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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da 
tiöpfenarafc ''M löturuim yaptı. 

1988 Malî Yıllı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ile 1986 Malî Yılı Kesinhe-
sıap Kanunu Tasarlılarının (1/393, 1/394; 
3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. Sayıları: 
22, 23, 44, 45) görüşmelerine devaımı edlile-
rek: 

Devlet Planlama Teşkilatı Mülsteşar-
lığı, 

Hazin© ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Darphane ve Damga Matbaası Ge

nel Müdürlüğü, 
Devlet Üstatistik Enstitüsü Başkanlığı; 

;1988 Malî Yılı Bütçeleri ile 1986 Ma
lî Yılı Kös'inHıeisaplan kabul edildi. 

8 Nisan 1988 Cuma günü ısaat 10.00' 
ıda toplatılmak üzere tjiirleşiımie 'saat 19.03' 
te son verilldli. 

Başkan 
Başjkanjvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye 
Mustafa Sarıgül 

İstanbul 

Kâtip Üye 
Mehmet Akarca 

Samsun 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa SangOl (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünltt (Bursa) 

BAŞKAN — Türlkiiye Büyük Millet MecİBiinin 49 uncu BMeşimini açıyorum. 

İL. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

/ , — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/393, 11394; 3/254,t 1/337; 3/253, 
1/338) (S. Sayıları : 22, 23, 44, 45) (1) 

A) DANİŞTAY BAŞKANLIĞI, 
1, — Danıştay Başkanlığı 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Danıştay Başkanlığı 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Genel 

ve Katana Bütçe Kanun Tasarnlan ile 
1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarıları üzerindekii görüşmelerle devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al-
dılar.| 

Danıştay bütçesi üzeninde grupları ve 
şahısları adına söz alan sayın arkadaş-
larnnıızın adlarını surasıyla lokuyorum: 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Mehmet 
Öaızioglu, Anavatan Partisi Grubu adı
na İhsan Nuri Topkaya, Soosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ka
mer Genç. 

(1) 22, 23, 44,: 45 S. Sayılı basma-
yazılar 4.4.1988 tarihli 45 inci Birleşim 
Tutanağına eklidir^ 

Buyursunlar Sayın Mehmet Gazioğ-
lu. '(DYP sıralarınıdan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA BEYTUL-
LAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzeninde 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşleri
ni açıklamak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli mMetvekileri, Danıştay, 10 
Mayıs 1868 tarihinde Sultan Azizin nut
kuyla Mithat Paşa tarafından Teşkilat-ı 
Gedide adıyla kurulmuştur. Cumhuriyet 
devrinde 669 sayı ile Şûrayı Devlet Kanu
nu kabul edilmiş, daha sonra 3546 sayılı 
Devtet Şûrası Kanunu vö 521 sayılı Da
nıştay Kanunuyla büyük değişikliklere 
uğramıştır. 1924 Anayasasının 51 inci 
maddesinde, icra organı içinde yer alan 
Danıştay, 1961 Anayasasıyla yargı bö
lümüne geçmiş ve 1982 Anayasasıyla bir 
yüksek yargı organı hüviyetini kazan
mıştır. Nihayet 2575 sayılı Kanun ile de 
yeni kurulan bölge idare ve vergi mah
kemelerinin üstünde, idarî içtihat mah
kemesi haline gelmiştir. 

Danıştay, ayrıca, ük derece mahke
mesi olarak Bakanlar Kurulu kararları
na, müşterek (kararnamelere, Başbakan
ca alınan kararlara, bakanlıkların dü
zenleyici işlemlerine, yükseköğretim ku-
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rumlarının kararlarına karşı açılacak iptal 
ye tam yargı davalarına, imtiyaz sözleş-
mederiınidıan doğan idarî davalara bakar. 
Kiişiılerle yürütme 'arasındaki İlişkileri ve 
kanunların uygulanmasından doğan uyuş
mazlıkları; çözmekle görevli olan idarî 
yargı, adlî yargıdan tamamen farklı 
fonksiyonları ifa ettiği giibti; ayrıca, ayrı 
hukuk kuralları da uygulatmaktadır. Ka
rarlarında, fcaımu yararı ile kişi yararı 
arasında denge kurma zorunluluğu var
dır. 

Danıştay, bağımsızdır.] Yönetim ve 
temsilli, Danıştay Baışkanına aittir. 2'si 
idarî, 8'i dava daliresii olmak üzere 10 
dairesi vardır. Anayasalınızın 115 inci 
ırtaiddesinıe göre,. «Balkanlar Kurulu ka
nunun uıygulanatnasını göstermek veya 
emrettiği aşlerii belirtmek üzere, kanun
lara aytkırı olmamak ve Danıştayın in
celenmesinden geçirilmek şartıyla tüzük
ler çıkarabilir. 

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzala
nır ve kanunlar gibti yayıımianır.» Esasen, 
tüzükler, kanundan sonra gelen ve ka
nunların nasıl uygulanacağını gösteren 
idarî İşlemlerdir. Tüzüklerin Danıştayın 
ıtetfcikinden geçmesi zarurîdir,! Ancak, 
Danışîtaydan geç çıktığı gerekçesiiyle, Hü
kümet Itüzük çıkarmaktan kaçınmakta
dır. Halbuki tüzüklerin Danıştaya geliş 
tarihleriyle, 1 ıkıoi Daiire ve îdarî işler 
Kurulundaki 'İnceleme süresi dahil ol
malk üzere, Başbakanlığa intikali dört 
veya beş ayı alımaktadır. 

Konularına göre kanunlardan daha 
mufassal olan ve teknik konulara taal
luk. eden tüzülderin bu sürede incelenip 
karara bağlanması gayet makuldür. Da-
nıştayda uzun süre beklediği yolundaki 
iddialar gerçek değildir. Bu sebeple, da
ha az ihtilafa sebep olacak olan ve yük
sek yargının tetkikinden geçen tüzüklerin 

yapılmasından hükümetin kaçması fevka
lade anlamsızdır. 

Yıine, Başbakan ve Bakanlar Kurulun
ca gönderilen kanun tasarıları hakkın
da görüş bildirmek, Danıştayın Anaya
sal görevidir; ancak, bunun da 'tatbika
tına maalesef rastlayamamaktayız. 'Hal
buki, bir kanun tasarısının yasalaşma
dan evvel Yüksek İdare Mahkemesinin 
süzgecinden ıgeçirtillknek suıretryle uygulia-
ımada birtakım karışıklıkların önllıenmesi' 
tabidir; Anayasa Mafokemesindeki iptal 
rizikosundan kurltuliunacafctıır. Hüküme-
'tiın, bundan böyle, tasarıları Danıştaya 
(göndermesi temennimizdir. 

Değerlîi miiöüvek'iıleri, Damıştayda 
yüz yılı aşkın bir zaman içerisinde çok 
iyi biızmeitller veren ıbübün mensuipdlarına 
şükranlarımızı arz 'ediyoruz; ancak geç-
miiş'te, ne yürütme, ne de yargıı (gücünde 
iken '3yi bir yönetime kavuşamaımıış, halik 
nazarımda itibarı biraz zedelenmiştir. Ço
ğu kez politik sebeplerle alldığı karar
larla, yasama, yürütene ve yangı organ
ları arasında toopuıklliulfcllar yaratmıştır. 
Esas (görevi devlet ve onun işleyişime 
yardımcı ve yararlı olümak olan Danıştay, 
ibir balkanın hususiyetti olllan özeli kalem 
ımlüdürü üzerimdeki tasartruifıunu elinden 
almış, öğretmen yerine ıgeçlmiiş, subayların 
terfi ve tayin işlferi'yle uğraşmış, hükü-
mdtllîerin icraatını durdurabilmiştir; sırf 
mulhalefeit olsun diye muhaüafeıt partisi 
giıbi iktidara karşı çıkmış, kendimi' icra 
ve idarenin yerine koymuştur; vazife te
cavüzünde buîıunabilmİBtir. (ANAP sıra
larından «Bravo» ses'teri1, la'Ükışlar) 

'Mazide suçlu aramıyoruz, anoak geç-
mıiışteki hataların tekrarl'aomamasını dili
yoruz. Temennim'iz odur ki, yüksek bir 
yargı mercii o;'jan Danıştay, hukukun üs
tünlüğü prensibinden,, tarafsıızhk'tan ve 
dbjektiiflîiıkjt'en ayrılllmasın; Anayasa veka-
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mmların kendine verdiği görevi iıfada 
ve kararlıarımda isabet ve adalet başta 
©elsim. Bu şekilde, geçmişteki ihatalar 
unutulabilir, Danıştay saygınlık kazanır. 

Sayın mifâetvekillleri, hukuk devleti 
olımanm en büyük özelüiğr, idarenin bü
tün tasarruflarının yargı denetimlime tabi 
otaasııdır. Yargı dendEiımindeki gecik
mede, haksızlık, adaletsizlik ve mağdu
riyet vardır. Hukuk devleti arila'yi'şında, 
fentlerin (kaderi idare edenlierin keyfine 
ve insafına terk edilemez. Bu sebeple, 
idarî yargı, hukuk devletinim olduğu ka
dar uygar bir taplluım 'olmanın da temdi 
koşulludur. 

Artan nüfus, sosyali geljşıme ive değiş-
metef, ekonomik probliamlıer yargı ihtilaf
larını artırmıştır. Dolaylısıyla, 'idareyle 
vatandaş arasındaki ihıtifaflîiar da arfcmıiş-
•tır. 

Hükümet, birçok ıseri kanunlar ve ka
nun kuvvetinde kararnameler çıkarmak
tadır. Bürokrasi (bu kanunları doğru uy
gulama alanı bulamadan birtakım yeni 
kanun ve kararnameler çıkmakta, ek 
maddelerle tezatlar doğmaktadır. Tatbi
katçılar zor durumlarda kalmakta, yan
lış uygulamalar yapuliageCmöktıedir. 

Ada'Dat ihtiyacı, toplumun en önemili: 
ihtiyacıdır. Adalet, devletin otorite ye 
ıgüç kaynağıdır. idarî yargı, yürütmenin 
ve idarenin keyfî, tek taraflı ve parlti-
zaniliığına karşı vatandaşın 'teminatıdır. 
'Hak gözetmeyen bir idare karşısında, 
tok gözeten bir yargı, bugün çok önemllıi 
biır hale (geltmıiış/tir. Partizanlık, hukukum 
üstüne çıkmıştır. İdare (partizandır. Bu, 
şahsî, keyfî ve partizanca idareye karşı, 
tek ıteımıinat yargıdır, 

ıİktidarın gazabına uğrayan vatanda
şın müracaat edeceği kapının herkese 
açık, güvenilir, sağlam ve her yönüyle ta
rafsız olmasını istiyoruz. 

Yargı dağıtımında sürat ve isabet 
sağlayan bir teşkilat düzehtamesine git
mek, idarî ciıhazlanmayı desteklemek, 
maddî imkânları artırmak, Hükümetin 
en önemli görevidir. 

Adalet çabuk, adalet koliay, adalet 
ucuz Olmalıdır. 

(Mahkeme harçları pek ytüksıektir, 
mahkeme harçları pek fahiştir. Vatandaş, 
(hakikini arama yerine, çoğu kez haksız
lığa rıza gösterme durumundadır. 

Yürütme ve idareyle kişiler arasında
ki uyuşmazMdların çözümlenmesine karar 
verecek olan idarî yargı hâkimlerinin 
birtakım özeliklere sahıip oüması, kamu 
hukuku ve idarî yargı içinde ye-tişmiş 
bulunması, idarî yargının gerektirdiği tek
nik bilgiye sahip olması, idarî alanda 
tecrübe 'edinmiş ollması şarttır. 

ıBugün ülkemizde, idarî yargının 
temelini Danıştay (teşkil etmektedir. Bu 
sebeple, burada görev alacak olan kim-
sdJerin, hâkitmllierin Danışitayca yetişti
rilmeleri şarttır. İdarî yangıya atanacak 
hâkilmlleri/n stajlarını Danıştayda yapma-
••lan ,şar<tltır. 

Danıştayda görev yapanların sosyal 
'ihtiyaç ve ekonomik sorunları üzerinde 
de durmak istiyorum. Ağır ve çok mesu
liyeti bir görev icra eden yargı men
suplarının dertleri halledftmezse, bun
dan zarar görecek olan vatandaştır. 

AdaOet mekanizmasında görev yapan-
lların bütünüyle sommlülukllan vardır. 
©aşkan, üye, savcı vesaire diye bir ayı
rım yapmaya gerek yoktur. (Bunların, 
artan enflasyon, hayat pahalılığı ve her 
gün değişen fiyatlar sebebiyle darda ol
duklarını bilmekteyiz. 

IBİrçok kurum, lojmanl'jarını yaptır
mış veya yaptırmaktadır, yazlıklar için 
de büyük paralar harcanmaklbadır. Ancak, 
adalet dağıtan bir kurumda maalesef 
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Ibuoüaının hiçbiri yoktur. Danıştayım, ha
len yazlıkları yoktur. Mensupları bu ih
tiyaçlarını fcaTşâayabilmıek için minnet 
ive töhmet altına gindbilknektıedMer. Bu 
yüksek yangı ımensupftarinın birçok uımuim 
mlüdürMiğün Itesisterine girmelieriımde bü
yük güçlliüIkH'er çıkartmaktadır, 

Yüksek yargı organlan mııensuplan-
mım personel rejiımıi ve devlet protoko
lünde (gerçek hiıyerarşik yerinin tespitim 
de de mutlak zaruret vardır. Anayasa 
mııızım 2 ncd rnıaddesiinde, «Türkiye Oum-
Ihaıriyelti, demokratik, laik ve sosyal biır 
ıhukufc Devletidir» denmektedir. Oukuk 
devletli demek, hukuka ıbağllı, hukukum 
üstünMğlünü örn piliamda ıtuıtam devlet de
lmektir. Böyle ofanea, hukuka bağlı dev-
(let illfcellerjınim korunması ve kolanma-
sunda gförıev yapan organların kıymetli 
mensuplarıma gereken ihtimamın g/österi-
ımıesi şart, feksMıklierim giderilmesi za
rurîdir. Bunlbr hepimiz içim görev ol
malıdır. 

Danıstaydan ıbalhsederken, Askerî 
Ylüksek İdare Mahkıemesimdem de söz 
ötmeden geçemeyeceğimi düşünmekte
yiz. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, 
1961 Anayasasında göreVlteri tayim edi
len ve Danıştayım Yüksek Askerî Şûra 
kararlarıma karşı dava kabul etmesi se
bebiyle kuratonuş bir mahkemedir. 1982 
Amayasasıyla Yüksek Askerî Şûra ka
narlarıma karşı dava yolu kapanmış; do-
Uayısıyla da, hu yüksek mahkemenin kü
mülüs sebebi ortadan kaUkmıştır. Ayrıca 
bu, yargı birliğimi de zedetemekteditr. Sa
dece MİM Savumıma Bakanihğınn tasar-
mıfHama 'bakam bir yüksek mahkeme ha
ilime gelimiştiır. Takdir olunur ki; bu 
Ihâkkn israfıdır, bu kadro israfıdır; bü
yük (hâküm ekisiklıiğimim oılduğuı ülkemizin, 
buma tohammüJü yoktur. 

(Sayım (milletvekilleri, Hâkiımler ve Sav
cılar Yüksek Kuıruiunum oluşması ve ça-

fliışması, hâkim ve yargı içim gereken gü
veni vermekten uzaktır. Kurull, müsitaklil 
bir teşkilata, personelle sahip değildir. 
Atama kararnamelerim/im Başbakanlıkta 
gümferee bekliemesi, çirkim söyillemitiieıre 
ısebep olaJbilknıelküedir. Bunlarım derhal' dü-
zelknesıimi istiyoruz. 

IBu düşümce ve duygularla, Danıştay 
Başkanlığı ıbutçeslimim memlteketiımİEze, 
milletimize, Danıştay camiasına .hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyor, Doğru Yol Par
tisi ve şahsım adıma en derim saygılllao-
mu sunuyorum. (DYP ve ANAP sıralia-
ondam ajltkış'Iiaır) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
ıGazioğÜu. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sa
yın İhsan Nuri Topkaya; buyurun efen
dim. (ANAP sıraliaontian alkışlar) 

ANAP GMJİBU ADINA İHSAN 
NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclislimin 
(saygıdeğer üyeleri; Danıştay Başkanlı
ğının 1988 Malî Yıilı Bütçe Kanunu Ta
sarısı ve 1986 Yılı Kesıinhesap Kanun 
Tasarısıyla ilgili olarak Anavatan Par-
(tiisi Meclis Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım; bu vesi
leyle yüce heyetimizi en derin saygıla
rımla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın üyeler, Danıştayımız, biraz ev
vel konuşan arkadaşımızın da bellirtiği 
üzere, ilk olarak 10 Mayıs 1868 tari
hinde, bundan tam 120 yıl önce Padi
şah Sultan Aziz zamanında Mithat Pa
şanın başkanlığında Teşkilatı Cedide 
adıyla kurulmuş, 1876 ve 1908 anaya
salarında ve cumhuriyet döneminde 1924 
ve 1961 anayasalarında yer almış ve 1982 
Anayasasıyla da yüksek idare mahke
mesi hüviyetini kazanmıştır. 
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(Bugün Danıştayın kuruluş, görev ve 
yetkileri, 20:1.1982 tarih 2575 sayılı Ka-
nun'k düzenlenmiştlir. Mfezkûr 'kanuna 
göre Danıştaıyıimız yargı görevini iki şe
kilde yerine getirmektedir. 

