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunacağım : Bö
lümlere geçilmesini katbul edenler. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
Kodu 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 1 727 742 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Tapu - Kadastro ve Fo-
toğrametri Çalışmalarının 
Yürütülmesi 15 367 258 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 163 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 17 258 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1984 kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
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Tapa ye Kadastro Genel Müdürlüğü 

A — CETVELİ 

ödenek Gider 
Program Ödenegan Çeşidi Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri • 1 015 004 000 774 226 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tapu - Tapulama - Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının 
Yürütülmesi 11 435 529 156 10 136 044 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 610 060 000 573 981 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödenek 7 076 653 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 13 067 669 809 11 484 253 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1984 yılı ke-
sinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1986 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1984 yılı kesinhe-
sabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, programımıza göre, bugün
kü bütçelerin görüşülmesi tamamlanmıştır. 

Yarınki programda yer alan bütçeleri görüşmek 
ve 14 Aralık 1985 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.40 

»••<« 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Anamur-

Bozyazı Kasabası Belediye Başkanına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/702) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki ısorufllarımııın İçlişlerıi 'Balkanı Sayım Yıll-

dırıım Akbulluıt ıtaffafındlan yaziı olaıralk yamnülanırna-
sımı iarz ederim, 

A i İhsan Eliğin 
îçel Mıiletvekii 

Anamur'um Bozyazı Kasabası Belediye 'Başkanı 
Alli Ayaz, Bellediyeye 'hibe edien 'bir oto'büsün alımı 
sırasında görevimi kötüye kulanmış ve Anamur As-
l'iıyıe Ceza Mahkemesince 26.4.1984 itarıihimde 5 ay 
ağır hapis cezasına mahkûm edıimıişbiır. ©u karar 
Yargıtay 4 üncü Ceza Datiresimce de onaytaMiıışıtır. 

1580 sayılı Yasanın 91 'inci maddesinde «göre
vini kötüye kullanmaktan mahkûm olan» belediye 
başkanlarının içişleri Bakanlığımın Daınışbaya yapa
cağı ıbaşvuru üzerlime bir ay liçerisıinde görevimden 
ailımıması öngörüılımelkıtedıiir. Dammşıtay II noi Daliresti-
rain mevouıt içtihailaırıma göre de ayını gerelkçe ille 
mahkûm olan Belediye Başkanınım mahkûmiyet sü
resi ne olursa olsun bâ kanMcıtam düsürülimesli zo
runludur. 

1. Bu açılk duran karşısında adı geçm 'Belediye 
Başkanınım Yasa gereği görevden Mınması içim bu-
güme dek Danıştaya 'başvurularak Myle bir istem-
dle 'bulumultonuş rnıuıdıur? 

2. Başvuruda ibullunultaamış ıise, söz konusu Ya
saya rağmen, suçlu korunımuş oknuyor mu? 

3. 'Bu 'Belediye ıBaşkaınının derhal görevden ata
ması içlim harekete geçerek, mevcut yanlışın 'bumdan 
sanıra düzeltilmesi düşünülüyor mu? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 28 
Şb. Md. : APK. ARGE. 571 (85) 90825 

Konu : Yazılı soru önergesıi 

10 . 1985 

Türkiye Büyik Milet MecM ©aşkariığıma 
Hfci : TBMM Genel SekırebenliğMn 8.10.1985 güm 

ve 7/7Ö2-4450/17273 sayA yazısı. 

îçel: M'Metvek'ilıi 'Sayın Ali İnsan Bilgin tarafın
dan verülten, Anıamuır-iBozyıaızı Kasabası (Belediye Baş
kanınla iiışklin yazılı soru önergesinde yer allan ko
nutlar hakkındaki ıbdlgıierıin lincelemerek gerdklli ceva
bın .hazırlanabilmesi için 30 gün süre verıilımesinıi 
müsaadelerinize arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Bakan 

TC 
îçüşileni Bakanlığı 13 . 12 . 1985 

Mahaiî İdareler Genel 'Müdürlüğü 
Şb. Md,: APK-ARGE-571l085)/28938 

Konıu : Yazıh soru önergesi 
Tunikliye Büyük Millet Meclisli 'Başkanlığına 

ligi : a) TBMM Başfcanltığının «8.10.1985 gün 
ve Kan. Kar. Dali. Bşk, 7/702-4450/17273 sayılı ya
zısı. 