Birindilsi, 2575 sayılı Danıştay Kanu
nunun 24 ünoü maddesine göre, ilk de
rece mahkemesıi olarak, Balkanlar Ku
rulu kararlarına, müşterek kararnamele-
re, .Başbakanca alman kararlara, bakan
lıkların düzenleyici veya kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çika-
rıîan ve ülke çapında uygulanacak dü
zenleyici işlemlerle, yükseköğretim kurum
larının kararlarına karışı Danışltayda açı
lacak olan iptal ve tarn yargı davaları 
ile imtiyaz sözleşmelerinden doğan idarî 
davaları çözülmileyerelk nilhkî karara bağ
lar. 

itkine i olarak; aynı kanunun 25 inci 
ırryaldÜesinde gösterildiği üzere, idare mah
kemeleri ile vergi mahkemelerince veri
len nihaî ıkafarları temyiz yoluyla ince
ledikten sonra neticelendirir. 

iDanışfüayımız, ,bu görevlerinin dışın
da, Başbakanlık veya Bakanlar Kurulun
ca (gönderilen kanun tasarı ve teklifleri 
hakkında 'görüşünü thi'ldirmek, ıtüzülk 'ta
sarıları, iirritiyaz sözleşme ve şartname
lerini incelemek, Cumhurbaşkanlığı ve 
'Başbakanlık .tarafından bildirilen diğer 
konular hakkında görüş bildinmek su
retiyle görev ,ifa etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, idarî yargıyı il
gilendiren diğer konulardaki ihtilafları 
halletmek üzere, 20 Ocak 1982 tarihinde 
yürürlüğe giren 2576 ve 2577 sayılı Ka
nunlarla «İdare mahkemeleri», «bölge 
idare mahkemeleri» ve «vergi mahkeme
leri» adı altında yeniden mahkemeler ku
rulmuştur. Bu suretle, Danıştayın yükü 
kısmen azaltılmış ve hizmet vatandaşın 
ayağına götürülerek gerekli kolaylık ve 
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verimllik sağlanmıştır. Gerek Danıştay, 
gerekse idare ve vergi mahkemelerinde 
çalıştırılacak olan hâkimlerimiz/in iyi ye
tişmiş olmaları, hizmetin görülmesinde 
ve adaletin doğru tecelli ettirilmesinde 
büyük önemi haizdir. Bu maksatla, Hâ
kimler ve Savcılar Kanunu 'ile Hâkim 
ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Ku
ruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
gereğince, idare mahkemelerinde hâkim
lik yapacak olanların stajlarının, .bir yıl
lık dönemi Danıştaıydia sürdürülmekte ve 
Danıştay Başkanlığı bu stajyerlere naza
rî ve uygulamalı özel bir program tatbik 
etmek suretiyle en iyi .bir biçimde yetiş
melerini sağlamakıtaidır. 

Sayın milleltyelkllleri, Danışitay imiz bu 
hizmetleri, 21si idarî ve 8'(i de dava dai
resi olmak üzere, toplam 10 daire (mari
fetiyle vermektedir. İdarî işlere ilişkin 
oıyuışmazl ıklara Danıştayın 'Birinci ve İlkin
di DalirelerirMe bakılımaktladır. Bilhassa 
Memurin Mulhakeımatı Hakkında Kanu
nu M'uvakkat hükümlerine göre açılan 
davalara, diğer bir deyimle, memurların 
görevlerinden doğan 'veya görev sırasın
da işledikleri iddia edilen suçlardan do
layı açılan davalara Danıştay İkinci Dai
resinde bakılmakltad'ır. 

Dtanışiöayımıza intikal eden davaların 
miktar ve kıyaslamasını yapabilmek için, 
bazı örnekler verme zarureti hâsıl ol
muştur. Danışitay dava dairelerine 1985 
yılında devreden dosya sayısı 18 517'dir. 
Aynı yıl içenilsiinde 20 501 daya daha 
gelrriiş, bu davalardan 20 549 adedi ka
rara çıkarılmış, geriye (1986 yılına) 
18 469 dava intikal etmiştir. 

1986 yılında, devren gelen bu dava
ların dışırida, 22 943 dava yeniden açıl
mış ve bunun 20 190'ı karara çıkmış, 
1987 yılına ise 21 222 dava intikal et
miştir. 
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1987 yılımda, devreden bu davalar 
dışı nida, 27 283 yeni dava gelmiş ve 
21 6621si karara bağlanarak, 1988 yılına 
26 843 dava irittfkal dfcmıiştir. 

İdarî dairelerde görülen davalara ge
linde: 1985 yılı i'tiilbarilyle devren gelen da
va adedi 7 8Ö8, 1985 yılında yeni açılan 
dava ısiayıısı 4 198 ve aynı yıl karara bağ
lanan dava adedi ise 4 632 ve -1986 yı
lına devreden dava aldedl ise 7 334"tür. 

11986 yılında, Daniişttayıımıza 4 146 
yeni dava açıillmış ve 4 495 dava yıl içe
ririnde karara bağlanmış, 1987 yılına ise 
7 025 dava devredilimişltlir. 

©unları niçin .söylüyorum? Bu rakam
lar incelemeye tabi tutulduğunda görü-
leüekltir ildi, her yıl Danışltayımızda açı
lan dava adedinde muazzam bir artma 
vardır. Haltla, devredilen davla dosyala
rı nida da yine artış görülmektedir. Oysa 
amaç, (bu dosyaların devredilmesi değil, 
yıl içerisinde ve kısa blir dönemde 'biti-
riiımösüdir. Bunun nedenlerini incelemek 
zorundayız. 

Bugün, Danıştayıımız/d'a çoik değerli 
ıhâkiımlerimiiz, ısaycılarıimız ve itelikik hâ-
Ikimilerimliızin mevcut olmasına • karışın, 
Ibu iişin üstesinden gelinmesine bir türlü 
olanak bulunamamıştır. Sebepleri ise, tet
kik hâkimliği ve savcılık kadrolarının 
•yeiteri kadar temin edilememiş olmasın
dandır, 

1 Bilindiği üzere, aidailett camiasında da, 
maalesef, hâkim açığımız vardır. Ada
let mekanizmasında mevcut olan bu du
rum, Danışitlayda da aynı bîçimde mev
cuttur. Bu açığın karşılanabilmesii için, 
Hükümötiımiiz elinden gelen her türlü 
gayreti, bütçe ümlkânılârı içerisinde, sarf 
etmektedir. Bir örnek vermek laziim ge
lirse; Aniavatan Partisi döneminden ön-
cdkti dönemlerde hâklmlerim'izlin aşağı 
yukarı ihiçlbir'is'inin lojmanı yokken, bu

lgun artık, adalet mekanizmasındaki hâ
kimlerimizin yü2)de 60'ı lojmana kavuş-
ıturulllmuş, bakiyesinin lojman iMyaçla-
rını karşılıamıalk için de, bütçeden para 
verilmekltejdlir. 

ıDanış/tayıımrzdaki hâlkilmlerircıizıin de 
(bir kes'ilml ibugün için lojmanlara kavuş-
ıturullmuş; fakait, henüz büyük bir kısmı 
İlse lojmana kavuşturulamamıştır. Bu yıl 
Ibütçesi içerisinde, kafi olmamakla bera
ber, bir niilktar öldenelk, lojman ihtiyacı
nın karşılanması İçin ayrılmıştır. 

Tabiî, hâkimlerin lojmana kavuştu
rulmuş olllmiası da kâfi değildir; diğer 
ısolsJyal yönîerinlin de ele alınıp, hâkim
lik mesleğini cazh'p hale getirmek zorun
dayız. Alks'i lalkldlirde, ileride büyük sı
kıntılara duçar olmalmız kaçınılmaz olur. 

(Bugün, HîülkÜmidt, elindeki imkânları 
bu yola çevirimişttJir. Her türlü yardıma 
da hazırdır ve bunların halli için uğraş
maktadır. 

Oanışltaydalkfi kadroların miktarına 
ve bunların ne kadarının dolu, ne kada
rının açılk olduğuna ilişkin elimdeki ya
zıda birtakıim rakamlar var; ama, şümdli 
bunları okuyup zamanınızı almak iste
miyorum; meselenin vuzuha kavuştuğu 
kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Danıştay in yükünün azaltılmasının bir 
yolu da, sadece hâlkim temini değil, mü
esseseyi teknik imlkânlTardan da yarar
landırmaktır. Bu maksatla, Danışüayı-
mızda modern teknolbjînîin yargı h'izıme-
Itine sağladığı birtakım hizmetlerin verl-
llebllımesi, verim ve .sürattin sağlanması 
amacıyla, hukukta bilgisayar kullanı'lma-
ısına geçilmiş ve 1985 yılında Danışıtayda 
Bilgiişlem Merkezi kuruimuştur. Bu ko-
nUdak'i çalışmalar da başarılı bir şekilde 
sürdürülmektedir. 1988 yılında ise, daire 
kararlarının programlanması çalışmala-
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nm tamamlanacağı umut ve inancı içe-
ri'simdeyiz. Bu ihtiyaçların karşılanabil -
ımleısi için de, 1988 yılı bütçesi içerisine 
yeterlli ödeneğin konulduğuna inanıyoruz. 

Ayrıca, Danıştayda yargı görevlinin 
daha sağlıklı yürütülebilmesi için, bizlmet 
içi eğitilme büyük önem verilmektedir. 
İdare maihkemelleri, bölge idare mahke
meleri ve vergi mahkemeleri hâlkimleriin'i 
eğitımek amacıyla, Aidaleıt Bakanlığı ile 
mutabakatta varılarak 1985 yılından beri 
uygulamaya konulan meslek içi eğitimi 
buna örnek gösterebiliriz. Bu cümleden 
olarak, hâkimlerimiz 6 dönem meslek 
idi eğitime tialbi tutulimuş ve Halen de 
-1988 yılı içerisinde- bu çalışmalar, se-
ırniner ve diğer biçimlerde sürdürülınek-
ıtedlir. 

Ayrıca, idarî yangıyı ilgilendiren ya
yınların bol ve süratli olarak çıkarılma
sı için, Dan^tayda özel bir maitlbaa ku
rularak hiamete sunulmuştur. 

Danışltayda çalışan bilûmum persone
llin sağlığının korunmaısı ve hizmetin ve
rimli bir şeklide yürütüliebiDmesi çalışma-
1 arına güdilimiş; bu maksatla, Danıştay 
Başkanlığı bünyesinde sağlık birimleri te
sis edilerek işgücü kaybına mani olun
duğu gilbi, Oanıştaydan emelkli olanların 
ve ailelerindin sağlık hizmetleriyle de ya
kımdan ilgilerailimekltiedJir. Sağlık birimle
rdi sayesinde 8-10 bin kişiye bir yıl içe
risinde sağlık Hizmeti verilmiş ve bu mak-
ısaltla 'yeterlli ödenek 'Hükümetimiiızce Da
nıştay Bakanlığı emrine tahsis ediimiş-
)liir., 

Aynıca Danıştay mensuplarının gerek 
hizmet içi eğitimini ve gerekse dinlen -
ime ibJtiiıyaçlarını karşılamak üzere, Ma
navgat'ta, Tarım Orman ve Köyişfleri 
Bakanlığından bir arsa temin edülerek, 
1987 yılında inşaatla başlanmıştır. Ben-
ıden önce konudan hatip arkadaşımız 

Ida bu ihtJiyaca değinmliş, ancak henüz bir 
ıteşdbbüse geçilmediğini bİldirmliştiir; oy-
>sa, böyle bir teşebbüs varıdır, hatlta 1989 
yılı içerisinde bu hizmeltin Danuşltlay men
supları emrine sunulacağına kanaatimiz-
üarridır. Yukarıda arz öt)t/iğ!m durumlar
da hizmet veren Danıştaym çotk güzide 
hâkim'lerine, başkanına ve bütün men
suplarına burada teşekkür eHmeden ge-
çemeyeceğim. 

IMulhterem milletveikilileri, 1988 yılın
da Danıştayıımıza genel yöneitim ve des
tek hizmetlerini karşılatmak üzere 991 
ımiliyon Türk Lirası, yargı ve danışma, 
İnceleme bükmelerinin görüllmesli İçtin 2 
mlilıyar 944 milyon Türk Orası ve diğer 
hizmet programları için de 54 mi'lyıon 
Türk Lirası olmak üzere ceman, 3 mil
yar 989 mİUyon liralık Ödenek tahsis 
olunmuştur. tleriıki yıllarda bu ödeneğin 
dalha da arltırılması suretiyle, hizmetle-
rin veriml'i olarak yürütüleceğine inanı
yor, Danıştay bütçemizin, mensupları
na, rni'Uetimize ve memleketimize hayırlı 
olmasını diliyor; şahısım ve Anavatan 
Partisi Grubu adına hepinizi saygılarım
la selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Topkaya. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Kamer Genç;, buyurun, 
(SHP -sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 10 Mayıs 1868'de kurulan 
ve çeşiıtld isim ve yetkilerle görev ya
pan asırlık Yüce Danıştayımızın 1986 
Kesinhesap Kanun Tasarısı ile 1988 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde 
grubum adına görüşlerimizi dile getir
mek üzere söz almış bulunuyorum. Ko
nuşmama başlamadan önce, hepinizi say-
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gıyia 'selarnlarken, bütçenin yüce Da-
nışfcaya ve mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını 'diliyorum. 

Sayın Danıştay Başkanıımız da bura
dadır. Kendisi, 'bir yüksek hâkimin sa
hip olması gereken üstün bilgi, kültür ve 
tarafsızlığa sahip bir kişidir. Kendisini 
ötedlen beri tanıdığım için, bu yüce ku
ruluşa böyle bir insanın birinci başkan
lık yapmmsı, bizler için gerçekten mutlu 
bir durumdur. 

Değerli arkadaşlar, benden önce ko
nuşan arkadaşlarımız - özellıilkle Doğru 
Yol (Partisi Grubunun sözcüsü arkada-
şıttuz - yine 1980 öncesinde çok duydu -
ğumiuz birtakım hikâyeleri tekrarladı
lar. O sıralarda Danıştayda çalışan, bir 
kişi olarak, bu konuşmalara cevap ver
meden geçemeyeceğim. 

Konuşmalarında, «Danıştay, geç
mişte, muhalefet partisi gibi, hükümete 
muhalefet etti; bir genel müdürün ken
di özel kalemi üzerindeki tasarrufu en
gelledi; öğrencilere sınıf geçirtti» dediler. 

Değerli arkadaşlar, belli konularda 
konuşabilmek için, elbette ki, o konula
rın gerektirdiği birtakım ıbilgilere sahip 
olmak lazınv 1980'den önce, birtakım in
sanlar çıkıp, «Bu memlekette yürütme
nin üstünde Danıştay, yasamanın üze
rinde Anayasa Mahkemesi olduktan 
sonra, bu memleket yönetilemez! Biz 
Anayasayı da, babayasayı da dümdüz 
ederiz» diyorlardı. Ama, ne oldu? Ken
dimiz dümdüz olduk, memleket dümdüz 
oldu. 

Değerli arkadaşlar, bir motorun sağ
lıklı çalışabilmesi için, nasıl ki suya, 
akaryakıta ve yağa ihtiyaç varsa; devlet 
mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işle
yebilmesi için de - özellikle hukuk dev
letini kastediyorum, bizim üzerinde dur
duğumuz husus odur - yasamanın, yar

gının, yürütmenin birbirine karşı olma
ması, birbirleriyle uyum içinde çalışmak 
zorunluluğu vardır. îşte, demokratik 
hukuk devletlerinde olduğu gibi, özel
likle Anayasamızın 2 nci maddesıinde de, 
devletimizin sosyal bir hukuk devleti 
olduğu belirtilmiştir. Sosyal bir hukuk 
devletinde elbette ki yasama olacak, yar
gı olacak vıe yürütme olacak. 

Geçen gün Anayasa Mahkemesi Büt
çesi üzerinde, Sayın Adalet Bakanı, ger
çekten çok kınadığım bir konuşma yap
tılar; Anayasa Mahkemesi kararları bizi 
mahkûm etmez dediler, Arkadaşilar, bu 
sözü bir 'ilkokul talebesi söylemez. Ger
çekten söylemez. Türkiye Büyük Millet 

, Meclisi burada kanun çıkarırken, bağlı 
bir yetki içindedir. Yani, «Ben Türkiye 
Büyük Millet Meclisiyim; istediğim ka
nunu çıkarırım» diyemezsiniz. «Ben la
ikliği ikaldırırım» diyebilir misiniz? Ana
yasamızdaki «Türkiyt Devleti bir Cum
huriyettir» genel İlkesini kaldırabilir mi
siniz? Kaldıramazsınız. Çünkü, bağlı 
bir durum var, Anayasa var; çıkaraca
ğınız kanunların Anayasa hükümleri 
içinde olması zorunludur. O halde, ya 
demokrasiyi içiıriizie sindireceğiz, demok
ratik kurallara göre hareket edeceğiz ve
yahut da bunun karşısında olacağız. 

Değerli arkadaşlar, 12 Eylül 1980'de 
yapıîan askerî ihtilale, 1961 Anayasası
nın Türk halkının özlem ve istekleri 
doğrultusunda geitirdiği temel hak ve öz
gürlüklere büyük kısıtlamalar konulması 
yanında, yargı, bağımsızlığı ve) denetimi 
de sınırlandırılmış ve bu sınırlamalardan 
Danışıtay da hissesini almıştır. Bu yüce 
mahkeme yeniden düzenlenmiş, yıllarca 
bu kurumda üstün Mr çaba ile görev 
yapan, idare hukuku konularında otori
te sayılabilecek derece idare huku
ku bilgi ve kültürüne sahip 16 
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tane değerli Danıştay Daire Baş
kanı ve üyesi, maalesef o zaman askerî 
yönetimce Danıştay idaresi dışına sürül
müş 'V© bu arkadaşlarımızın birçoğu Da-
nıştaydan ayrılmış, Danıştaydaki daire 
sayısı da 15 ten 10'a 'indirilmiştir. 

Aslında, 'burada konuşuluyor; 12 Ey
lül öncesıindd Danıştaydaki dava sayısı 
100 - 1110 bin civarında idi. 1983 - 1984 
arasımda Danıştaydaki iş hacmi azaldı. 
Nıiye azaldı? Çünkü, Türkiye'de «yargo> 
diye bir şey kalmadı. İdarenin hiçbir 
eylem ve işlemi idarî yargı denetimine 
tfabi tultulimadı. Çünkü, sıkıyönetim mem
leketin her tarafında hüküm sürüyor ve 
devlet yönetimi sıkıyönetim kanunlarına 
•göre yürütülüyorduk Sıkıyönetimin ey
lem ve (işlemleri de yargı denetimine ta
bi 'olmayınca, elbetteki, Danıştaya, ida
rî yargı mahkemesine de açılacak bir 
dava olmayacaktı. Böylece, 'idarî yargı-

M. NECAT EUDEM (îstanbul) — 
İdare mahkemelerinden dolayıydı o!i 
daki dava sayısı azaldı. 

KAİMER GENÇ (Devamla) — Ha
yır, efendim, hayır. İdare mahkemeleri 
1982'de kuruldu, zaten idare mahkemele
rinde de iş yoktu, şimdii başladı.] Şimdi 
neden başladı? Olağanüstü hal ve sı
kıyönetim kalkınca; zaten sizin işlem
lerde hukuk tanır bir görüntünüz yok, 
istediğinizi yapııyorsunuz... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Kanunlara uygun olarak ama. 