'b) TBMM ıBalşkamflığının 29,11.1985 gün ve Kan. 
Kar. Daıi. Bşk, 7/702-4450/17273 sayılı yazısı. 

İçdi MıiletvekMli Ali İhsan Ediğim tarafından Tür
kiye 'Büyük Millet 'Meolsi (Başkanlığına sunulan ya
ziı soru önergesine verilen cevabın bir sureti ili-
şlifcte sunıuUmuştuır. 

Bigi ve gereğini arz edenim. 
Yıldırım Alklbultuit 

Balkan 

— 390 — 
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TC 
içişim Bakanlığı 13 . 12 . 1985 

Mahallî İdareler Genel 'Müdürlüğü. 
Şb. Md.: APK.ARGE.571ı(85)28938 

Konu : Yazılı som önergesi 

Sayın 

Aii İhsan Elgin 
İçel1 MıMetvokJhlâ 

İçel lll'i Anamur İlçesi Bozyazı Kasabası Beledi-
ye Başkanı Ali Ayaz hakkındaki yazılı soru öner-
ıgenlizde yer allan konular Bakanlığımca inceletıtklıl- • 
mliştir. 

Adı 'geçen Belediye Başkanı hakkında görevimi 
kötüye kullanmak suçundan Anıamıur Asiliye Ceza 
Mahkemesince 5 ay ağır 'hapis cezasına niahkûm' 
edilmesi medeniyle 1580 sayılı Belediye Konumunun 
91 lincd maddesi hükmüne göre gereği yapulmalk üze
re işlemdi dosyası 13.12.1985 ıfearih ve 28760 sayııli 
yazımnzla Danıştay Baışkanihğına sunulmuştur. 

ıBütgülef imizfi rica ederim.. 
Yıldırım .Akbulut 

Bakan 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli Soğucak-Çukurhüseyin istasyonları arasın
daki serbest hemzemin geçite ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İ. Safa Giray'in yazılı ce
vabı (7/743) 

Türkiye Büyük 'Mlillet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Baka
nınca) yazılı olarak cevaplandırılmasına aracrlığınızı 
arz edenim. 

Saygianmla. 
Davut Abacıgil 

Balıkesir Milletvekili! 

1. Balıkesir Soğucak-Çukuriıüsey'in istasyonları 
arasında Kl'm .214+970'de bulunan serbest hemze-
mıie geçitte görüş mesafesi bulunmamaktadır. 

Her zaman tehlike arz eden 'bu yere üst geçit 
yapılması yönünde bir çalışma varandır? Programa 
alınmış Ase, ne zaman yapılacağının açıklanması. 

TC 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 11 s 12 . 1985 

Sayı : 14-Ufc. Mlyt. E. Şb. Md. G-1462 
Konu : Balıkesir Milletvekili 
Davuıt Abacıgil'in önergesi 

Türkiye Büyük Mtilet Meclisi Başkanlığına 
İgi : TBMM Başkanlığının 11 Kasım 1985 gün 

ve 7/743-4733/18179 sayılı yazısı, 
İlgide kayıtlı yazıya konoı edilen, Balıkesiir-Sa-

vaştepe âl yolunun Soğucak-Çukurhüseyin istasyon
ları arasında Km. 214+970'de bulunan demiryolu 
ıhemzeımıin geçidinde bir üst 'geçit yapılmasına dair 
Italep 'incelenmiştir. 

Yapılan (inceleme ve değerlendirmeler neticesinde 
ısöz konusu kesimde, taşıt-yaya-tren geçişlerinin bîr 
üst geçit inşasını livedil'ikle gerekli kılacak mentebeye 
ulaşmadığı tespit edilmiş bulunduğundan üst geçit 
yapımı ımümlkün görülmemektedir. 