KAMER GENÇ (Devamla) — ... biz 
her şeye kadiriz, 292 tane oyumuz var, 
biz bununla her şeyi yapıyoruz diyorsu
nuz; ama, sıkıyönetüm ve olağanüstü 
hal kalkanca, idarî yargıya açılan da
valar da artık Türkiye'de çığ gibi bü
yüdü. Göreceğiz bunları. 

Değerli arkadaşlar, Danıştay yapı
sında yapılan bu tasfiye yanında, idarî 

yargı dienetimiini ortadan kaldıracak bo
yutlarda sayılabilecek derecede sınırla
malar da getirilmiş; böylece, Danıştay, 
âdeta görev yapamaz duruma düşürül
müştür. Memleketin her tarafında sıkı
yönetim bulunduğu ve devletin bütün 
faaliyetleri sıkıyönetim yasalarına göre 
yapıldığı bu dönemde, idarenin birçok 
eylem ve istemi yargı denetimi dışında 
feataıış, Danıştayın vergi davalarına ba
kan daireleri dışındaki dairelerde bakı
lacak uyuşmazlık bırakılmamıştır. 

Devlet yapısı içinde çok seçkin bir 
yeri olan Danıştaya uygun görülen böy
le bir tasfiye hareketli, 6 Kasım 1983 se
çimlerinden sonra devam letmiş ve idarî 
yargının denetim yapısını oluşturan 
bir kurumun iyileştirilmesi konusunda 
ANAP İktidarı da istekli görülmemiş
tir. 

1982 Anayasasının «Cumhuriyetin 
nitelikleri» başlığını taşıyan 2 nci mad
desinin kabul ettiği devletin niteliklerin
den en önemlilerinden biri, «devletin, 
sosyal hukuk devleti» oluşudur. Bu te
mel dikenin en belirgin 'koşulu da, tüm 
idarî eylem ve1 işlemlerin yargı dene
timinle tabi olmasıdır; ancak, Anayasa
nın 125 inci maddesindeki, Cumhurbaş
kanının tek başına yapacağı işlemler ile 
Yüksek Askerî Şûranın Ikararlarının yar
gı denetimi dışında tutulması, bu temel 
ilkeyi bozmuştur.: 

Diğer taraftan, Anayasanın 125 inci 
maddesiyle idarî yargı denetimine geti
rilen sınırlamaların tamamen bir tepki
den kaynaklandığı ve uygulanabilir ni
teliğinin bulunmadığı görülmektedir. 
Özellikle dördüncü fıkradaki «Yargı yet
kisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka 
uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. 
Yürütımle görevinin kanunlarda gösterilen 
şekil ve esaslara uygun olarak yerine ge-
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tirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve 
işlem niteliğinde veya takdir yetkisini 
kaldıracak 'biçimde yargı kararı verile
mez» denilmektedir. Bu sınırlamalar an
lamsızdır ve uygulanabilirliliği de bulun
mamaktadır. Zira, idarî yargı denetimin
de, ddarî işlemlerin yetki, şekil, sebep, 
konu ve maksat yönlerinden biri ile hu
kuka uygun olup olmadıkları ölçüsünden 
hareket edilmektedir. İdare tarafından 
tesis ©dilıen idarî işlemler üzerinde mak
sat yönüyle yapılan yargı denetimini si
yasî denetim olarak kabul etmek müm
kün .değildir ;ancak, siyasî iktidarlar te
slis ettikleri, 'idarî işlemlerde, siyasî ama
cı ıbir yana bıralkıp, idarenin hizmet ve 
gereklerimi ön plana alarak hukuka uy-
guııi işlem tesis ettikljeri takdirde, bu ida
rî işjlemterin iptali olanaksızdır, aksini 
düşünmek yargıya güven duymamak
tır. 

idarî yargı denetiminin özü ve nite
liği kavranılmadan öne sürülen haksız 
ve tutarsız itham ve tespitler, yargının 
bağımsızlığından ve yetkisinden önemli 
kayıplara neden olmuş; böylece, siyasî 
iktidarlardan ve keyfî idarelerden vatan
daşların temel hak ve özgürlüklerine ge-
Ijen tecavüzlere karşı önleyici bir savun
ma ve halk arama kapısı da kısmen ka
panmıştır. 

Bireyin kaderi, idare edenlerin keyfi
ne ve insafına terk edilemez. Bireyi (ida
renin keyfî işlemlerinden korumak uygar 
bir toplumun gereğidir. ANAP İktidarı, 
idarî yargı denetimine, bu denetimi an
lamsız kılacak biçimde kısıtlamalar ge
tirerek, Cumhuriyetimizin temel nitelik
lerinden biri olan «Hukuk devleti» ilke
sini değiştirmiş; devletimizi, «Hukuk dev
leti» yerine, «Kanun devleti» ne dönüş
türmüş^ hatta son zamanlarda da «Emir 
devleti» ne doğru kaydırmaktadır. 
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M. VEHBİ DtNÇERLER (Hatay) 
— Yanlış, yanlış!... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yan
lış değil efendim! Başbakanlık konutun
da verilen hangi emri burada kanun ha
line getirmiyorsunuz? Soruyorum size? 

Bırakın, Sayın Başbakan tarafından 
verilen emilirleri, Sayın Bayan özal tara
fından verilen emirleri de kanun haline 
getiriyorsunuz! (ANAP sıralarından, sı
ra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
Başbakanın her konudaki emri, ANAP 
iktidarınca, anında ya kanuna veyahut 
da kanun hükmünde kararnameye dö
nüşerek uyulması zorunlu hukuk kura
lı halline getirilımelkitedir. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Çok 
yanlış... 

M, VEHBt DtNÇERLER (Hatay) 
— Bu da yanlış! 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dev
letin temel kurumlarını bir tarafa ite
rek, tek kişinin iradesiyle devleti yönet
me alışkanlığından, ANAP İktidarı var-
geçmelM'ir. Tek kişinin iradesiyle yapı
lan yönetim, dikta yönetimlidir. 

MÜNİiR F, YAZICI (Manisa) 
— Sen 'bu konuları bilmiyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bun
ları anlamanız için söylüyorum size. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
davranış, Ortaçağ zihniyetinin yeniden 
horüatılmasıdır. ANAP İktidarı, ülkeyi, 
kanun yerine, kanun hükmünde karar
namelerle idareye yönelmiştir. 

M. VEHBt DtNÇERLER (Hatay) 
— Anayasada var. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ka
nun hükmünde kararnamelerle memleketi 
yönetme davranışının getirdiği birçok 
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sakıncalar yanında, idarî yargı denetimi 
de ortadan kalikmaktadır; zira, kanun 
hütaünde kararnamelere karşı Anayasa 
Mahkemesine dava açılsa, bile, bunların 
uygulanmaları engellenememekts ve ida
re de kanun hükmünde kararnamelere 
uymak zorunda olduğundan, bunlara uy
gun olarak yapılan işlemler idarî yar
gı tarafından bozulaımamaiktadır. 

Danıştay konusunda üzerinde durma
mız gereken konulardan bir tanesi de 
«Yürütmenin durdurulması» karanları
dır. Değerli arkadaşlar, özellikle geç
mişte de, bugünlerde de, yürütmenin 
durdurulması 'konusunda, siyasî iktidar
ların idarî yargı ile devamlı çatıştıkla
rını görüyoruz. 

2577 sayılı Kanunun 27 nci madde
sinde yürütmenin durdurulmasıyla ilgili 
olaralk getirilsen kısıtlayıcı hükümler, 
yürütmenin durdurulmasını, vatandaşla
rın, özelikle haksız idarî eylem ve iş
leme maruz kalan insanların haklarını 
almasını büyük derecede engellemiştir. 
Şöyle ki; «Yürütmenin durdurulmasına 
doksan gün içlin karar verilebilir» diyor 
kanun., Niye 90 gün için verilsin ki? 
«Tarafların istemi üzerine gerekçeli ola
rak yeniden yürütmenin durdurulmasına 
karar verilmesi mümkündür» diyor ve 
yürütmenin durdurulması» kararlarını 
içeren dosyalar, tekemmülünden itiba
ren 60 gün içinde mahkeme tarafından 
esastan karara bağlamazsa, yürütmenin 
durdurulması kendiliğinden hükümsüz 
oluyor. Bu kadar antidemokratik, bu kadar 
mantılksız, bu 'kadar gerçeklere aykırı 
bir kanun düşünmek mümlkün değil, iş
te askerî yönetimin, Danıştayın mütalaa
sını almadan, ilgili .kurumun mütalaa
sını almadan çıkardığı Ikanunum seviyesi 
budur. Onun İçin sayın Hükümetimize 
özellikle şunu belirtmek istiyorum: Da-
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nıştay ve idarî yargı il,e ilgili olarak ya
pacağınız kanun değişikliklerinde, mu-
halükalk Danıştayın mütalaasını alın. 
Almazsanız, işte böyle gülünç kanun
lar çıkar ortaya. Yani vatandaş, yürüt
menin durdurulması kararını alacak, 
mahkemelerin işi artacak, 90 gün sonra 
tekrar vatanaş talep edecek, benim için 
verdiğin yürütmeyi durdunma kararını 
tazele diyecek. Niye tazelesin ki? Bir 
işlem ya hukulka uygundur veya huikuka 
aykırıdır. Eğer idarenin eylemi hukuka 
aykin ise vatandaş ne yapmıştır? Vatan
daş müracaat etmiş ve yürütmenin dur-
mahkemelerin işi artacak, 90 gün sonra 
ra gittiğinde o (mahkemeyi yine meşgul1 

etmiş oluyor. Ne oluyor? Zaten mahke
melerde iş hacmi çdk, hu yolla bir dos
ya üç defa, beş defa mahkemeyi meş
gul etmiş oluyor. Yürütmenin durdurul
ması kararlarının tekrar tekrar fuzulî ola
ralk incelenmesi, mahkemelerdeki iş hac
mini artıııımaktadır. 

Değerli arkadaşlar, yine bu (kanunla 
getirilen anlamsız bir hüküm de, yürüt
menin durdurulması (kararlarıyla mah
keme kararlarının idare tarafından 60 
gün içinde yerine getirilmesidir. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — 

Bu Kanun mu? 

KAMER GENÇ (Devamla) — 2577 
sayılı tödarî Yargılarna Usulü Kanunu. 

BAŞKAN — Efenldim, karşılıklı ko
nuşmaya imlkân vermeyelim; rica ediyo
rum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Aslı
ma halkarsanız, Ibu da anlamsız biir hü
küm; çünkü, bir vatandaşın mesela Kı
zılay'da (bulunan 'bir dükkânını kapatı
yorsunuz, içinde ıbozulabilecek cinsten 
eşyası var; mahlkemöye gidiyor tehiri ic
ra kararını alıyor ,'îdare ü'e hunu 60 gün 
içinde yerine getiriyor. Bu kadar man-
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tılk'sızlıfc olur nıu. ,tgft»e gettürd^f:-;z vergi 
kanunlarını göıldülk; vatandaş vergisini 
bir ay geç ödediği zaman ilk ay 'için 
yüzde 10 gecikme zamimı alıyorsunuz; 
ama, kendisimden haksız vergi tahsil edil
diğine ilişkin olarak idarî yargıda veri
len kararı, 60 gün sonra yerine getiriyor
sunuz. Bu mantıksızca (bir kural, bunun 
da ıslahı gerekir. 

ıDeğerlii arkadaşlar, 1982 Anayasası
nın yarığı konusunda getirdiği en Ibülyük 
zaaflardan Ibkiısi de, yargı Ibağıtrılsızlığıma 
getirilen sınırttaım'adır. Bugün ıhâkimlerl-
mlMn Ibağıımisız olduğundan bahsetmek 
gülünçtür. Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu, Adalet Balkanının (başkanlığımda 
toplanmakta, müsteşar bu kurulun doğal 
üyesi Ibülummakitadir. Kurul zaten 7 ki
şiden teşekkül ödüyor, bunlardan 3 kişi 
Yargıtaydan, 2 kişi de Danışltaydan ge
liyor. Adalet Bakanı, Müsteşarı ve 2 de 
Yargıdan gelen kimiyle 'anlaştığı takdirde, 
bu kurulda yapamayacağı tasarruf yok
tur. Onun için, bağımsız bir Hâkimler 
ve Savcılar Kurulunun kurulması zorun
ludur. 

Özellikle büyükşeMr beledİyelerin'in 
yaptığı (keyfî işlemlere karşı yiğitçe, ta
rafsızca, hukuka uıygun karar Veren ida
rî yargı hâkim'leri, ıbu kurul tarafından 
zaman zaman görevinden alınıp Ibaşlka 
yerlere abanmaktadır. Danış/tayın önün
deki asırlık ağaçları sizin belediye baş
kanınız gitti kesti, park yapacaktı. Bir 
idare mahkemesine güttüler, yürütmenin 
durdurulması kanarını alıp durdurdular. 
îdare Mahkemesinin Verdiği karar ol
masaydı, Güven Parkı da Sayın Beledi
ye İBaşkanınız kendi şahsî emelleri uğ
ruma 'birtakım yerlere satacaktı. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Şahsî emelle ne ilgisi var, bina 
mı yapacak oraya? 

KAMER GENÇ ((Devamla) — Şah
ısı eme1! bu; şahsî emelin dışımda bir şey 
değil. (ANAP sıralarından gürülltüter) 

Arkadaşlar, yargı hepimiz için var
dır; «Benim için vardır, senlin liçin yok
tur» diye 'bir şey olmaz. O halde ,yargı-
nın bağımsızlığını memleketimizin gele
ceği 'için (bir teminat kabul (edelim ve bu
nu sağlayalıım, 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yap-
Itığım konuşmada «yargı 'bağımsız değil
dir» Ideidim. IBazı arkadaşlar, «Yet)k'inize 
dayanarak beğenmediğiniz hâkimleri baş
ka yerlere atıyorsunuz» dediler. Sayın 
Balkan da «Ben hiçbir hâkimi (atamıyo
rum» dedi. Nasıl olmaz arkadaşlar? Ka
nunda var; Adalet Bakanı kendisine ve
rilen yeitM iile belirli yerlere hâkim ata
makta ve arkasından da kurula, götür
mektedir; kurulla da uyum halinde ça
lışınca, Ibunun lyerinin değiştirilmes'i müm
kün değildir. 

SALİH SÜMER '(Diyarbakır) — Ge
çidi, 6 ıay... 
• 'KAMER GENÇ '(Devamla) — Yük

sek Hâkimler ve Savcılar Kurulunun iş
leyişi şöyle : Personel genel müdürü, 
gündeme gelecek maddeleri gündeme ge
tirmekte; kurul, Ibu gündeme Ibağlı ola
rak müzakereyi yapmaktadır. Kurul, 
gündemde olmayan 'bir hâıkimi gündeme 
ilave etömekte midir? Etelemektedir. 

M. NECAT ELDEM istanbul) — 
Ediyor. 

KAMER GENÇ '(Devamla) — 'Et
miyor efendim. Çok zor bir olay sayın 
bakan. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 'Es
ki balkan. 

M. NEOAT ELDEM '(İstanbul) — 
Gerçekleri Ibiitoeden konuşmayın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 2461 
saynli Kanunu getJMp, okuyalım. 
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BAŞKAN — iBlir dakika... Bir da
kika.., 

KAMER OENÇ (Devamla) — O 
bakıimdan, Hâlkİimler ive Savcılar Kuru
lunu Ibu çarpık vaziyetten kurtaralım ve 
sağlıklı Ibir yapıya kavuşturalım. 

Değerli arkadaşlar, ANAP iktidarı, 
özelikle ısizler, Ibu ildarî yangının işfeme-
•mâsii İçin çok Ibüyük engeller ıgötiriyor-
isunuz. Bunlardan Ibirincüsİ, yargıdaki (harç 
ımülkitarları.nı korkunç miktarlarda artırı
yorsunuz. Büıgün lar'tıik, yarığı Iharçlarınıın 
ulaştırıldığı ısevilye karşısında, dargellrli-
nin, gecekonduda oturan (memurun gidip 
de İldarî yargıya başvurarak dava açma
ları ekonomik olaralk mümkün değildir. 
Halbuki, Anayasamızın 141 indi madde
si, yargt blizmdtlerinin en az masrafla ve 
süratli ıbir şekilde yerine getiriknesi'ni 
emreder. O halde, bu harç miktarlarının 
artırılmasını önlemek lazımdır. 

.Sonra, mahkemelere açılmış olan da
valara Ibir bakıyorsunuz, posta pulları 
armtş veya 'tekemmül etmiş olan dosya -
lar 'karara Ibağlanımıyor ve tekrar harç 
isteniyor. Geliyor, gelmiyor deriken, bak
ışız yere adalet cihazının işlemesi gec'ik-
tÜriliyor. Bundan önlemek lazımı. Niye 
önlemek lazım? Memleketimizin gelece
ği ıbalkıımınldan önlemek adalet 'hizmeti
nin 'sağlıklı olarak i'şlemesini teinin içlin 
Önlemek lazım. 2802 'sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununda, yine 2576 sayılı 
Böl|ge İdare .Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Veriği Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanıınun-
da< lıdarî yargı hâkimliklerine atanacak-
ların hangü yüksekokul 'mezunu olmaları 
gerektiği Ibelirtilmiş ve «... hukuk veya 
hukuk 'bilgisine programlarında yer ve
ren...» denildikten ısonra, ilgili fakülte ve 
yüksek okullar ısayılimış olmasına rağmen 
Adalet Bakanlığı çıkardığı Ibir yönetıme-
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likte, «Ben yalnız hukuk Fakültesi! ile 
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan 
küsleri alıyorum» delmiştir. Bunun üze
rine, Ibu yönetmeliğin iptali için Danış
tay a (dava açılıyor; Danıştay, yürütme
nin durdurulması kararı veriyor. Bumda 
ne oluyor? İdarî yargıya (hâkim almayı 
engelliyor. 

Bugün Ibirçolk mahkemelerde, özelik
le AnkaraMa, Istanbul'dia idarî yargıda 
hâkilm ydktur veya çok az hâkim «vardır. 
Ankara, devletin merkezidir, hükümetin 
Ib'üitÜîn eylem ve İşlemlerine karşı açılan 
davalların -Ankara'nın hükümet merkezi 
olmasından 'dolayı- çoğu burada açılıyor 
ve Ankara'da ildare mahkemelerinde açı
lan davalar \ilkii üç sene 'bekliyor. Bıra
kın liki üç 'sene beklemesini, yürütmenin 
durdurulması kararlarının anında veya
hut da savunma alındıktan Ihemen sonra 
Verilmesi gerekirken, 1 ısene geçtiği halde 
yürütmenin durdurulıma'sı kararı verile-
m'iyor. 

Arkadaşlar, Ihepin'iz (de biliyorsunuz, 
«Gecİkmüş »adalet, adalet değildir» O hal
de ne yapacağız? Meclisin -görevi 'mem
leketli, vatandaşı yakından ilgilendiren 
hizmetlerin aksamasını önleyecek Ibir sis
temin getirmesidir. Bunu lütfen getirin, 
düzeltoim. IBu, vatandaşa Ibüyük sıkın
tılar vermektedir. Vatandaşa (sıkıntı ver
diği ıglilbi, »devlete ide ısıkıntı vermektedir. 
îpitalii (gereken haksız Ibir idarî işlem eğer 
üç sene ısonra iptal edilirse, o idarî iş
lemden mağdur olan vatandaşın da so
nunda tazminat davası açma (hakkı var
dır ve devletten Ibu tazminatını alacak
tır. O 'halde 'bunları zamanında önleye
lim, ne vatandaşı, ne 'de devletli mağdur 
etmeyelim. 

Değerli arkadaşlar, özellikle ANAP 
likıtMarı, son zamanlarda idarî yargı yet
kisinin sınırlanımasıyla ilgili birtakım ka-
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nun hükmünde lk.anarnam.eler getirmiştir. 
Mesela bunlardan birisi, 233 sayılı Ka
nun Hülklmüridle Kararnaımede 308 sayılı 
Kararnaimıe ile «yapılan ve KİT'lerde ça
lışan personelin statüsüne getirilen deği
şikliktir. Burada sözleşmeli personel sis
temini gelinmiştir. Bu sistemi ıgeftÜrme'kle-
ıde kalmamış, Ibu hususta açılan davala
rın bakılma, yerinlin adlî yargı oHduğuna 
dair ı'bir hüküm de sevk etmiştir. 

Değerli arkadaşlar, kamu kesiminde 
çalışan (bir kişi ya işçidir, ya memurdur; 
bunun dışında üçüncü bir tip Idüşünüle-
ımez. İşçi »olursa grev hakkı vardır, çeşitli 
sosyal talkları vardır. Bu 'işçi sayılmıyor, 
memur ıda sayılmıyor; sözleşmeli perso
nel... Açılan davaların adlî yargılara (git
mesinin Ibu kişilere çioık büyük sıkıntıları 
olmaktadır. Özellikte Ibir idarî Üşlehı ida
rî yargkta incelenirken, idarenin tesis 
edeceği işlem üzerinde, 'kamu hizmetinin 
gerekleri, icapları, Idaha doğrusu idarî 
listemin ydtkl, sebep, konu, maksat yön
leriyle, çok geniş blir incelenmesi vardır; 
aıma, adlî yangıda, ilki ık'üş'i anasında mu
kaveleden kaynaklanan karşılıklı hakları 
vardır. Onun İçlin, Danıştay, sözleşmeli 
personel konusunda verdiği kararlarda, 
idare hukukunun gereklerine daha uygun 
ve personelin ısitailiüsünü garantîi altına 
alabilecek, personeli, siyasî iktidarların, 
kendi siyasî amaçlan doğrultusunda yap
tığı eylem Ve işlemlerden koruyacak dü
zeyde karar verir; ama, adlî yangıda bu 
yok. Bu 'itibarla İbunun da düzeltilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 

M. VEHflİ DİNÇERLER (Hatay) — 
Yanlış! 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, onun /yanlış veya doğru olduğunu 
münakaşa ederiz. 

Değerli arkadaşlar, bu arada, mesela 
3091 sayılı Kanunda yapılan değiişiklikle, 
•orman konusunda yargı denetimine kı
sıtlama geltirildi. Yine, taşınmaz malların 
mülkiiiyeltlne yapılan tecavüzlerin meni ile 
ilgili olarak Ibir yasa değişikliğinde, «ida
renin tesis etifciği işlemlere karşı yürütme
nin durdurulması kararı istenemez» yo
lunda Ibir hüküm geltirildi. Bu da, yangı
ya getirilen önemli b'ir sınırlamadır. 

ANAP 'ilklfiidarı -arkadaşlar ısöylediler-
tüzük yapmaktan kaçınmaktadır. Tüzükle
rin, vatandaşlar bakımından çok büyük 
güvencesi vardı<r. Niye vardır? 'B'ir defa, 
tüzükler Resmî Gazetede yayınlanıyor, 
Danıştayın tetkikinden geçiyor. Bu du
rum, çıkan tüzüklerin, özellikle, mevcut 
Anayasaya, hukuka uygun 'bir düzenle
me biçiminde çıkmasını sağlaımaktadır; 
ama nedense, siyasî üktlidarlar, tüzük çı
karmaktan vazgeçtiler, özelikle ısizin ik
tidarınız çıok vazgeçtÜ. Benim,, sizden is
teğim şudur: İktidarınızı Ibu konularda 
uyarın. Vatandaşların geleceğini garanti 
alltına alan, uldanen/iın sağlıklı İşleyişini ko
laylaştıran yöntemle memldket vönetfiiir-
ısıe ^bundan herkes fayda görür. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer husus 
da, Danıştayın, kanun tasarılarını incele
me yetkisi vardır. Bu, Anayasa ile Da-
nıştaya verilen Ibir yetkidir; ama hükü
metler, TnaaleseSf, Anayasadaki bu hükmü, 
sanki b'ir ısüs hükmüymüş gibi uygula
mamaktadırlar. iBir kanun tasarısı Yüce 
Meclise sevk edilmeden önce, hükümet 
tarafından Danıştaya sevk edilse ve ora
da enine Iboyuna İncelense daha iyi ol
maz mı? Çünkü Danıştay, Türkiye'de ha
kikaten birçok yönleriyle büyük bir ku
rumdur. Yüksek Hâkimler Kuruluna, 
Anayasa .Mahkemesine üye verüyor... 

ALİ -ER (İçel) — Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kuruluna üye veriyor. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Evet, 
Hâk'ilmler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 
üye veriyor. Yani, Danıştayı Itek ibir ku
rum olarak göremezsiniz. Memleketin çok 
önemli kurumlarını ayaıkta tutan 'bir (kay
mak orası. O halde, Ibu kaynaktan yeteri 
'kadar yararlanmak lazım. Bugün, Fran-
sa1da, Ikanun tasarıları Büyük Millet 'Mec
lisine sevk ediılmeden önce Danıştayın in
celemesine sunuluyor. Niye? önemli olan, 
ısağtıiklı kanunların çıkması, önemli ve 
memldkdtin menlfaa'tına uygun olan ka
nunların çıkmasıdır. Amaç Ibu liise, o da 
ibir kaynak. Bu kaynaktan yararlanailım; 
Danıştayın deneyiminden yararlanalnın. 
Danıştay, her türlü ihtilafların çözüm
lendiği yeldir. Kendli'sline Anayasayla 
yetki rvieri'limiş; ımaalesef, ibu yeltkli kulla-
mıimııyor. Kullanılmaması Ibence memle
ket 'bakımlından zararladır. Onun için, 
'benim temennim, bundan sonra bu yo
lun işletitaıesklir. 

Değerli arkadaşlar, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yangı 'ile ilgili konu gö
rüşülürken, Sayın Adalet Bakanından 
şöyle İbir ısoru «ormuş, «Sayın Balkan, büz, 
devletimizin Ibelirli hizmet kadrolarına 
getirilmiş kişilerin kusurdan arındırılmış 
olmasını, kusursuz olımasımı istiyoruz. Si
zin (müsteşarlığa getirdiğiniz ve Hâkim
ler ve Savcılar Kurulunun üyesi olan, bu 
(kurulun faaliyetinde çok önemli rol oy
nayan müsteşarınızın iism'i etrafında bir
takımı söylentiler oldu. Bunlar nedir, bir 
açıklar mısınız?» demiştim. Sayın Bakan, 
bize cevap verme tenezzülünde 'bulunma
dılar. O bulunmadı; alma, 'ben bu kür
süde ifade edeyim. 

Kinidir Ibu müsteşar arkadaşımız?.. 
Sayın Başbakanımızın Manavgat'ta bir 
yazlığı var, ıbu yazlığın arsası eskiden 
Orman İdaresine aitti. Sayın 'Müsteşar, 
o zaman Manavgat'la hâkimi ive kendisi 

ide ıbu Ikoopenaitiüflin üiyesi. Kooperatif 'bu 
arsaya 'konuyor. Daha ısonna iş mıahke-
meye intikal ediyor; tabiî, hâlklimı -bu
günkü müsteşar- o arsanın Orman ida
resi arsası, yani Hazine arsası olmadığı
na dair karar veriyor. Bu karar temyiz 
edildiği halde, keridiısi, kanuna aykırı 
olarak -temiyiz edilmeden- karara şerh 
koyarak «Kesinleşmiştir» diyor. Daha 
isonra, iş, ağır ceza mahkemesine intikal 
ediyor, ağır ceza mahkemesi, delil yeter
sizliğinden bugünkü (müsteşarımızın foe-
raatine Ikarar veriyor. Olay, daha sonra 
Adalet Bakanlığına intikal ediyor, Ada
let Bakanlığı, yazılı emir yoluyla Yargı-
'taya Ibaşyuruıyor ve Yargıtay, ağır ceza 
mahkemesirilin »delil yetensfeliği nedeniyle 
verdiği Iberaat kararını (bozuyor; ancak, 
kanurida, «yazılı emlir yoluyla 'bozma, 
aleyhe sonuç doğuramaz» şeklinde bir 
hüküm ıdlduğu için, müsteşar mahkûmi-
yeDten kurtuluyor. Kurtuluyor; ama, da
ha sonra da sizlin müsteşarınız oluyor. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, Türk 
halkına, Türk insanına idare karşısında 
güvence verecek, (idareden gelecek hak
sız tecavüzleri önle-yecek olan, yargı or-
ganında'kıi hâkim ve savcıların tayinini 
yapan, naklini yapan, görevlerine son 
veren İbir kurulun içine böyle bir insan 
nasıl alınır, (ben an'lamılyoruım. 

IMe-denî ülkelerde, Avrupa'dafci ülke
lerde hükümetler, mümkün olduğu kadar 
baltalardan kaçarlar; ama siz, değil ha
talardan kaçmak, halta üstüne 'hata ya
pıyorsunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi yüne hakana isioru olarak so
ruyorum : Bu müsteşar hakkında Hâ
kimler ive Savcılar Yüksek Kurulu bir 
ıdMplin cezası uygulamışlar mıdır? Mal 
Ibeyanında 'bulunmaya davet etmişler mi
ldir?) 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayın. 
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KAMER GENÇ {Devamla) — To
parlayacağım efendilim. 

Biz (birtakım konuları (buraya laf ol
sun diye getirmiyoruz. Mİlletvek'i'lyiz, 
(muhalefet partisi milletvekilliyiz; buraya 
getirdiğimiz konuları eğer dikkate al
mazsanız, üzerinde durmazsanız, sizi bu 
'suçluların ortağı olarak kalbül ederiz. Ya
ni, ibir inısan 'bir ıffillin ya işitiralkçisidir, ya 
mtidalfiıVlir veyahut karşısındadır. Eğer 
ismi etrafında bu ikaıdar söylenıtiler do
laşan teir k'iş'iyi getirip ide Ibel irili makam
lara oturtursanız, Ibunun 'işlediği suça siz 
de iştirak etmiş olursunuz. Eğer İştirak 
eiimüyorsanız, böylesi insanları Iböyle yü
ce kurumlarda tutamazsınız; tultmaya 
hakkınız yok. Çünkü, hlir yere (kusursuz 
inısanları tayin etmediğiniz <ve onlara feü-
yülk yetkiler 'verdiğiniz zaman, işte o in
sanlar o .görevlerin gerektirdiği 'bilgiye, 
beceriye, tarafsızlığa <ve davranışa sahip 
olmadıkları îçin ne yaparlar (biliyor mu
sunuz? Vatandaşları (kamplara ayırırlar; 
sağcıdır, sıolculdur, b'imem nedir diye... 
Hakka, adalete, (kanuna, nizama uygun 
işlem İtesils edecekleri yerde, (birtakımı ki
şilerin ıköleHiğlinİ yaparlar. 

(İktidarda sizler varsınız; ama 'iktidar
da sizlin olmanız, ibiğim /bu memlekette 
yaşamadığımız anlamına gelmez. Bugün 
hu memleketlte sizin İktlidarınızın isteme
sinden kaynaklanan sakıncaları, yarın bu 
memleketin ıtüm (insanları yaşayacağı »için, 
sizden ricam, Ibu 'memleketi müımikün ol
duğu kadar költiülüklerden kurtar al um. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayı
nız lütfen; rica ediyoruim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam efendim, bağlıyorum cümlemi Sa
yın Başkan. 

Bu memleketin ıgeleceğlini, hepimizin 
geleceğini garantiye alabilecek, memleke-
'tliımizde 'insanlara haksızdık yapmıayacak, 

insanların hakkına, (hukukuna riayet ede
cek (kişileri yönetiliri (kadrolarına getire-
lim ve |biz de o zaman (karşınıza çıkıp 
isizi tenklit edeceğimliz yere sizi kutlaya-
lım. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
(SHP 'sıralarundan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşdklkür öderim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 

DEVLIET BAKANI KÂZIM OK-
SAY ı(]Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Meç
isin değerli (üyeleri; 120 yıllılk tarihî |geç-
miişi ıbulunan Danışitayıımızın 1988 büt
çesi dolayısıyla, grupları adına görüşle
rini (bildiren ^değerli arkadaşlarımıza şük
ranlarımızı arz ederek sözlerime başla
mak 'işitiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Danıştay, Anayasamızın 155 inci mad-
desinfde '.belirtilen yargı görevini iki se
kilide 'icra etmektedir: 2575 sayılı Kanu
nun 24 üncü ımaddesliınde sayılan ve ilk 
derece mahkemesi olarak bakacağı da
vaları çöztim'leyerek sonuçlandırır. öte 
taraftan, yine aynı kanunun 25 inci mad
desinde Ibelir'tiildiği üzere ,idare ve vergi 
mahkemeleri tarafından verilen nihaî 
'kararları temyiz yoluyla inceler ve (ka
rara /bağlar. 

6 Ocak 1982 tarihinde yürürlüğe gi
ren 2575 sayılı Kanunla, Danıştayda 15 
olan daire sayısı lO'a 'indiıritaıJiştıîr. Halen 
2 idarî daire ve 8 dava dairesiyle çalış-
mıalkıta olan Danıştay, hem idarî, hem de 
yargı görevini verimli ve isüratli bir bi
çimde yerine getirilmenin gayreti içerisin-
Idddlir. 

'Aynı tarihte yürürlüğe giren 2576 sa
yılı Kanuna göre, bölge idare, idare ve 
vergi mahkemeleri 'kurulmuştur. Bugün, 
22 İde bölge idare ve lidare, 33 ilimiz-
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die de vergi mahkemeleri faaliyet göster-
mıekltedir. 

Hukuk hiiyerarşiisinde kanundan sonra 
gelen 'tüzükler, Anayasamızın 115 (inci 
ımaıddesijyle ldüzenlenım!iş>tir. Maddede, Ba
kanlar Kurulunun, kanun uygulamaları
nı ıgolslüerım'elk veya emrettiği (işleri belirt
mek üzere, kanunlara aykırı olımamalk 
ve Danışftayın incelemesinden geçirmek 
şarltıyla tüzükler çıkarılabileceği, tüzük
lerin Cumhurbaşkanınca İmzalanıp ka
nunlar gibi yayınlanacağı, bdirtlmlistiir. 

2575 sayılı Danıştay Kanununa göre, 
BaişbakanlMan gönderilen tüzük tasarı
ları Birinci Dalirede incelenmektedir. Bu 
'inceleme, itüzükteki hükümlerin üstün 
ıhükuk normlarına uygunluğu, diğer 
mevızualtlıa ahengi, getirilen müesseselerin 
Ihlizmet icaplarına uygunluğu, tanzim ni-
ıtelikllerine uygunluğu bakımından yapıl-
malbtaldır. Tüzük maddeleri üzerindeki 
incelemeler ı&ıraisımlda, gerektiğinde hukuk 
'tekniği ve iş;in özelliği yönünden yapıl-
maisı zorunlu görülen değişiklikler, idare-
nlin ıtemsilcileri ide çağırılarak onların gö
rüşleri alınmak sureciyle yapıümlakta ve 
bu ıhususlar, düzenlenen ibiir (tutanakla 
tespit edilmektedir. 

Bütün t>u incelemeler, idarenin takdir 
ve tercihine a'it olan kısımlarda konunun 
değiştirilmesi veya yeni blir tercihin em
poze edilmesi şeklinde değil, istişarî ma-
hiyetite ve Hükümeti aydınlatmak, idare
nin 'hukukî ve idarî 'hatalardan kendisini 
koruyabilmesinin sağlanması açısından 
yapılmaktadır. Yine (bu inceleme yapılır
ken, Danıştayın, dil olarak Anayasa di
lini esas almak suretiyle ve ender haller
de bazı düzeltmeler yaptığını da belirt
mekte yarar görmekteyiz. 

Hükümet olarak, tüzük çıkarılmasın
dan kaçınmamız söz konusu değildir. Sa
dece 1987 yılında 14 tane tüzüğün çık-
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mış olduğunu, herhangi bir tefsire git
meden bilgilerinize arz etımek işitiyorum. 

Danıştayın kuruluş şekli nazara alın
dığında, bakanlık, müsteşarlık, müsteşar 
yardımcılığı, elçilük, valilik, generallik ve 
amirallik, genel müdürlük, teftiş kurulu 
başkanlığı, profesörlük ve başhuıkuk •mü
şavirliği yapmış olanlara Danıştay üyesi 
olabilme imkânı 'sağlanmış olmasının 
başlıca sebebini burada aramak gerekir 
kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Danıştayın, 8 dava dairesiyle birlikte ça
lışmasına ve ıtötkik hakimli adedindeki 
noksanlıklara rağmen, iş durumuna göz 
atıldığında, bir evvelki yıldan devreden 
dosyalarla yıl içerisinde açılan dosyaları 
biran önce sağlıklı bir şekilde karara bağ
lam ak için üstün bir gayret sarf ettiği 
görülmektedir. Bu bakımdan, başta sayın 
başkanları olmak üzere, Danıştay men
suplarına şükranlarımızı bir kere daha 
arz eltmek istiyorum. 