Anoak, söz konusu mevkide yol emniyetlinin ar
tırılmasına yönıelljk sathi düzenleme tedbirlerinin ge
liştirilmesi programlanmış bulunmaktadır. 

iBitgtiılerine arz ederim. 
t. Safa Giray 

(Bayındırlık ve İskân Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum'daki sağlık ocaklarının personel ve ya
kacak sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın yazılı cevabı (7/749) 

Türkiye Büyük MMet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak yani'tlanmasına ara
cılığınızı arz ve ırica ederim. 

Saygılarımiia. 
(Hilmi Nailibantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurum Ui ve 'ilçelerindeki sağlık ocak
larının kışın ısınması sorunları çözülmüş durumda 
nıııdır? Odun sobaffları 'ille ısıtılan sağlık ocaklarına 
kalorifer yapılamıaz mı? 

((Örneğin : Aşkale 'Sağlık 'Ocağı kalorifersiz ısı-
tılamıyor) 

Soru 2. Şu anda 'bu sağlık ocaklarının doktor, 
araç-gereç ve »ilaç eksiklikleri ilcin bir tespit yaptırıp 
'bunların tamamlanmasını; yapar mısınız? 
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Sonu 3. Erzurum'un içe ve kıaısabalarındaki sağ-
lılk ocaklarını sağlık merkezi sekilinde donatmak ve 
görev gördürandk odtamajkllı mı? (80 yataklı Aşkale 
Sağlık Ocağı neden şlirndıiye ıkatiar böyle !bir fonksi* 
yonta kavustuıiulmamışıtır?) 

. TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 13 . 12 . 1985 
Sayı : HM 9239/1132 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi): Kanunlar ve Kararlar Dairesi Bşk. 12.11.1985 

tarih ve 7/749-4752/l'8'253 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız elkinde gönderilen Erzurum 

Milletvekilli Hilknıi Nafflbanıto&lu'nun yazılh soru öner
ge cevabı eklidir. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal1 Yardım Bakanı 

Erızorum Mİlettveküfi 
Oimıi Nalibantoğlü'nun 
Soru Önergesi ye Cevabı 

Sanı 1. Elrzuırıum ili ve ilçelerindeki sağlık ocak
larının kışın ısınması sorandan çözülmüş duranda 
mildir? Odun sobaları ille ısıtılan sağlık ocaklarına ka
lorifer yapılıamıaz mı?' 

'(Örmeğin : Aşkale Sağlık Ocağı kalorifersiz ısı-
tılaımıyor) 

Soru 3.j Erzurum'un ilçe ve kasa'balaırındak'i sağ
lık ocaMannı sağlık merkezi şeklinde domaıtımıak ve 
görev gördürmek olanaklı mı? (80 yataklı Aşkale 

SağMc Ocağı neden şimdiye kadar böyle 'bir fonk
siyona toavuştuımllmajnıiışitır?) 

Cevap 3. Hınıs Devlet Hastanesi 25 yataklı, Ho
rasan Devlet Hastanesi 25 yataklı, İspir 'Devlet Has
tanesi 25 yaıtaklı, Olıtu Devlet Hastanesi 25 yataklı, 
Karayazı Sağlık 'Merkezi 10 lyaitalkli, 'Pasinler Sağlık 
Merkezi 10 yataklı, Senkaya Sağlık Merkezi 10 ya
taklı, Tortum Saiğlık Merikezli 10 yataklı, ıaçık ve faal 
durumdadırlar. Oltu, Horasan, İspir ve Pasinler Dev
let Hastaneler1! 1986 yatırım programı içerisinde ilçe 
hastaneleri tevsii programı (teklifleri içindedir. 

Aşkale'de 80 yataklı sağlık merkezi olmayıp 10 
yataklı tsağlık merkezi bulunmaktayken reorganizas-
yon çalışmaları nedenliyle, 28.4J1982 tarih ve 1550 
sayılı onayla yataklı' fonksiyonu fcaMriimıtştır. Ya
taklı fonksiyonları kaldırılan sağlık mıerkezleninlin ye
nliden açılması çalışmaları içinde, Aşkale de mev
cuttur. 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, AİDS Hastalığına ilişkin sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'in yazılı 
cevabı(7/771) 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
için gereğini arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

4. Topluma açık ve bu hastalığı yayması müm
kün yerlerde genel bir tarama yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

Cevap 1. Sağlık ocakları projelerinde kalorifer 
tesisatı yapımı yer almamaktadır. Projeledi gereği 
sağlık ocakları kalorifersiz olarak inşa edilmektedir. 
Ancak bölgesel özeliğinedeniyle bazı sağlık ocakla
rına kalorifer tesisatı yaplabilmekıtedlir. Türkiye ge-
nefliinide ıbumıa örnek 'bir kaç sağlık ocağı gösterilebilir. 

Soru 2. Şu anda !bu sağlık ocaklarının doktor, 
araç-gereç ve lilaç ekslilkllMeıri için 'bir tespit yaptırıp 
bunların (tamamlanmasını yapar mısınız? 

Cevap 2. 1986 yılı yatırım teklifi hazırlanırken 
öncelikle kırsal alandaki tsağlık ocakları ve sağlık ev
lerinin eksik malzeme ve araçlarının tamamlanması 
düşünülmüş ve yatınım teklifi bu doğrultuda rıazırlan-
mıstır. 1986 yılı bütçesi /ile verilecek ödeneklerle >bu 
efksdUdLeon ıtamamlanmıaya çalışılacaktır. 

1. Uzun bir süredir özellikle basında ülkemiz 
için bir facia olarak gösterilen ve manşetlerde enf
lasyondan daha tehlikeli ve önemli olduğu bildirilen 
AİDS hastalığı için yapılan neşriyat göz önünde bu
lundurularak ülke çapında genel bir (AİDS) den 
korunma ve önleme kampanyası açmayı düşünü
yor musunuz? 

2. Bu hastalığı teşhis ve tedavi için yeterli ele
man, ilaç ve hastane mevcut mudur? Değilse bu ko
nuda özel ihtisas hastanesi açmayı düşünüyor mu
sunuz? 

3. Bu konu böylesi bir tedbiri gerektirmeyecek 
kadar önemsiz ise halkı heyecana ve paniğe kaptıra
cak bu yayınlarla ilgili bir değerlendirme yapılması
nı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 13 . 12 . 1985 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği •" 

Sayı : HM. 9239/1133 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi Kanunlar ve Kararlar Dairesi Bşk. 

20.11.1985 tarih ve 7/771-4848/18493 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen İstanbul. 
Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün yazılı soru 
önergesi cevabı eklidir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yandıım Balkanı 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Soru 1. Uzun bir süredir özellikle basında ül
kemiz için bir facia olarak gösterilen ve manşet
lerde enflasyondan daha tehlikeli ve önemli olduğu 
bildirilen AİDS hastalığı için yapılan neşriyat göz 
önünde bulundurularak ülke çapında genel bir (AİDS) 
den korunma ve önleme kampanyası açmayı düşü
nüyor muşunu? 

Cevap 1. AİDS hastalığının görülmesinde ve 
yayılımıasMida homoseksüeler, dıamıairdam ilaç ikuffian-
ma alışkanlığı olanlar (uyuşturucu alışkanlığı gibi), 
sık sık kan veya kan ürünleri kullananlar rol oyna
maktadır. örf ve adetlerinizden dolayı homoseksüel 
kişilerin ve uyuşturucu kullanma alışkanlığı olanların 
az sayıda ve belirli kesimlerde olması nedeniyle ül
kemizde hastalığın yayılma şansı az olmakla birlikte, 
ülkeler arası ulaşım yoluyla hastalığın ülkemizde 
görülme riski göz önüne alınarak tüm sağlık personeli 
ve sağlık kurum ve kuruluşları uyarılmış, hastalık 
hakkında tıbbî bilgiTer verilmiştir. Bugün için gerek 
basın ve TRT aracılığı ile ve gerekse sağlık kuruluş
larımız ve personelimizle halkın bu hastalıkla ilgili 
eğitimi yoluna gidilmektedir. TRT Genel Müdür
lüğü ve ilgili Devlet Bakanına eğitici programların 
düzenlenmesinde işbirliği yapılması 20.11.1985 tarih 
ve 337 sayılı yazı ile istenmiştir. AİDS hastalığı ile 
ilgili gerekli tıbbî açıklamalar televizyon ve radyo-' 
da sürdürülmektedir. 