Danışltayın «on yıllarda, modern tek
nolojinin yarattığı yargı hizmetine sağ
lanan birtakımı imkânlardan yararlanma 
yoluna giıfitiği ve böylece hizmetite verim 
ve sürat sağlamaya çalıştığını görmekte
yiz. Bu cülmil'öden olarak, hukukta bilgi
sayar kullanılmasıyla ilgili olarak mey
dana gelen .gelişmeleri yakından takip 
elden Danıştay, 1985 yılında bilgi işlem 
merkezini kurmuş olup, bu konudaki ça
lışmalar gerçeklten başarılı bir şekilde yü
rü tülmeikted'ir. 'Nitekim, 1988 yılı içeri-
slirtde daire kararlarının programlanması 
çalışmaları 'tamamlanacaktır. 

Ayrıca, Danıştayda yargı 'görevinin 
daha sağlıklı yürütebilmesi için, hiz
met içi egliıtilmüne de büyük önem veril
mektedir. Hizmet içi eğitimin düğer bir 
unsurunu da idarî yargıyı, ilgilendiren 
yayınların bol ve süratli olarak çıkartıl-
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anaisı hususunun teşkil ettiği açıktır. Bu 
maksatla, Danıştayda kurulmuş 'bulunan 
maltbaanın gayet güzel 'bir şdkllde işle
diği ve hizmet verdiği vakıasını arz dt-
ım'dk ist'iyoruıniH 

Çalışanların sağlıklarının korunması 
ive bu hususta ıgerdklü hassasiyetin gös
terilmesi, h'izrneitJin ıverirrilfi ıbir şekilde yü
rütülmesiyle yakinen (ilgilidir. Bu hususu 
göz önünde bulunduran Danıştay Baş
kanlığı bünyesinde birtakım sağlık bi
rimleri ,tesi!s 'sedlilmiış, böylece işgücü fcay-
Ibına ımani olunduğu gibi, mensupları, 
emeklileri ve ailelerine sağlık hizmeltleri 
götürülmek suretiyle sekiz hin kişiye sağ
lık hizmet! verilmiş, (bunların Itıemin ed'i-
Idblmesi içlin gerekli her (türlü, ödenek 
(Hükümetçe IDanıştay Başkanlığına tah
sis edilmiştir. 

Diğer taraıfltan, hâkimlik mesleğinin 
daha cazip İhale (getirilmesi iç/in ekono
mik ve ossyal tedbirlerin alınması gerek
tiğine inanan Danıştay Başkanlığı kad
rosunda bulunan meslek (mensuplarına 
lojman temin etimek ve huzur içerisinde 
çalışımallarını sağlamak için (bazı tedbir
ler alınmış, 1984 /yılında inşasına başla
nan 24 daireli Ibiir lojman bliltirilerek men
suplarına dağıma imkânı 'bulunduğu gi
bi, 1985 yılında da 15 /daireli ıbir loj
manın inşaattı itaımamlanmış, ayrıca 1986 
yılında 17 daireli, 1987 yılında 11 daireli 
hirer lojman temin edilerek meslek men
suplarının /ve diğer memurların istifade
sine verilmiştir. Danıştay mensuplarının 
lojmana kavuşturulması konusuyla ü'llgili 
çalışmalar devam etmektedir. Ancak, 
yılların ihmaline uğramış olan bu konu
nun süratle sonuçlandırılmasının ne de
rece imkân dahilinde olduğunu da yine 
sizlerin takdirlerine arz ediyorum ve ibu-
na rağmen lojman tenini maksadıyla Da-
nıştayın 1988 yılı Bültçeısline 600 milyon 
liralık Ibir ödenek de konulmuştur. 

Nihayet mensuplarının gerek hizımdtiçi 
eğitı'ımi, ıgereksıe dinlenme ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere bir tesisin inşası için 
Danıştay Başkanlığınca Manavgat'ta, di
ğer yüksek yarığı kuruluşlarıyla birlikte, 
Tarım Orman ve Kavisleri Bakanlığın-
Idan tahsis yoluyla ıbir arsa temin edil
miş ve hu (tesirin ıgerçekTeşmosi için 1987 
yılında 'bütçeye ıgerdkli ödenek konulmuş 
ve ihalesi yapılmıştır. İnşaat 'başlamıştır 
ve inşallah 1989 yılında biıtirilecek ve 
hizmete sunulacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Danıştayın çalışmalarından ve ka
rarlarından 'Hükümet olarak rahatsızlık 
duymamız ısöz konusu değildir. Tehiri 
icra kararlarıyla ilgili olarak da, yürüt
menin durdurulması müessesesinin 1982 
yılında .yürürlüğe girmiş olan 2577 sa
yılı İdarî Yarigıla'ma Usulü Kanununun 
27 nci maddesiyle düzenlenen çerçeve 
içerisinde verilen kararlar da usulüne uy
gun bir şekilde 'Uiygulanmaktadır. 

Bir de bu yargı harçlarının yüksek 
olduğu hususunda bar tenkit yapıldı. Ben 
sadece Da-nışftaya başvuru harcının 3 bin 
lira olduğu konusunu sizlerin bilgilerine 
sunuyorum ve bu mablağın bugün ne 
\değer İfade ettiğini de keza sizlerin tak
dirlerine bırakıyorum. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
luyla ilgili bir tenkitte ide bulunuldu. Sa
nıyorum bu tenkildin yeri Danıştay Baş
kanlığı bütçesi değil. Adalet Bakanlığı 
bütçesli olmak gerekirdi. Anayasanın 159 
uncu maddesiyle düzenlenmiş olan bu 
kurulla ilgili tenkitler ve görüşler Ada
let Bakanlığı bütçesinde yapıldığı tak
dirde, sanıyorum Sayın Balkan gerekli 
bilgiyi, kurulun başkanı olması sıfatıyla 
da verecektir. 

Ayrıca şu hususu da üzüntüyle ifa
de ötmek istiyorum. Adalet Bakanlığı 
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Müsteşarıyla ilgili olarak da bazı hu
suslara değinildi. Keza onların dile ge
tirilme yeri de Adalet Bakanlığı bütçesi 
olmak üzere gerekir; çünkü burada ol
mayan ve keridin'i savununa imkânından 
'mahrum olan ikiciler hakkında birtakımı 
eleştirileri yapılması doğru (değildir. ka
naatindeyim. Eğer bu hususlar -kezıa-
Adalet Bakanlığı bütçesinde dile getiri-
leoelk olursa, kendileri de burada ola
caklarına göre, iSaıyın Bakan bu husus
larda gereken cevabı vereceklerdir. 

Ifien, 1988 iyili 'Danıştay Başkanlığı 
bütçesinin memleketimize, milleltimize ve 

Danış'taya hayırlı oUmaısı dileğiyle Yüce 
Heyetinizi bir kere daha saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ejderim 'Sayın 
Balkan. 

Başkaca söz isteyen?. Yok. 
Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde

ki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bölümleriine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Bölümleriine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza 
sunacağım : 

1. — Danıştay Başkanlığı 1988 Malı Yılı Bütçesi 
Program 

kodu Açıklama Lfima 

101' Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
iniştir. 

111 Yargı, Danışma ve inceleme Hizmetleri 

Kabul edil-
991 000 000 

2 944 000 000 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Danıştay Başkan
lığı 1988 Yılı Bütçesi» nin (111-01-2-001-
600) Harcama Kaleminde yer alan öde
nek tein 15 milyon TL.'nın düşülmesini ve 
ekli taşıt cetvelinin tasarı metnimden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Recep Ergun 
Kayseıt 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Yılmaz Altuğ 
»Sivas 

Adnan Yıldız 
istanbul 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

A. Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

B. Doğancan Akyürek 
istanbul 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Baki Albayrak 
istanbul 

Hazım Kutay 
Ankara 
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Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Reşit Ülker 
İstanbul 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, Komisyonumuzun 
karar yetersayısı olmadığından, Genel 
Kurulun takdirlerine bırakıyoruz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY 
(Bolu) — Sayın Başkan., önergeye katıl
mıyoruz ve katılmama gerekçemiziide, 

izin verirseniz, iki cümle ile özetlemek is
tiyorum : 

Geçen yıl Danıştay Başkam ve Baş
savcısı için iki tane Mercedes araiba alın
mıştır. Onların vaktiyle kulliandığı iki ta
ne sekiz silindirli Chevrolet araiba baş-
kanveküllerine tahsis edülme durumunda
dır. İsterseniz, sekiz silindlirli iki Chev
rolet ara'ba bu hizmete tahsis edilsin, is
terseniz dört silindirli iki arabayı verin. 

Takdir Yüce Kurulundur, 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul eidiiıhnliştir. 

'Bölümü, kabul edilen önerge muva
cehesinde yeni rakamıyla okutuyorum : 

Program 
kodu Açıklama 

111 Yargı, Danışma ve İnceleme Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — 'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ora' 

2 929 000 000 

54 000 000 

3 974 000 000 

Bu suretle, Danıştay bütçesiinin bö
lümleri kabul ediimiştÜr. 

2. — Danıştay Başkanlığı 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Danıştaym 1986 malî 
yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Kabul ediimıiş-
<tir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

««Jl 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111' Yargı, Damşma ve İnceleme Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlianna Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

'ELİ 

Ödenelk 
Lira 

439 844 000 418 

1 448 396 000 1 42 

115 760 000 11 

2 004 000 000 195 
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Danışmayın 1986 malî yılı kesinhesahı 
b'ölümieıii kabul edilmiştir. 

Danıştayın 1988 malî yılı bütçesi ile 
1986 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiş
tir; hayırlı olsun., (ANAP sıralarından al
kışlar.) 

B) DİYANET İSLERİ BAŞKANLI
ĞI 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1988 
Malî Yılı Bütçesi 

2 .— Diyanet İşleri Başkanlığı 1986 
Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programımız gereğince, 
Diyanet İşleri Başkanlığının 'bütçesinin 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlarıdır. 

Bu bütçe üzerinde söz alan arkadaş
ların islimlerini okuyorum : 

Anavatan Partisi Gru'bu adına Sayın 
Adil Küçük, Sosyaldemofcrat Halkçı Par
ti Grubu adına Sayın Ali Şahin, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına Sayın Adil Ay
dın^ 

Uehinde, Sayın İsimaiil Dayı; aleyhinde, 
Siayın Baki Durmaz. 

Anavatan Partisi Gru'bu adına, Sa
yın Adil Küçük; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

ANAP GRUBU ADINA ADİL KÜ
ÇÜK (Konya) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Diyanet İşleri 
Başkanlığının 1988 yılı 'bütçesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubumuzun görüşlerini 
sunmak üzere huzurunuza gelmiş 'bulu
nuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclise ve 
muhterem heyetinize saygılar sunuyo
rum. 

İlk insan Hazreti Âdem Aleyhisselâm-
dan günümüze kadar İslama, tevhid inan
cına hizmet ©den, Cenalbı Hakkın rahme
tine kavuşmuş ilim ve irfan erbabı ze-
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vatL rahmet ve minnetle anıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Din ve devletimizin bekası, milleti
mizin dünya ve ahiret saadeti için sami
mî ve fedakâr bir gayretle çalışan muh
terem din göırevlileriine, onlarım hizmet
lerini daha güzel, daha ;verimli, daha mü
kemmel ila edebilmeleri için tüm im
kânlarını seferber eden Diyanet İşleri 
Başkanlığının, başta muhterem 'başkanla
rı olmak üzere, tüm personelline huzur
larınızda teşekkür etmeyi şerefli bir görev 
biliyorum. 

Muhterem milletvekilleri, din, akilli 
sahibi insanları, iradeleriyle 'bizatihliı 
güzeli olana, bizzat hayrı olana sevk 
eden, insanın dünya ve ahiret saadeti için 
vazolunmuş bir tesis-i ilahîdir. 

İnsanı yaratan büyük kudret Yüce 
Allah, O'nun huzur ve saadetinin hangi 
kaymaklar dan geleceğini, ne gibi prensip
lerle temin edileceğini, insanın nasıl ke
mâle ereceğini de en iyi bilendir. Omun 
içindir ki, Allah kelamı olan Kur'anı Ke
mim, insana ebedî mutluluğu temin ede
cek birtakım emir ve yasaklan ihtiva 
eder; emirlere uyulmasını, yasaklardan ka
çınılmasını ister. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız, yüce di
nimizin itikat, i'badet ve ahlâk ile ilgili 
işlerini yürütmek, toplumumuzu din ko
nusunda aydınlatmak ve 'ibadethaneleri
miz olan camiılerimıizdeki hizmetleri yö
netmek üzere, kanun ile kurulmuş, kay
nağını Türkiye Cumhuriyeti Anayasasın
dan alan bir cumhuriyet müessesesidir. 

Bu müessese, Anayasamızda ve kendi 
kuruluş kanununda ifadesini bulan bu 
görev ve sorumluluklarını, devletimizin 
temel karakterlerime uygun olarak yerine 
getirmektedir. Bu ulvî görevin ifası, he
piniz ıtaikdir edersiniz ki, 'devletimizin ge
nel bütçeden ayırdığı maddî 'imkânlarla 
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birilikte geniş hk din görevlileri kadro
suyla mümkün alabilecektir. 

Yetişmiş personel, iyi eğitilmiş ele
manlar din hizmetlerinin ana unsurunu 
teşkil etmektedir. Bunun için, Diyanet İş
leri Başkanlığınla devıletçe •verebileceğimiz 
her türlü imkânı, yerini bulmuş, gayesine 
matuf bir harcama olarak görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, fertlerin bir
birleriyle kaynaşmasını ve dayanışmasını 
«ağlayan, millet varlığının oluşmasında 
fevkalade mühim rolü olan din, insanların 
ruh sağlıklarını ve başarılarını müspet 
yönde etkileyen bir faktördür. Fıtrî olan 
din, ferdi de, toplumu da ayakta tutan 
yegâne manevî güçtür. Tarihimiz ve gü
nümüz, 'bunun açık misalleriyle doludur. 

Muhteremi mületvekilleri, ülkemizin, 
ovalarıyla, dağlarıyla, yaylalarıyla cennet
lere çevrilmesini, feyizli pıınarlarryla her 
bir karış toprağının sulanmasını, bereket 
fışkırmasını, yemyeşil ormanlarla süslen
mesini bütün ruhu canımızla istiyoruz ve 
diliyoruz; bunun için çalışıyoruz. Modern. 
teknikle ziraatimize yeni boyutlar kazan
dırılmalı, yıllardan beri emekleyip duran 
•sanayiimiz inkişaf ettirilip, gelişmiş ülke
lerle rekabet edecek seviyeye ulaştırılmalı, 
el değmemiş yeraltı ve yerüstü zengin-
liklerimliz değerlendirilerek, insanımızın 
'istifadesine sunulmalı, hudut kapıların
dan, dünyanın dört bir yanına ihracat 
konvoyları akıp gitmelidir; bunun için di
diniyoruz. Ne pahasına olursa olsun, 
Türk Parası dünya 'borsalarında bu şanlı 
milletin şerefine uygun o mutena yerini 
almalı, bunun içlin geceli gündüzlü mesaî 
sarf edilmeli, aziz milletimizin güçlendi
rilmesi ve halikımızın refah seviyesinin 
yükseltilmesi için ne lazımsa yapılmalı ve 
gerçekleşmesi için çok, ama pek çok ça
lışılmalıdır; 'bunun liçin çırpınıyoruz. 

Enerji problemi çözülmeli, barajlar, 
sanıfcrallar kurulmalı, savunma sanayii en 

kısa zamanda hedefine ulaşmalı, sağlık 
hizmetleri ideal seviyeye ulaştırılmalıdır; 
bunun için uğraşıyoruz. 

Ancak, 'bütün bunlar yapılırken, mil
leti millet yapan, onun ruhu aslisi olan 
değerler manzumesi ihmal edilmemeli, 
dinin1 esası olan iman, ibadet ve ahlak 
esasları kulak ardı edememelidir. 

Çeşitli yayın ve telkin vasıtalarının, 
nesillerin kalp ve kafalarını hedef olan 
hırıldanmalarına fırsat verilmemeli, mey
dan bu art niyetlilere bırakılmamalıdır; 
buna inanıyoruz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

•Kayıp malımız, yitiğimiz olan Batı
nın ilim ve irfanı, sanat ve tekniği alı
nıp, değerlendirilmeli, hem de mesaimi
ze son sürat verilmeli; 'ama millî ruh, 
millî düşünce çiğnenmemeli, tarihî seciye
miz yıpratılmamalı ve aziz milletimizi 
asırlarca dünyaya hâkim kılan, varlığı
mızın yegâne unsuru olan bunca yıllık 
ahlak ve fazilet anlayışımız, asırlık düş
manların lev&iyyatıyla becayiş edilmeme
lidir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri ve alkışlar) 

(Diyanet İşleri Başkanlığımız, iman, 
ibadet ve ahlak esaslarını bütün 'bu teh
likelere karşı korumakla, bu ulvî duygu 
ve yaşayışın, insanımızın kafa ve kal
binde taht kurmasında ciddî görev üst-
lenmiiş bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, yıllardan be
ri, kitlelerin oismanî zevklerini okşayan, 
onları hisleriyle vurup yaralayan ve sarî 
bir hastalık halinde şehirlere, kaza, ka
saba ve köylere, hatta mahallelere sokup 
yerleştirilmeye çalışılan yanlış batılılaş
ma anlayışı -altını çizerek söylüyorum-
yanlış batılılaşma anlayışı, ahlak ve fa
zilet anlayışımızı, itikat ve ibadet anla
yışımızı delik deşik etmeye uğraşmakta
dır. BatıMılk adıma birtakım mihraklar, 
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yurdumuz insanının beynine mefhumlar 
kargaşası sokarak musallat olmaktadır. 
Masum birtakım mefhumları canının is
tediği gibi yorumlayarak, birtakım kişi 
ve kurtuluşlar, kavramların arkasına sığı
narak kalplere şüphe sokmak istemekte
dirler; hürriyet, laiklik, kalp temizliği, 
çağdaşlık, çağdışılık, devrimcilik, ilerici
lik,, gericilik ve emsalî yığınlarla kavram 
gibi Bu kargaşa insanımıza bir şey ka
zandırmaz; millî birlik ve beraberliğimizi 
zedeler, anarşiye davetiye çıkarır, mille
ti birbirine düşürür. 