Sanı 2. Bu hastalığı teşhis ve tedavi için yeterli 
eleman, ilaç ve hastane mevcut mudur? Değilse bu 
konuda özel ihtisas hastanesi açmayı düşünüyor 
musunuz? 

Cevap 2. Halen Türkiye'de virüsün gösterilmesi 
dışında hastalığın teşhisi için gerekli tüm laboratu-
var incelemeleri yapılabilmektedir. Virüse karşı in
sanda meydana gelen Anti - HTLV • IH'ün tespiti 
için belli merkezlerimizde gerekli teçhizatımız ve 
elemanımız vardır. Ancak ABD'li ve Avrupalı sağ
lık otoritelerinin ve Dünya Sağlık Teşkilatının öne
rileni 'jile tanının doğru'lanıması içtin yurt dışındaki 
merkezlerle ilişkiye ihtiyacımız bu safhada vardır. 
Ankara Hastanesinde ve bazı sağlık kuruluşlarımız
da AİDS ile ilgili merkezler kurulmuştur. Ankara 
Hastanesinde AİDS riskli vakaları araştırmak için 
ELİZA tekniği uygulanmaya başlanmıştır. İstanbul 
Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı 
bir AİDS Merkezi de kurulmuştur. Bu hastalığın 
ülke düzeyinde ve uluslararası durumu takip edil
mekte, tıbbî teşhis ve tedavi gelişimi konusunda bil
gi alışverişi ve işbirliği sürdürülmektedir. AİDS, 
17.9.1985 tarih ve TS. 5779 sayılı Genelgesi ile ih
barı zorunlu hastalıklar arasına alınmış, AİDS riskli 
kişilerden kan alınması 18.8.1983 gün ve TH. 
5590-5687 sayılı Genetiğe 'ille yasıalklammış 'ilgili sağ
lık kuruluşlarına duyurulmuştur. 

AİDS hastalığının teşhisi ile hasta olanın tedavi 
altına alınması için gerekli sağlık merkezlerimiz var
dır. Hastalığın tedavisi için yeni gelişmeler takip 
edilmekte, bu gelişmelerin gerektireceği önlemler alı
nacaktır. 

Soru 3. Bu konu böylesi bir tedbiri gerektirme
yecek kadar önemsiz ise halkı heyecana ve paniğe 
kaptıracak bu yayınlarla ilgili bir değerlendirme ya
pılmasını düşünüyor musunuz? 

Cevap 3. Basındaki neşriyat Bakanlığımızca ta
kip edilmektedir. Kamuoyuna intikali lüzumlu du
rumlarda gereği yapılmaktadır. 

Soru 4. Topluma açık ve bu hastalığı yayması 
mümkün yerlerde genel bir tarama yapmayı düşü
nüyor musunuz? 

Cevap 4. Riskli gruplarda AİDS üzerinde du
rulmasına ağırlık verilmektedir. 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ülkemizde mevcut eski buharlı lokomo
tiflerin resimlerinin çekilmesinin engellendiği iddia
sına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'un yazılı cevabı (7/782) 

26 . 11 . 1985 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurtdışından gelen taleplerle Türkiye'de mevcut 
eski buharlı lokomotiflerin resimlerinin çekilmesi hu-
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susunda aşağıda sorularımın yazılı olarak Ulaştırma 
Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından cevaplandı
rılması hususunda delaletinizi rica «derim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Sivas'ta bulunan Cer Atölyesinin ve İzmir 
Alsancak'daki lokomotif deposunda bulunan buhar
lı lokomotiflerin resimlerinin çekilmesi yasak mıdır? 

2. Bilimsel araştırma izniyle' buharlı lokomotif
lerin resmini çekmek isteyen yabancılara müsaade 
edilmemesinde güvenlik nedeni nedir? 

3. İngiltere'de bulunan eski buharlı Lokomotif
ler Derneğince yayınlanan beş ayrı dergide resim
lerin çıkmasına neden mani olunulmaktadır? 

4. Eski lokomotiflere ilgi duyanların resim çek
mesine mani olunarak Türkiye'nin propagandasına 
engel olunmaması için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

5. İngiliz Parlataenter Mr. Robert ADLEY 
Türk Sefaretinden mektup aldığı halde, Türkiye'de 
lokomotiflerin resimlerini çekmesine mani olunmuş 
ve yazacağı kitapta Türkiye'den bahsetmesi dolayı-
siyle engellenmiştir. Bu hususta T.C. Devlet De
miryollarında ne gibi bir bilgi vardır? 

6. Mr. Robert ADLEY'in tekrar Türkiye'ye da
vet edilerek yayınlayacağı eserine yardımcı olmayı 
düşünüyor musunuz? 

7. Dünya literatürüne geçecek mevcut buharlı 
lokomotiflerin Türkiye'de sergilenmesi için alınmış 
tedbir varmıdır? Bu hususta tedbir almayı düşünü
yor musunuz? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 13 . 1 . 1986 

Kara Ulaştırması Dairesi 
Başkanlığı 

Kudb : D. Y. ve Yurtiçi Taş. 
Şb. Md. 500-4617-9262-44178 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 28.11.1985 tarih ve 

7/782-4899/18710 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sök

menoğlu tarafından, Ülkemizde mevcut eski bu
harlı lokomotiflerin resmilerinin çekilmesinin engel
lendiğine dair verilen yazılı soru önergesi tetkik edil
miş olup, cevapları iki nüsha halinde ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Sivas'ta bulunan Cer Atölyesinde ve 
İzmir Alsancak'daki lokomotif deposunda bulunan 
buharlı lokomotiflerin resimlerinin çekilmesi ya
şatanıdır? 

Cevap 1. «Türkiye'de ilmî Araştırma yapmak ve 
Film Çekmek İsteyen Yabancıların veya Yabancılar 
Adına Başvuranların, Tabi Olacakları Esaslarda iliş
kin 14.1.1983 gün .ve 83/5963 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ve eki talimat doğrultusunda, yabancılar ta
rafından Dışişleri Bakanlığına yapılan müracaatlar 
Dışişleri Bakanlığınca ilgili makamlara intikal ettiri
lerek görüşleri alınmaktadır. 

Bu görüşler doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı ta
lep sahipleri yabancılara, fotoğraf ve film çekebile
cekleri konusunda bilgi vermektedir. 

Ancak, Fotoğraf ve filmi çekmesi güvenlik yö
nünden mahzur teşkil eden bölgelere yabancılar so
kulmadığı gibi, Yabancılara müsaade edilen mahal
ler de, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultu
sunda; Valilikler gerekli tedbirleri almaktadırlar. 

Sivas'ta Cer Atölyesinde ve İzmir Alsancak'daki 
lokomotif deposunda bulunan lokomotiflerin fotoğ
raflarının çekilmesi, Bakanlığım açısından hiç bir 
mahzur teşkil etmemekte olup, yasak değildir. 

Soru 2. Bilimsel araştırma izniyle buharlı lo
komotiflerin resmini çekmek isteyen yabancılara 
müsaade edilmemesinde güvenlik nedeni nedir? 

Cevap 2. Bilimsel araştırma maksadıyla buhar
lı lokomotiflerin resmini çekmek isteyen yabancılara 
güvenlik yönünden müsaade edilip, edilmemesi hu
susundaki karar, İçişleri Bakanlığınca incelenerek 
verilmektedir. 

Soru 3. İngiltere'de bulunan eski buharlı loko
motifler Derneğince yayınlanan beş ayrı dergide 
resimlerin çıkmasına neden mani olunulmaktadır? 