Özellikle kavram birliğinin temininde 
Diyanet İşleri Başkanhğımıza, diğer ku
rum ve kuruluşlarla 'birlikte büyük gö
revler düşmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, eski mik
rop yuvalarınım dezenfekte edilip temiz
lenmeye çalışıldığı, fikir ve vicdanların 
millî ruh iksliriyle yıkanıp, «arındırılıp özü
ne ulaştırılması düşünüldüğü ve yıllar 
yıllı kemikleşmiş bir kısım dertlerimizin 
sezilip tedavi yollarının araştırıldığı ve re
çetelerinin uygulandığı bugünlerde hadi
selere ciddî biır şekilde eğiliyor, mesele
lerimize ısmarlama plan ve projelerle de
ğil, bu ülke ve onun gerçeklerini bilerek 
ve görerek, yakım geçmişteki küflü zihni
yet ve eskimiş düşüncelerin düştüğü ha
talara düşmeden, çalışmalar yapmaktayız. 
Bu konuda, insanımızın aydınlatılmasun-
da ve eğiıtimesinde Diyanet İşleri Baş
kanlığımıza çok mühim görevler düş
mektedir; bunu da biliyoruz. 

Millî ve manevî değerlerinden kopa
rılmış milletler yok olmaya, tarih sahne
sinden silinmeye mahkûmdurlar. Millet 
fertlerinim felaket uçurumuna yuvarlanıp 
gitmesine göz yummak, adına ister «kör
lük» densin, isterse «cinnet» densin, tarihe 
karşı en büyük bir hıyanet ve millete 
karşı da affedilmeyen biır ihanet olur. 

Milliyetçi muhafazakâr, miiî ve ma
nevî değerlere bağlı olduğunu açıkça ilan 
etmiş bir siyasî kadro olarak 'aziz mille
timize, maddî ve manevî sahada 'birta
kım yüksek hedefler gösteriyoruz. Bu he
defleri gösterirken, zihin, kalp ve kafa
lara yerleştirilmiş birtakım yanlış kanaat
leri milletim sinesinden söküp atmanın da 
bir görev olduğunu kabul ediyoruz. Her 
türlü sahteyi, sahtelikleri, sahte dostları, 
düşmanları insanımıza ardatmanın, ta-
mitmlanın zaruretine inanıyoruz; sonra 
da insanımıza kendi inanç ve düşünce 
dünyasında seyahat (imkânı hazırlıyoruz 
ki, yanlış 'bir çukura düşülmesin. Zira, 
nesepsiz 'bir düşünce, gayri millî plan ve 
projelerle hiçbir yere varılamayacağının, 
hepimizin bildiği bir gerçek olduğuna 
ünamyoruz. 

Muhterem mille tveklillerı, hepiniz bi
lirsiniz, durgun sular yosun tutar, işle
meyen uzuvlar kireç bağlar, çalışmayan 
makine küflenir, çağlayanlar hep terte
miz ve pırıl pırıldırlar. Sürülen toprak
lar tohuma döl yatağı olabilir ve bakı
lan 'bağ ve bahçeler meyve veriır. Diya
net İşleri Başkanlığı, Müslümanın gön
lünde yosun tutturmayacak şekilde or
ganize edilmiştir; uzuvları işle#erek, Is-
ılamın ibadet, ahlak, (iman esaslarının ya
şanmasını temin ederek, Müslümanın ör
nek bir insan olmasını ternlin i e uzva ki
reç bağlattırmayacak samimî bir gayre
tin içerisinde bulunmaktadır. Kurulu
şundan bu yana tertemiz kalmayı başar
mış bu müesseseye, siyasî görüşümüz ne 
olursa olsun, hepim'izin sahip çıkması, 
gelişmesi ve çok ağır bir yükü omuzlama 
ve büyük mesuliyeti üstlenmede ona des
tek olunması, hem millî ve hem de insa
nî bir görev olsa gerdkir. 

Muhterem miMetvdfcillleri, maddî ve 
manevî (kalkınmanın temeli insandır, tn-
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sana yapılan yatırım ise, hiçbtir zaman 
"boşa gitmez. İnsanı eğitmeden de Mçbiir 
hedefe Varılamaz. Maddî ve manevî bi
limlerle mücehhez insan, halihazırımızın 
da, geleceğimizin de yegâne teminatıdır. 

Din görevliliği, sonsuz tahammül, sı
nırsız feragat ve fedakârlık, bilgi ve ma
haret isteyen bir meslektir; insanın öz 
cevheriyle uğraşır, onu işler, yoğurur, ge
çtirir; tasana yepyeni 'bir hüviyet ve şah
siyet kazandırır. Din görevlisi, herkesin 
güvenle başvuracağı !bir melce olmalıdır; 
gerçekten de öyledliır. Beyinlerin ve gönül
lerin karanlıklarına ışık tutmak, oraları 
aydınlatmak, insan gönlünü fethetmek 
zor, ama pek zor bir iştir; ancak, Allah'ın 
hu meslek için yarattığı kahramanlar, 
bütün bir ömrü bizatihi hayır olan bu 
yolda harcayabilirler, tüketebilirler. Bu 
meslekte emeklilik de yoktur, yaşlandık
ça kıymetleri artar. Bu (insanları tanıma
mızda, onların feyizli sohbetlerinden ya
rarlanmamızda sayısız faydalar vardır. 
Onun içindir kli, Yüce Peygamber, «Din 
nedir?» sorusuna, üç defa, «Din nasihat-
ıtir, din nasihattir, din nasihattir» diye ce
vap vermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, 
•bu görevi de, yetişmiş müftü ve vaizlerle 
gidermeye çalışmaktadır. Yurt içinde ve 
yurt dışında bu görevler her geçen gün 
daha güzel ve daha mükemmel bir sekili
de ifa edilmektedir. Aslında her cami gö
revlisi, ayını zamanda vaiz ve irşatla bi
zatihi de görevlidir. 

Dilkkat, (ihtiyat ve «ahırla, çeşitli taar
ruz ve tahriklere kapılmadan hak yolun
da yöl almak ve İslam! tebliğ görevini ifa 
eden bu insanları öcü gibi göstermeye ça
lışan bir grubun niçin bu insanlara sal
dırdığını, hücum ettiğini hepiniz çok İyi 
bilmektesiniz, özgürlük perdesi altında, 
dine, dince kutsal sayılan her şe
ye hücum edenler, kendi kişiliklerini, oi-

bMyetierinji gözönüne sermektedirler. 
Milletlin azmi sevgisine mazhar olmuş 
•bu insanları gözden düşürmek için ya
pılan hu çalışmalar hedefine ulaşmamıştır, 
ulaşamayacaktır da. Geliniz, ölümüzü el
lerine teslim ettiğimiz bu insanları sağ 
iken tanıyalım; onların dostluğundan dün
ya ve ahiret faydamız olur, zararımız ol
maz. Kur'an-ı kendileriyle tanıyacağımız 
'bu insandar, bize Kur'an'ın gerçeklerini 
anlatacaklar, O'nun fal bakmak veya me
zarlıkta okunmak için indirilimediği ger
çeğini söyleyeceklerdir; Akif merhumun 
diliyle, «Hele inmemiştir Kur'an, şunu 
hakkıyla bilin; ne mezarlıkta okunmak, 
ne de fal bakmak için.» Bu gerçeği anla
tacaklardır. Yine bu insanlar, Yüce Pey
gamberin, «Benden sanıra size iki şey bı
raktım, onlara sımsıkı sarılırsanız ebedi
yen 'sapıtmazsınız; onlar da, Kur'an ve 
sünnettir» gerçeğini söyleyeceklerdir. 

Din görevlisini tanımada, tanıtmada 
bizlere düşen görevler olduğu gibi, ken
dilerinin saygınlığını artırmada, kendile
rine ve teşkilatlarına da düşen büyük ve 
ciddî görevler vardır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din 
görevlilerimizin maddî ve manevî ihti
yaçlarının karşılanmasında iktidarımız 
(döneminde ciddî adımlar atılmış ve büyük 

mesafeler alınmıştır. Diyanet persone
linin her kademede eğitilmesi konusunda 
sekiiz eğitim merkezinde planlı, ciddî, hiz
met öncesi ve hizmet içi kurslar düzenlen
mektedir, her yıl 5 bin personel hüzmet 
öncesi ve hizmet içi eğitimden geçiril
mektedir. Bugün din hizmeti devlet eliy
le en ücra köylerimize kadar gitmekte
dir. Din hizmetinin ehil elerde olmasının 
her bakımdan büyük faydaları vardır. 

Bugün 60 160 camimiz bulunmakta
dır ve Türkiye'de yeni ilaveler hariç, kad
ro diye bir sıkıntı söz konusu değildir, 
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münhal kadrolara tayin yapmada birtakım 
sıkıntılarla karşılaşmıyor değiliz; ancak 
onu da 1.1'.198 8'den itibaren çıkardığı
mız ve uyguladığımız Diyanet İşleri Baş
kanlığı Özd Sınav Yönetmeliği ile çö
zümlemeye çalışıyoruz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

tmam-hatip lisesi mezunlarının çoğal
masıyla her yıl bin beş yüz iki bin civarın
da yeni açılan bu camilerimizin ve emekli
ye ayrılanların 'boşlukları giderilmiş ola
caktır. 

İktidara geldiği günlerde, 8360 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 25 bin yeni 
kadro ihdas ©den, bilahara 1 Mayıs 1987 
günü kanun hükmünde bir kararname liıle 
5 730 adet imam hatip 'kadrosu ihdas 
eden Anavatan Hükümetline, yüzde 98'i 
Müslüman olan aziz milletim adına, te
şekkür etmeyi zevkli bir görev kabul edi
yorum. 

Bulgun 'Diyanet lişMeriı Başkanllığıının 
kadro sayısı 85 Ibiıne lyük'sdlmişitir. Bun
dan sonraki hedef, yeni açılan eamıilerâ-
ımıize imam, müezzin, kıayyum kadro
ları 'temini üe Ibu eğiıtiılimıiış ködırolları ül
kenin ımanevî vte 'maddî kalkınmasını te-
ımiınde görevllendkımek ive (bunlardan la
yıkıyla faydalanmak olacaktır. Ayrıca, 
Ihalkiimıızın ve çocuklarımızın din biıllg'.siL 
'ihtiyaçlarını karşlamak ve Kur'an öğren
melerini ıtemin içim Kur'an kuraları açıll-
makıtadıır. '1987 sonu itibariyle 4 404 
Kur'an kursu ımevcuıtftıur; bu kurallarda 
da 144 bin kayıitlı öğrenci 'budıuınmak-
tadur. 'Dönemimizde devlet kontrolünde 
1 400 Kuır'an kursu açıllmış bülıunımak-
ıtadır. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet liş-
Heri Başkanlığımın mulhtelf kademelerde-
ki hiizımeıtDerini ıgölüşitirmek için 1988 büt
çesi yüzde 105 artırılarak 127 miflyar 290 
miîyon Türk Lirasına çıkarılmış bufctn-

ımaktadır. Bu bütçenin yüzde 92,7*isi, kıİ, 
11S mliıîyarı personel giderleri, 3 tniılyar, 
520 ırniöyonu diğer cari hizmet ödenek
lileri, 4 miyar 370 milyonu, yatırım har
camaları, 1 mıilfyar 400 ımillyonu ise 'trans
fer; fharoamaları içindir. Hizmet içi eği
lme yüzde 49 artış ile 555 milyon, yurt 
dışı hizmetlerine yüzde 41 artışla 276 
miılyon, yatam ödeneklerinle yüzde 52 
artış ile 4 miyar 370 'milyon, devletçe 
yapltırtan Kur'an kurslarının ders, araç 
ve ıgereçUleri ilcin yüzde 14 artışla 200 mil1-
yon ödenek konmuştur. 

ıKülStlür ıvarliığımıızın korunması ve ta-
nıtılknası için 'geçen yıl» ayrillan 520 mil
yon Türk Lirası, 11988 bütçesi ille 940 
müyona çıkamlimış 'bulunmaktadır. 

Transfer Iharoamaları da yüzde 46 ora
nında aritırıBarak 1 milyar 400 ımillyon 
Türk Lirasına çıkarılmış ıbullluınmakltadır. 

tm'arn - foaMp lokullarında 'okuyan ve 
imam - hatiplik yapacak 2 700 öğrenci 
için 1988 yılında 300 miılIyonlUufc ıbir 
ödenıek konmuştur. Muhtelif vakıf ve 
derneklere© yapıtırıtaak'ta olan, Diyanet 
İşleri Başkanlığı hizmetllerine tafeiis oilu-
nacalk olan vertgi muafiyeti atamış camii 
ive kiursikr içinse, 1988 yılında 500 (mil
yonluk Ibir ödenek konulmuşta. 

ıMuihterem miFJ'JdÜvekillÖeri, din eğiti
mine deMlletçe gettirlen âmikân ve uygüla-
mallara ciddî bir -sekilide sahiıp çıkmamız 
Hazımdır. Otorite boşluk tanımaz. İEğer, 
milletin manevî ulhtiyacını giıderemezsimiız, 
Ibu boşlukları naehil, ehil olmayanlar dol
durur. O zaman da bundan zararı sade
ce buma muhatap oıllan kişiler değiil!, ıtop-
yekûn millet görür. 

Değeri milletvekilleri, kalkınmanın 
iki 'taraflı olduğu izahtan varestedir. 
Maddî kalkınana yanında manevî se
ferberlik olmazsa, ilş noksan olur, 
>£ek kanatlı kuş miisıal'i olur. Tek ka-
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maltla uçmak, hedefe ulaşmak rnıüm-
Ikün değildir, hatta burnum tehlikesi 
varıdır ve büyüktür Uçurumum ke
narıma kadar ıtek kanatla geten kuş, 
uçacağım derken, uçuruımıum dibinde bu-
liaibil'ir kendisim'i Bu acı 'tecrübeleri geç
mişte, okuduk yakım >tar.lhte de yaşadık 
ve gördük. 

Yük ağır, mesuliyet büyüktür. iGümti-
ımıüz şarülam Diıyanıeit (İşlileri BaşkanTığına 
âmsanüsltü gayret ve ökğamüsıtü çalışma
yı zaruri kimaktadır. Çok süratli geli
şen dünya şartları kanşıısında, günün 
icapları göz önüne ailıımaraık tam yetki ıMe 
igeoe ıgündüız çalııışımallı, aziz miletimi'ize 
çocuğu ile genci ile ihtiyarı idle kadını ille 
erkeği ile hizmet ğötüflüllime'lidir. 

Diyanet İşleri Başkanllığına yüksek 
»vasıfta dim billlgiımleri ve göriâvüilleri ye-
ıtiştialmek /içim imkânlar haziTİlianmalktadır. 
Eğitim merkezlerimin. ısayısıı çoğaltılimaklta, 
<yapagelldiği yayın faaliyetlerime ciddî te-
'Jıif ve tercümelierie ağıırhk vertllmekltedir. 
İs'famî inançlılarımızı irene ide edan, mu
kaddes değenlerıknıizi hafife allian yayırı-
lllarla ımücadelDeye, baitaklhkiları sivrisimelk.-
İteriyle binlikte kjuruitmaya hazırlanımak-
ıtayız. 

Kur'an kurslarımı daha da veriımli ha
le getirmek ve daha çok kişimim yar&r-
Uammaisını temin edecek şekilde düzenle-
ıme gayreti içimde bulumuyoruz. 

Değerılli mrifetveklıL'leri, inancım, iba
detin, güizeft ahlakım, 'faziılleitim, adailet ve 
sev|g)iınıim, kardeşliğim, kısaca insanca ya
şamamın temel kaideDerirıi anllaıtacak, yer-
fleştöirecek olan elemanları bünyesinde bu
lunduran Diyanet Jşiieri Başkanlığı ele
manları, dünyaya gellüşmizdeki temüizlik 
ve asatoti koruyan,. dinî ve müılî İh islerle ol
gunlaşan vatan çocuklarını eğitecek. Bu 
gençliersıe, günümüzün huzur ve sükunu, 
gedeceğin 'teminatı olacaklardır. 

Muhterem milletvekilleri, dine (hizmet 
ediir. Dim, hiçbir zaman hizmet aracı 
olarak, merdiven basamağı ölıaralk kuılla-
müliaımaz. (ANAP sıralılarımdan «(Bravo» 
allkışllar) 

Islarnı dimi, hiçbir zümrenin iınhisarı 
altımda da değildir. D ime, dimdar 'inşama 
gerçdkıtem iıtibar gösterelim ki, istisma
rım yollumu kapayaikn. 

Din isifcismaondam me anlıyoruz!: Dimi 
o'knayan, iımanımayan, yeni İfadesiyle, 
ateist, Allahsız veya rnıurltat birimim her
hangi biır rnenlfaat ve çıkar sağlamak 
maksadıyla dimiden bahsetmesi, manevî 
duygulara kuMlammaya kallkıması isltisımar-
dır. ılsilaim olllan, dindar ollan, imamdığı 
dimin icabı ollan itikat, ibadet ve ahlak 
anlayışını yaşayan bir iMüslümamım din is-
ıtisımarı söz konusu değildir. Dolayısıyla, 
«imşalllah dedi» suç, «maşallah dedi» suç, 
«bismillah dedi» suç, «/temel1 atarken dua 
etti» suç, «âımlin dediı» suç... Olmaz böy-
He 'şeyler. Bunlar' M'üslHümanın bizatihi 
özlünde olan şeylerdir, bunlarım. istismarı 
söz konusu değildir. 

,Değerlii milletvekilleri, bigisiiz iımam, 
(tatbikatı olmayan inanç, noksandır; bu
nu hepimiz bilirsiniz. Taassup lise, yanlış 
ve ekslik öğrenime sonucu (meydana ge
len bir ıgörümtüdür. «Rüzgâr eken fır
tına biçer» der atalarımız. Bir şeyler 
aJûabilmek için, ıbiır şeyler vermemiz Ha
zım. Bugün amme, babasının, kardeşimin, 
bir yakımımım cenaze namazı kılınıırken, 
cenaze saflarınım arkasında boynu bü
kük, perişan bir vaziyette beküieyen 'in
sanlar; eğer bliır şeyler ibu insanlara veril1-
rnıemişse, ondan dolayı bdkfetmekltedirlfer. 