Cevap 3. Geçmiş yıllarda^ olduğu gibi halen 
eski lokomotiflere ilgi duyanlara; ki bunlar arasında 
«İngiliz Buharlı Lokomotif Sevenler Derneğine» 
mensup birçok kişi de vardır, Bakanlar Kurulunun' 
yukarı da bahse konu 83/5963 sayılı kararı doğrul
tusunda müracaatlarını yapmaları ve gerekli müsaa
denin de İçişleri Bakanlığından alınması halinde, 
fotoğrafların kendi ülke dergilerinde yayınlanması
na Bakanlığımın mani olması gibi bir durum söz-
konusu değildir. 

Soru 4. Eski Lokomotiflere ilgi duyanların re
sim çekmesine mani olunarak Türkiye'nin propa
gandasına engel olunmaması için ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 
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Cevap 4. Eski Lokomotiflere ilgi duyanların 
resim çekmesine mani olunarak Türkiye'nin propa
gandasına engel olunmaması için ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

Cevap 4. Eski lokomotiflere ilgi duyanların re
sim çekmesine mani olunarak Türkiye'nin propagan
dasına engel olunmaması için, bazı ülkelerin demir
yolu yayınlarında basılmak üzere eski lokomotifle-
lerin fotoğrafları, TCDD işletmesi Genel Müdürlü
ğü tarafından gönderildiği gibi, yabancıların fotoğraf 
talebi halinde de bu istekler karşılanmaktadır. 

Soru 5. ingiliz Parlamenter Mr. Robert AD-
LEY Türk Sefaretinden mektup aldığı halde, Tür
kiye'de lokomotiflerin resimlerini çekmesine mani 
olunmuş ve yazacağı kitapta Türkiye'den bahsetmesi 
dolayısıyla engellenmiştir. Bu hususta T.C. Devlet 
Demiryollarında ne gibi bir bilgi vardır? 

Cevap 5. ingiltere Avam Kamarası Muhafaza
kâr Partili üyesi Robert Adley'in resim çekme isteği 
hakkındaki talebi, Dışişleri Bakanlığının 9.8.1985 ta
rih ve EMFD-110 - 540 - 1347 - 112 sayılı yazısı ile 
Bakanlığıma intikal etmiştir. Bu konuda verilen 
6.9.1985 tarih ve D. Y. ve Yurtiçi Taş. Şb. Md. 
500-3474-7004 sayılı cevabı yazımızda, Genelkur
may Başkanlığının 15.7.1985 tarih ISTH: 3599-1 
-232-85/SNR (337) sayılı yazıları doğrultusunda il
gilinin fotoğraf çekmesinde, Bakanlığınca bir mah
zur olmadığı bildirilmiştir. 

Ancak, gerek Genelkurmay Başkanlığının, ge
rekse içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
nün 10.9.1985 tarih ve 336761 sayılı yazılarında adı 
geçenin, başvurusunda Aydın, Kuşadası ve çevre
sinde bulunan lokomotiflerin resmini çekmek isteği

ni belirtmiştir. Bu sebeble de, bu tür başvurularda 
olduğu gibi, izin sadece belirtilen yerler için veril
miştir. 

Bu iznin dışında konsolosluktan alınan mektup 
izin yerine geçmemektedir. 

Soru 6. Mr. Robert Adley'in tekrar Türkiye' 
ye davet edilerek yayınlayacağı eserine yardımcı ol
mayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 6. Mr. Robert Adley'in tekrar Türkiye' 
ye davet edilmesinde Bakanlığımca hiçbir mahzur 
görülmemektedir. 

Adı geçen, Türkiye'de çekim yapmak istediği 
yerleri önceden bildirmek suretiyle, ilgili makam
lardan gerekli izni alarak Türkiye'ye geldiği takdir
de, kendisine her türlü yardım memnuniyetle yapıla
bilecektir. 

1985 yılında, bu konuda büyük bir çoğunluğu in
giliz Lokomotif Sevenler Derneğine mensup 348 ki
şiye gerekli müsaade verilmiş ve gereken ilgi göste
rilmiştir. 

Ayrıca, bazı ziyaretçiler teşekkürlerinin bir ifa
desi olarak çektikleri fotoğraflardan Bakanlığıma 
göndermektedirler. 

Soru 7. Dünya literatürüne geçecek mevcut bu
harlı lokomotiflerin Türkiye'de sergilenmesi için alın
mış tedbir var mıdır? Bu hususta tedbir almayı dü
şünüyor musunuz? 

Cevap 7. TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü
nün izmir Halkapınar'da buharlı lokomotif müzesi 
vardır. Bu müze herkese açıktır. Ayrıca, Sivas'ta da 
bir buharlı lokomotif müzesi kurulmasına ilişkin 
çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

43 ÜNCÜ 'BİRLEŞİM 

13 . 12 . 1985 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
X 1. — 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
361) (Dağıtma tarihi 4.12.1985) 

X 2. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuru-
luşferm Kesinbesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna tişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Kesinlhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1985) 

X 4. — 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinbesaplarına Alt Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Miskin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi i'le i 
1984 Malî Yılı Katma 'Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra- I 
poru (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari- j 
h'i : 4.12:1985) I 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 I 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ I 

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) ' 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. '— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın. 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
tstanbul tli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop 'Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Sinop Milletvekili Halk Barış Çan'ın, gü- ı 
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so- I 
ru önergesi (6/515) (1) 

14. — Adana Milletvekili Cünıeyt Canver'in, Suudi ı 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkim Dışişleri I 
Balkanından sözlü soru önergesli (6/424) 

15. — istanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, uy- I 
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba- l 
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

16. — tçel Milletvek1 Ti Durmuş Fikri Sağlar'ın, te- I 
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

.17. — istanbul Milletvekili Sabit Batuımlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve izmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- l 
gesi (6/432) 

18. — Manlbul Milletvekili Salb'ilt Batumlu'nun, Hü- I 
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz- | 
lü soru önergesi (6/433) 

19. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Gülerin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

20. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' ı 
m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6/437) 

22. —" Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ide Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

23. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, I 
Çorum îline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Aydın Mitetvekili Ertüğrul Gökgüm^ün, ıs- ı 
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25. — Hatay Milletvekili Abdurralhman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için iskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

26. — Aydın Milletvekili Ertüğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

27. — Aydın MilletivekiTi Ertüğrul Gökgün^in, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

29. — Aydın Milletvekili Ertüğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

30. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas Hindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

32. — Erzurum MilldÜvekiTi Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, Ankara ilindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbaotoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

34. — Hatay Milletvekili Musltaıfa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

35. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat S'ökrnen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

36. — tzm'ir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

37. — Hatay Milletvek'il'i Abdurralhman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 



38. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Kaırakölıundaki bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
nle iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

44. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. — tsitanlbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

'47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narİn'kı, Ta
rım - İş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırıma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

49. — Konya Milletvekili Salbri Irmak'ın, bir ka
mu görevisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/525) 

50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman -ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

54. — Şanlıurfa Milletvekili Vec'ihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

55. — Şanlıurfa Milletvekili VecShi Ataklının, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

56. — Manisa Milletvekili İsmet Turhanğirin, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

,57. — Aydın Milletvekili Ertuğru'l Gökgün'ün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

58. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, işyer
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/535). 

59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel' 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

60. — Hatay Milletvekili Abdürrahman Demir-
tiaş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 



61. — Çorum Milletvekilli Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve iskân Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/538) 

62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinin hava 'kirliliği için alınacak tedbirlere 
il'işlkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

7! 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
HaJkkmda Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

2. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin 
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (1/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1985) 

3. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir 'Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S, Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) 

4. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osanan Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifli ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri : 30.5.1985; 4.11.1985) 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

7. — Konya Milletvekili Bafbri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve • 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
içişleri Komisyonları Raporları (2/23'6) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 

8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet özde-
mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mah-
mud Altunaikar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
letvekili Mehmet özdemir ve 8 Arkadaşının Aynı Ko
nuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 
(S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

9. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddebr, Bıçaklar ve IBenzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Bkîennıesii Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma 
tarihi : 11.12.1985)» 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