Y'iıne güncel bir konu olarak, birtakım 
imsamların Hıristiyan olduğundan şikâyet 
ediPmekltoedir. Siz hiç duydunuz mu, di-
miınıi, umanımı biDem, îslamım gereklerimi 
yaşayan ve yaşaması »içim uğraşan bir 

— 383 — 



T. B. M. M. B : 49 8 . 4 . 1988 O : 1 

(tek kişinin Hıristiyan olduğunu?.. Oalha 
açık 'bir ifade ile söyleyeyim1: Siz hiçbir 
din görevlisinin Hıristiyan veya 'bir: baş
ka 'dine mensubiyetimi işittiniz mi? Ama 
ben sıiıze yıüzllbrce papazın Hak dini İs
temi seçtiğini iftiharla ve 'grur'Ja söyleye-
(bilirim. (lAlkıışlar) 

öyle ise, dinlim gerçeği, yediden yet
mişte bütün vatan »evladına öğrötüknelıi-
dir. Bu İhtiyaç tespit edilmiş ki, kendi-
ılerıine şükran ve minnet duyigulliarımı ihu-
suısliıyle iifade etmek.işitiyorum, 'bu ihtiyacı 
ıgiderebimıek üç'ın, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasına, din dersleri rillkokuluımuz-
dan itibaren mecburi dersliler olarak ko-
mıulmuş bullıunmakıtadır. 

Değeri miıletiveklilerimilz, bu sıkıntı-
:lıarın giderilmesi için dini iyi öğretelim; 
iyi öğretelim ki, taassubu ortadan kallı-
dııralım. Diyanet Itşllleri Başkanliığı tok 
otorite ive itibar müessesesidir. Dinî 
müesseseler, seviden, inanılan, güvenilen 
ibiır Ihüviyet /taşımalıdır. İMifitet, 'kendisine, 
severek, inanarak, güvenerek bağlanmalı 
ve itibar etmelidir. Müessese ns kadar 
itibarlı ise, millet ve devlet hayatındaki 
rolü de o nispette etkin olur, hizmetleri 
de o müspette 'verimli olliur. 

IBu sebeple, Diyanet (İşleri Başkanlığı
nın itibarına ıgollge düşürecek ve onu 
sarsacak her türlü söz ve davranışlardan 
sakınmak gerekir. (Bazı çevrelerin ve şa
hıslarım, din adına 'bu müesseseyi hedef 
almalarının ve hücum ötmeler inin ma
nası ise açıktır, Din konusunda, yetkili 
yötkii&liz herkesim söz söylemesinin, şa-
Ihııs vıeya zümrıetüerin birbirleriyle rekabete 
'girmelerinin, kötülemelerinin, dine de, 
ımilete de hiçbir faydası yoktur. 

Diyanöt Işterii. Başkanliığı, (bugünkü 
halliyle, diğer İslam ülkelerindeki ben
zeri kuruluşlar arasında, gerek kuruluş 
ve gerekse kadro yönünden, en güçlü, 

numune ibir teşkilat durumundadır. Gay
retimiz, kaynağı mil'ltetimitzin (imanı Me 
(iradesi, dayanağı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası olan 'bu mümtaz müessesenin, 
muhteva ve keyfiyet yönünden daha da 
igellüsmesıini sağkımak, ıgüçlllenmesıihi) temin 
etım'ek, daha verimli hizmetler ifa edebi-
ılecek seviyeye ulaştırmasıdır. 

IDinî hizmetleri planllamak ve yürüt
mek ıgibi, mesufiyetli ve şereflltiı bir ana
yasalı 'görevi ifa ile yükümllü olan bu 
müesseseyi gözümüz gibi korumak ve 
kollamak her vatan evladının temel gö
revidir. 

iM'uhıterem milletvekillileri, imamları
mıza, vaiz ve müftülerimize yüksek itah-
ısıil imkânı hazırlıklarına başilanılmıştır. 
Zaten, şu anda, vilayet müftuHenimizin 
(tamamı, ilçe müdürlerimizin pek çoğu, 'Di
yanet 'teşkilatımızda üç bini aşkın vaiz 
ve imam - hatip kardeşimiz yüksek tahsil! 
mensubu, ehliyetli-, liyakatli arkadaşlaırı-
«uzdır. İmanı- haitilp okullu mezunu olup, 
sayılları 35 bini aşan küçümsenmeyecek 
bir 'böüiümün de ilahiyat fakültelerine 
bağlı olarak tesis edilecek olan ilahiyat 
'yüksekokulları açmak suretiyle, omU'arın 
da yüksek tahsili seviyeli birer eğitimci 
olmalarını, din görevlisi dîmallarını temin 
noktasında gayretli çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Avrupa Topluluğuna müracaat ettiği
miz şu günferde, ıbu lihtiyaç daha da açık 
bir şekilde kendini (göstermektedir ve 
'buna göre de tedbirler alınmış bulunmak
tadır. 

(Her seviyedeki insana hitap edecek 
Şekilde ve vasıfta hazırlanması gereken 
din görevlisinin, yabancı d i eğitimine 
de ehemmiyeıt veriSimeklte, konu üzerinde 
ciddiyeltllie durulmaktadır. 

Bir taraftan ekonomik tedbirleri alıp, 
dünya devletleri nezdinde 'yerimizi alır-
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kem, diğer taraftan, gençlierimiziln ve nes-
Hiımizim manevî dhazBammasıma azamî iıti-
nayı (gösıterımekiteyiz. Oimim, herkessin 
kendi anlayışı ve keyfine göre yorumla
masına fırsat verilmemesi lazımdır. Aksi 
halde kavram kargaşasına sebebiyet ver-
ımiış oluruz ki, neticesi, 'milî biırlik ve 
beraberliğimizin yok oluşu demektir. 

(BAŞKAN — Sayın Küçük, süneniz 
doflmuşifcur, topadayımız. 

AJDİL KÜÇÜK !(DevamBaı) — Hemen 
toparliıyorum Sayım Başkanım. 

Fıntımada sığınacak Hiımaoı bulümma-
yan geminim akıbeti me ise, buhranlar, 
maddî ve manevî sorumlarım çözümünde. 
sığınacak ibiır körfezi İbulümmıayanların, 
'Mama sığınmayanlanm akilbeti) deode-
ıreoe Ibeh'Uikel'üdir. 

iDeğerl'i milletvekilleri, topl/umum de
ğerleri1 iıçerkimde ıknıan, her türlü hücu-
mun karşısına, yıkıdması güç bir kale 
gibi çıkmışitır. Devlet ve mi'lFJet düşman
ları menfur «melerime ulaşabilmek için 
lönce bu müstahkem kaleye saldırmış-
lar; çünkü, inançlarımı kaybeıtmiış top
tanların imsanliarı, nerede ve me şart al
tında oiDursa olsum, bitfbiderıime sıcak bir 
dostlukla bağlanamaz, ıbiırtoMleriıni seve
mez, aralarında sevgi ve kardeşlik bağı 
kuramazlar. 

fMiîet olarak (hedefimizin, aydın ve 
'imanlı nesiller 'yetiışitiırerek kültür dava
mızı [medeniyet davamızı, 'beka ve kal
kınma davamızı, Ibüıtün vatan coğraf
yasını kavrayacak bu millî ve manevî 
biriliğimizin işbirliğine emanet e'tmeilıiyjz. 
Bu sebepliedir ki, din hizımeitlieri, toplu
mumuzda büyük önem taşımaktadır. Bu 
büzmet, biırteştMc'i, bütünleştirici ve kay
naştırıcı rolü ile özlenen büyük ve igüçllü 
Türkiye'yi kurmakta başlıca amiMerd/en 
birisi olacaktır. 

Muhıberem mille-fcvekii'lerli, ılaiklik isitis-
ımarı (ile vatandaşların inançlarına ipotek 
koyma (gayretleri, ıgeçmişıtekiıne 'benzer 
ıbiır uı̂ talıkHa Itemeiıt pilavı gibi, zaman 
zaman yeniden salhnıeye konulmak isten
mektedir. Bu çevrelerim niyet ve mak
satları bellidir. Yapmak istedikleri, 
laiklikle din ve vicdan hürriyeti ara
sındaki hassas dengeyi, dim ve vic
dan hürriyeti aleyhime bozmak su
retiyle toplllumu yeniden inanç boşluğu
na düşıürımek ve kargaşa ortamıma sü-
rüikÖJemıektir. Üllkenin, huzur ve isıtikrara 
kavuşmasından rahatsızMc duyanlar, 
daima ıbu yollu seçrniışlller, denemişlbr ve 
dememeye de devam edeceklerdir. Bu
gün de, yarın da aynı tertibim içerisinde 
bulunmalarımda şaşılacak bir durum da 
yoktur. 

Şunu herkes 'iyi bilişim ki, Anavatan. 
İktidarı dönemimde Türkiye, tertemiz 
limanları, pırıl pırıl aımeleriyle Miamım 
emirlerimi ve yasaklarımı yaşamak iste
yen iınsamllarım sanık sandalyesine otur
tulduğu bir Ülke loHlmıayacaktır. ((ANAP 
sıralarımdan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

(Hiçbir terttiip ve tuzak, Türk vatan
daşını yaşama hakkı kadar aziz bükiiği 
inançlarımdan, İbadet ve ablllak anlayışı 
ive yaşayışından koparamayacaktır. Çağ
dışı hevesler iMüslümamda bulunmaz Çağ
dışı hevesleri, limanmış gönüllerde değil1, 
inkarcılıkla şartÜıanmiış, iman cevherim
den naısipdar olamamış boş kafalarda 
aramak lazımdır. 

IDeğerîi milletvekilleri, din müesse
sesi, hangi parti ve (gruptan oüluırsak olalım, 
hep binlikte sahip çıkmamızı gerektiren 
ortak değer hükümlerimizi ihtiva et
mektedir. IMamın dinamik kaidelerini 
ve hizmet prensiplerini, günlük politika
lara göre ayarlamak veya yeniden 'tespit 
etmek mümkün değildir. 
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İBiz, Diyanet ftşıleri (Başkanlığını, her 
şeyden evveli bir (hizmet ve itibar mües
sesesi' 'alarak görtüyor, camiye, okula ve 
kışlaya 'günü Ibirl'ik siyaseti sokmamak 
kararımızın da tabiî Ibir gereği olarak 
partilerlüstiü IkaUmıallarına azamî ıgayrelt 
saıtf ©diyoruz. 

ıDeğerili ımillIletvekiiMieri, Cenah-1 Hak, 
tabiatı, canlı ve cansız varlıklarıyla fcendii 
ımükemımdl ibir dengeyle kurmuştur. Ta-
hiatın tüm güzelliği iışjte bu dengede 
gizlidir. Bu dengeyi botzarsanız tab;at 
çirkimlıeşiır. 

IKur'an ive hadis, iislaımın ilki esas 
kaynağıdır, bunllıar da biribirleriıyife fev
kalade ahenklidir. Bilmeden, araştırma
dan konuşanlar, bu ahengi bozarlar ve 
IO zaman aıoaiıp Ibir din anlayışının çıkma
sına da sebep olurlar. 

Değerli miffMvek illileri, sözlerimi biti
rirken, hangi partiye mensup olursak 
olalım, aziz milletim izim verdiği reylerle 
'buradayız. Yükümüz çok ağır, mesudiye-
itimıizse çok büyüktür'. Cena)b-ı Hak'kın 
bize lütfettiği bu fırsat ve imkânı iyi de
ğerlendireceğimize inanıyorum. 

Kötülüğe ve şerre mani olmak, hakka, 
halka ve hayııra hizmet vermede ken
disine çok büyük görevler düşen Diyanet 
işleri (Başkanlığına yardımda, görevlerini! 
•ifada kendililerime yardımcı olacağınıza 
iınamıyorum, 

Sözlerimi bitirirken, Diyanet İşleri 
Başkanlığı bünyesinde, şeref başkanlığını 
Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı Di
yanet Vakfı halkkıında da bir iki kelime 
söylemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 

BAŞKAN — Sayın Küçük, toparla-
yanız efendim. 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Topar
lıyorum. Sayın Başkan. 

•«lyiıik yapın İki felah bulaşınız. Kâi
natta her şey fâni, Allah bakidir. İn
sanların en hayırlısı (insanlara faydalı 
olan, malın en hayırlısı lise Allah yolun-

, da harcanan, vakfedilen, halikın yararı
na tahsis edilen, vakfın en hayırlısı da 
insanların en çok duydukları ihtiyaca 
cevap verendir.» esprisinden hareketle, 
13.3.1975 tarihinde kurulan Türkiye Di
yanet Valkfı, sayıları binlere ulaşan va
kıflar 'arasımda, dikkatle izlenmeye de
ğer bii örnek teşkil etmekledir. Kuru
luşu ve amacı açık bir şekilde beli olan, 
faaliyetleri herkesçe bilinen, toplam 67 
il ve 511 ilçede - ceman 578 yerde - teş
kilatı bulunan, dinî, hayrî ve sosyal 
amaçlı faaliyetlerini 'herkesin bildiği bu 
kuruluşta, emeği gecen herkese teşekkür 
ediyorum.] 

Temeli 30 Ekim 1967'de atılan ve 
1981'den itibaren 'inşaatı Türkiye Diya
net Vakfınca yürütülen Kocatepe Camii
ne geçmiş hizmetlerinden dolayı, kuru
luşundan son gününe kadar, temdin! 
atana, 10 kuruş harcanmasına sebep ola
na ve muhteşem Ibir törenle onu ibadete 
açan herkese huzurlarınızda teşekkürü 
zevkli bir görev biliyorum. 

Bu arada, 6 milyar lirayı aşkın bir 
parayı da Türkiye Diyanet Vakfı bün
yesinden harcayan, bu teşkilatın değerli 
mensuplarına da huzurlarınızda teşekkü
rü bir borç biliyorum. 

Değerli milletvekilleri, ilk gününden 
bugüne kadar emeği geçen herkese, bu 
muhteşem abidenin biran önce bitli rü-
mesinde büyük destek veren iktidarımı
za huzurlarınızda teşekkür ettikten son
ra, bu müesseseye yerli yersiz hücum
lara sebep olan ve bu müessese ve ku
rumu tanımamalarından dolayı birtakım 
arıza yapan insanlara, kurumu tanıma-
îarımı, faaliyetlerini takip etmelerini tav-

— 386 — 



T. B. M. M. B : 49 8 . 4 . 1988 O : 1 

siye ediyoruz. Gerek yurt dçi ve gerek
se yurt dışı faaliyetleriyle büyük bir ih
tiyaca cevap veren bu kurum, her geçten 
gün daha da gelişmekte ve güçlenmek
tedir. Türkiye diyanet camiasına, Türk 
millî Jeğitimine, özellikle din eğitimline, 
Türk millî kültürüne, sağlık hizmetlerine 
çok ibüyük desteğini yakinen 'bildiğimiz 
kurumun, hac ve1 umre orgariizesıindeki 
her geçen gün daha da gelişen ve güç
lenen hizmetlerini takdir etmemek müm
kün değildir. 

Eğitim - artı din eğitimi - burs ve 
yurt hizmetleri, kültür ve yayın hizmet
leri; inşaat, cami, kurs, imam hatip lise-
ısü, yurt ve benzeri 'inşaatları için sosyal 
yardımlar; fakir fukaraya verdiği hiz
metlerden; sağlık hizmjetleri gibi çok 
-yönlü falLzmetferi ifaya çalışan bu kuru
mumuzun eksiklerimi de (ikmal ederek; 
bu camiaya ve topyekûn insanımıza da
ha mükemmel hizmet vermelerini diliyo
rum. 

Sözlerimi, büyük şair İkbalin bir be-
yitiyle bitirmek istiyorum: Hazmeti Mu-
haimımed'in dini hayat dinidir, 

Ve islam var olmanın rüyasıdır, 
islam, taş gibi kalpleri: ayna yapar, 
Demirlenmiş ruhların gönlünden pası 

söker çıkarır. 

Bu hizmeti görmekle yükümlü Diya
net ıbütçeslinin, milletimize, memleketi
mize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Haktan niyaz ediyor, grubum adına 
hepinize saygılar sunuyorum! (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Küçük., 

Sösyaİdemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına, Sayın Ali Sabin; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALİ ŞAHİN 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sösyaİdemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına, Diyanet iş
leri Başkanlığının bütçesi hakkında gö
rüşlerimizi sunmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Bu vesile ile yüce 
kurulu saygı ile1 selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, dinler, insanla
rın yaratıldığı günden beri vardır. Hu
kuk, ahlak gibi Itopluım kurallarından 
biridir. Dinler insanlığı ve toplumu 
daha iyiye, daha güzele ye daha doğ
ruya ulaştırmaya çalışan ilahi ve kutsal 
kaynaklardır. İnsanlığın son dini islam, 
son peygamberi Hazreti Muhammed, son 
kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. (SHP ve 
ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) islam d'ini, kendinden önce ge
len ilahi mesajiları tamamlayan, insanları 
doğruya iyiye yönelten, bilimden ve 
halktan yana, akılcı, uygar ve çağdaş 
olmaya açık bir dindir. (Alkışlar) Akılcı
lığı sayesindedir ki, feza çağında dahi 
büyümektedir. Keza, din, fertlerin ruhî 
gereksitomelerine' cevap veren manevî 
bir cihazlanmadır. 

Dinin, toplum ve insanlar üzerindeki 
etkisini ıbıljen büyük Atatürk, 3 Mart 
1924 'tarihlinde 429 sayılı Kanunla Di
yanet İşleri Başkanlığını 'Başbakanlığa 
bağlı olarak kurdurmuştur. Bu tarih, 
halifeliğin yıkıldığı 3 Mart 1924 tarihin
den iki gün sonradır. Aynı zamanda 
1924 yılında kabul edilen Tevhidi Tedri
sat Kanunu ile yeni eğitim sisteminin 
temeli atılmıştır. Bu olay, dini otorite
nin devlet otoritesi ile ayrılmasına para
lel ıbir süreçtir. Bütün İslam dünyası 
içinde akıl, bilim, ve aydınlanma yolu
na tam olarak girebilmiş, çağın gerek
lerine uyarak hukuk düzöninde, eğitim
de devleti laiikleştirmldk cesaret ve basi-
retind gösterebilmiş tek ülke Türkiye ol
muştur. (SHP sıralarından alkışlar) Uy-
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gaırlığın gerisiinde 'kalıp yok olmaktan 
(kurtulmanın zorunlu şartı haline gelmiş -
•tir, Türkiye'de laikleşme işte böylesine 
önemlıi ve böylesine hayatî bir ihtiyaç
tan doğmuştur. 

Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinde bir 
Anayasa ülkesidir., Herkesin dilediği yö-
me çekebileceği bir ideyim olmaktan, bir 
siyasî slogan olmaktan öteye; ısınırları 
ve içeriği açıkça belirlenmiş !bjlr hukuk 
kavramıdır. Anayasamıza ğörje laiklik, 
Türkiye Cumhuriyeitinin temel ve vaz
geçilmez niteliklerinden biridir. Laiklik, 
ayım zamanda Türk Milletinin çağdaş-
laşjma çabalarının Itemel taşıdır. Laiklik, 
bilimseli ve 'doğru şekilde anlaşılınca 
görülür ki, bu ilke, 'din, vicdan ve iba
det Ihürriyetiniın de güvencesidir. (SHP 
sıralarından alkışjlar) 

Din (kuralılarına dayalı bir devlette, 
'tıpkı aşırı alkımlarda ve bütün totaliter ̂  
rejimlerde olduğu gibi, yöneticiler, (ken
dilerini tek ve 'değişmez gerçeğin temsil
cisi saydıkları için, düşünce özgürlüğün
den ve gerçek 'demokrasiden söz edile
mez. 

Laik devlette, 'din- kişis;el biir vicdan 
sorunudur, Devletlin resmî bir dini ol
mamasının sonucu olarak, Anayasamız 
şu açık hükme yer vermiştir: «Kimse, 
ibarete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, 
dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz; 'dinî inanç ve kanaatinden 
dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.» 1961 
Anayasasının 19 uncu maddesi ile 1982 
Anayasasının 24 üncü maddesi bu hük
me aynen yer vermiştir. Keza, Anaya
samızın 42 nci • maddesinde «Eğitim ve 
öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları 
doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 
esaslarına göre, Devletin gözetimi ve 
denetimli altında yapılır. Bu esaslara 
aykırı eğitim ve öğretim yerleri açıla
maz» hükmü yer almıştır. 

Laik devletten, laik hukuktan, çağ
daş eğitimden uzaklaşmanın nasıl bir 
felaket olacağını görmeliyiz.ı Bunu an
lamak (için, çevremizde olan bitenlere 
balkımamız yeter. Teokratik bir dikta re
jiminin, çağ dışı bağnazlığın eline ge
çirdiği ülkeyi nasıl karanlığa sürükledi
ği gözler önündedir. Laiklik ve çağdaş
laşma, düşman teokratik Ibir dikta reji
minin yalnız uygulandığı ülke değil, ts-
lamiyete de ne kadar zarar verdiğini gör
memek için kör olmak gerekir. 

Laiklik din düşmanlığı demek olma
dığına göre; bu konuda, din ile devlet 
işlerinin ayrılması, dinî inançlara baskı 
yapılmaması; devletin kanunlarının dinî 
kurallara göre değil, aklın, toplumun ih
tiyaçları doğrultusunda yapmaya önem 
Vermesi gibi, kurallar açısından yaklaş
mak doğru olur. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Laik bir devlette din özgürlüğü var
dır. Bu devletin, ne din kurallarına ay
kırı, ne ide o kurallara bağlı almadığı 
anlamına gelir. Laik devlet, komünist 
ülkelerde alduğu gibi, resmen ataisıt olan 
bir devlet değildir. O yalnızca din kar
şısında (tarafsızdır. Dinî inanç işini fer
din vicdanına bırakmıştır. Buna rağmen, 
birtakım dinî akımlar, «İslam, şeriat 
demektir, halkın ezici çoğunluğu İMüs-
lümandır; bu nedenle, deVlet düzenini 
îslamî (esaslara uydurmak şarttır» deme
ye ve hu şarttım yerline getirilmesinde de 
kendilerinde yetki görmeye 'başlamışlar
dır. 

Anayasamızın son maddelerinde, dev
let düzeninin din kurallarına göre dü
zenlenmesinin yasak olduğu açılkça gös
terilmiş, Atatürk inkılaplarının temeli
ni oluşturan bazı kanunların değiştirile
meyeceği açık şekilde vurgulanmıştır. 

Diyanet işleri, din dersleri gibi ko
nuların Anayasada geçmiş olmasını, ba-
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zıları lâiklik aleyhine bir 'koz oiaralk 
fcüU'anımaya çalışmaktadır. Aslında Türk 
halikının büyük çoğunluğu müslürnandır. 
Devlet, halkın bu dinî ihtiyaçlarını da 
bir (kamu hizmeti olarak üstlenmiştir. 
Anayasada yer allan bu görevin, titizlikle 
yerine getirilmesi için, Diyanet Teşki
latını (kurmuş ve görev vermiştir. 

Büyük Atatürk'ün kurduğu çağdaş 
Cumhuriyet ve onun ıtemel ilkesi olan 
lâiklik prensibi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarihi kadar lesM blir kuraldır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 
1920'de kurulduktan sonra, çıkardığı 
2 numaralı Kanun, Hıyaneti Vataniye 
Kanunudur. Bu kanuna ilave edilen bir 
fıkrayla, dini kullanarak devlet güvenli
ğini ihlal ve güvenliğe zarar verme, 
vatan hiyanletliği olarak kabul edilmiştir. 
Buradaki hedef, millî çıkarları zarara 
sokacak sekside din sömürüsüne son ver
mektir. 

Sayın (milletvekilleri, islam dini ka
dın halkları bakımından devrim yapmış 
bir dindir., îslamiyetten önce kadın bir 
nevi köleydi. Mam dini kadınının statü
sünü, eskisiyle kıyaslanamayacak ölçü
de . yükseltti. Fakat, Batıda, özellikte 
Fransız İhtilaliyle eşitlik fikri her anlam
da büyük mesafe aldı. Maalesef İslam ülke
lerinde bu evrim olmadı. Kadın, miras, 
evlilik, şahitlik, tmtislek :seçimli, velayet 
hakkı gibi alanlarda erkekle aynı halkla
ra sahip değildi. Büyük Atatürk'ün, çağ
daş ye lâik Cumhuriyet içinde uygula
nan modern yasaları ile kadınlara eşit
lik ve erkekler kadar halk verilmiştir. 
Türk kadınlarıma Atatürk reform ve in
kılâplarıyla verilmiş olan haklan orta
dan kaldırmaya, kısıtlamaya, baskı ve 
yanlış telkinlerle onları anlamlı türban 
ve siyah, giysiler içine sokmaya (kimse
nin hakkı yoktur. Bu, kadınlara saygı-
sızlık'tıri, 

Sayın milletvekilleri, Büyük Atatürk' 
ün yaşadığı laik Türkiye Cumhuriyeti 
döneminde, dinin ve dinî duyguların her 
türlü istismarı önlenmiş, mezhep kavga
ları ortadan kalkmış, sapık dinî akımlar 
gelişme zemini bulamamıştır. Ne zaman 
ki, din politika aracı oiaralk kullanılmaya 
başTanımış ve bazı siyasîler dini iktidar-
lıarıınıa araç oiaralk kullanmışlar, devleti
mizin ana ilkelerinden biri olan lâik
lik bir kenara itilerek, meydan din sö
mürücülerine, hurafecilere, siyasî eylem 
peşinde koşan tarikatçılara bırakılmıştır. 
Bugünkü iktidar, bu dönem ve geçen dö
nemlerde, bunları gördüğü, bildiği halde 
siyasal çıkar ve oy hesapları uğruna, hiç
birinin üstüne gitmemiş, tslâm dininde 
asla yeri olmayan yüzlerce tarikat, Süley-
mancılık, ruhanîlik, nurculuk gibi yasa 
dışı din sömürücülerinin çoğalmasına 
neden olmuştur. Dinî 'inançların insan 
üzerindeki önemi çok büyüktür. Peki, in
şam bu kadar etkileyen ve yönlendiren 
dinimizi, amaçları Cumhuriyetimizi yık
mak olan birtakım kendini bilmezlerin 
elinde, çıkarlarına alet olmasına göz mü 
yumacağız? 

Türkiye Cumhuriyeti, birtakım geri
cilerin etkileriyle yıkılaımaz. Gericilik, 
devrimciliğin hızını yitirdiği, halka in
tikal ettirilmediği zaman ortaya çıkar. 
Gericilik, toplumların ilerlemesinde, kay
naşmasında, aşırılık şeklinde nitelendiri
len düşüncelere ikarşı önl^m olmayıp, 
toplumun ilerlemesini engellemek için 
konulan taştır. 'Bu tip insanlarla savaş, 
yalnız bizim değil halkın olacaktır. 
Türlk halikı dinlini bu sömürücülerin din
den kendisi kurtaracak, koruyacak; 
Müslüman kalacak; ama, asla gerici Ol
mayacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Biz Sosyaldemokrat Halkçı Partililer 
olarak* imanda ve inançta, toplumla 
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birlikteyiz. Din nedir, İslam nedir bili
riz.; Biz, tarihte, dinimizi, mukadde
satımızı, özgürlük ve bağımsızlığımızı 
düşmanlar» çiğnetmeyen Büyük Ata
türk'ün kurduğu, büyük partilerin fikir
leriyle donatılmış, (koyduğu lâiklik 'ilke
sine ruh ve manasıyla inanmış, halkı
mızın yanında ve onunla birlikteyiz. Biz 
sosyal demokratlar olarak, halkımızın 
vicdan ve inanç özgürlüğünün güvencesi-
yiz, bekçisiyiz. Dimi (inançları sayasal 
ve kişisel çıkar liçin kutlananlara her 
zaman karşı çıktık, daima karşı çıkaca
ğız. 

Sayın milletvekilleri, modern laik 
Cumhuriyetin kumlluşuyla birlikte1 3 
Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Yasa ile 
din (işlerine 'ilişiklin yürütme yetkisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ve onun 
oluşturduğu hükümete bırakılmıştır. İs
lam dinlinin inanç ve ibadete ilişiklin is
terinin yürütülmesi için, Cumhuriyetin 
başkentinde bir Diyanet İşleri Başkanlı-
ğt kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkan
lığının bütçesi Başvekâlet bütçesi içinde 
yer almış, ayrıca ülkemizdeki 'bütün ca
mi, mescit, vaıiz, müezzin ve öıtefci gö
revlilerin atanma ve görevden alınmala
rı! Diyanet İşleri Başkanına bırakılmış
tır, Böylelikle laik Cumhuriyette İslam 
dinine özel bir önem verilmiş, bir dev
let kuruluşu olarak Diyanet İşleri Baş
kanlığına bırakılmıştır. 

1961 Anayasası, 154 üncü maddesiy
le Diyanet İşleri Başkanlığını bir Ana
yasa kurumu olarak düzenlemiş, genel 
idare liçinde yer vermiş, kurumun özel 
kanunda gösterilen görevleri yerine ge
tirmesini öngörmüştür^ Anayasa doğrul
tusunda 22.6.1965 tarihli ve 633 sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunla Başkanlık 
yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. 

Bu Kanunla, Diyanet İşleri Başkanlığı
nın görevi İslam Dininin [inançları, iba
detleri ve ahlak esasları ile ilgili yönet
mek olarak bdirlenmiştir. 1982 Anaya
sasının 136 ncı maddesiiyle, Diyanet İş
leri Başkanlığının laiklik ilkesi doğrultu
sunda bütün siyasî görüş ve düşüncele
rin dışında kalarak milletçe dayanışma 
ve bütünleşmeyi amaç ederek, özel ka
nunda gösterilen görevleri yerine getir
me ilkesi getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri 
Başkanlığı her türlü politika ve ticarî 
faaliyetlerden uzak kaldığı dönemlerde 
vazifesini gereği gibi yapmış, toplum
da birlik ve beraberliği sağlamış, hal
kımızı dinî bilgiler bakımından aydınla
tarak, her (türlü sapık dinî akımların ya
yılması önlemiş ve inançların sömürül
mesine, laik ilkefcri doğrultusunda engel 
olmuştur. O dönemlerde, tarikatçılık, 
gericilik ve yobazlık etkisiz kalmış, 
Diyanet İşleri Başkanlığı büyük saygın
lığa kavuşmuştur.! Yine bu yasa ile tayin 
ve terfiler objektif esaslara bağlanmış, 
hatta bir biim kurumu haline gelen Din 
İşleri Yüksek Kurulu sayesinde halkı
mız İslam dini bakımından aydınlatıl
mış, dinî yayınların kalitesinde yüksel
me sağlanmış, idin görevlilerimizin şevk
le çalışmalarına, halikımıza üstün hizmeti 
vermelerine olanak sağlanmıştır. 

Ancak, 633 sayılı Kanun 1976 yılın
da 1982 sayılı Kanunla değişikliğe uğ
ramış ve değişiklik daha sonra Anayasa 
Mahkemesince 1979 yılında iptal edilmiş 
ve 1979 yılından bu yana - Anayasanın, 
bir yıl içinde yeni kanun çıkarılmasına 
yönelik amir hükmüne rağmen - Diya
net İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu, 
12 Eylül hükümetleri ve1 Özal Hükümet
lerince çıkarılmamış ve bugüne kadar 
da boşluk doldurulamamıştır. 
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Sayın millet vekiilerıi, hatkıınızın dinî 
bakımdan bağlı bulunduğu ve bir Ana
yasa kurumu olan Diyanet İşleri Baş
kanlığınım yeterli teşkilat tkanunu olma
dan yıllarca Anayasanın 124 üncü mad
desini aykırı olarak çıkarılan yönetme
liklerime ve genelgelerle yönetilmesi, ikti
dara sahip olanlar için yüzkarasıdır. 

Seçim sırasında İslamiyet'i dillinden 
ve elinden bırakmayanlar, halkın oyla
rını almak için mukaddes dini araç ola
rak kullananlar, sosyal demokrat parti
lilere ve adaylarına haksız ve inançsız 
suçlama yapanlar, bir vakit namazı dört 
beş yerde. abdestsiz kılanlar, kendile
rinden olanları Müslüman, olmayanları 
Müslüman saymayarak günah işleyen
ler, laik Cumhuriyet ve devlet düzenin-
da Ikendıi gibi düşünmüyor, oruç tutmu
yor diye üniversite öğrencisini bağnazca 
öMürürken, bunun sonuçta ülkeye vere
ceği tehlikeyi düşünmeden, olayı saptı
rarak kamuoyunu yanıltanlar, Diyanet, 
İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu gibi 
elzem ve zarurî kanunun çıkarılmasını 
acaba neden iistememekteler? 

Birinci ve İkinci Özal Hükümetleri 
halkan cebinden ve alınterinden vergi al
maya yönelik adil olmayan yasaları, ge
ce baskınlarıyla çılkarırken, Diyanet İş
leri Başkanlığı gibi yüksek bir kurumun 
teşkilat yasasından söz dahi etmemesi 
düşündüdfcüdiür. Bu yasanın bir an ön
ce Hükümetçe çıkarılmasını diliyor, bu
nu, parti adına saygıyla arz ediyoruz. 

Sayın milletvekıiMeri, hepimiz bu ül
kenin ferleriyiz. Çağdaş uygarlık ve 
içinde 'bulunduğumuz modern lâik Cum
huriyeti (korumak hepimizin görevidir. 
Çünkü, çağı yakalamanın ancak modern 
Cumhuriyetin içinde ve onun kuralla
rına ve kanunlarına uymak suretiyle, 
ekonomik, siyasal ve" sosyal bakımdan 
kalkınarak ulaşılacağına inanıyoruz. 

Tarihî geçmişimize göz attığımız za
man, yenilik ve ilerlemelere nasıl ve han
gi düşünce ile karşı gelindiğini görürüz. 
Geçmişte, «Din elden gidiyor» slogan
larıyla ortaya çikanlarm, 3. Selim Ola-
yı. Patrona Halil Ayaklanması, 31 Mart 
Olayı, 'Şeyh Sait İsyanı, Kubilay Olayı 
hatılanırsa, (ilticanın daima ileri hamle
lere karşı olduğu görülür. Bu nedenle, 
din faktörünü ülkemizde bilim ve tekno
loji alanında yeterince 'ilerleme sağlaya
bilmek (için, dünya işlerimizde bir bas
kı unsuru olmaktan çılkarmamız gerek
mektedir. Bunun için hükümetlere ve 
Yüce" Meclise düşen görevler vardır. 

Özal Hükümetinin, modern ve laik 
Cumhuriyete yapılan saldırılar karşısın
da, şimdiye kadar olduğu gibi, şimdi
den sonra da bir önlem alacağına inan
mıyoruz. Özal Hükümetinin İkimin yanın
da olduğu, henüz kesinlik: kazanmamış
tır. Şöyle ki, 8 Ocak 1988 tarihinde Sa
yın Cumhurbaşkanı, Adana Çukurova 
Ünliversilîeslinide yaptığı konuşmada, «'İr
tica vardır ve tehliiikeliıdir» demiştir. Ay
nı tarihte, Sayın Başbakan, irticaın ol
madığını duyurmuştur. Biz, bu konuda 
Sayıın Cumhurbaşkanına inanıyor, Baş
bakanımıza dnanmafc istemiyoruz. Çün
kü, bilindiği gibi, irtica vardır ve teh
likelidir. ANAP içinde yetkili bir mil
letvekilinin, Nakşibendi tarikatını savun
duğu hepimizin malumudur. 

Yine, Süleyman Hilmi Tunahan tara
fından kuruılan eski sağ partiler içinde 
milietvekilıliği yapan 'bazı kişilerce yön
lendirilen, devleti ele geçirmek, laik cum
huriyeti yıkıp din devleti kurmak, din is-
tısmarıyla örgüte maddî çıkar sağlamak 
ve ticarî lalanda itibar kazanmak düşün
cesiyle kurullan Süleymancılık için, ANAP 
Grup Başkanvefcili Sayın Taşçıoğkı'nun 
Tl IMart 1988 tarihli gazetede, Süleyman-
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etlik içim, «Onlar az zararlıdır» dediğini 
unutmamak gerekir. Bunların varlıkların
dan dahi şikayetçi olmadığı ortaya kon
muştur. Hükümetim bunların üzerine git
mesini sabırla bekliyoruz. 

Gerçekte, Süleymancılık bölücülüktür; 
ılaik devleti yıkmaya mahsus dinsel bir gi
rişimdir. Antalya Ağır Ceza ıMahkeme-
simdıeki bir dava nedeniyle, bilim adamla
rımın verdiği 21.3.1981 tarihli bilirkişi ra
porunda Süleymancılığım, İlailk devleti yık-
maik, yerime din devleti kurmak amacımı 
taşıdığı saptanmıştır. IBu 'gerici akımlarla 
mücadele etmıelk, halikımızı aydınlatmak 
devletimizin ve Dinayet İşleri Başkanlı
ğının görevidir. Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilat Kamunu oilmamasr nedeniyle D im 
İşleri Yüksek Kurulu da çalışamaz du
rumdadır. 1 başkanı ve 15 üyeden oluş
ması gereken kurulun halen 2 üyesi bu-
llunmaiktadır. Bunların derhal faaliyete ge
çirilmesini bekliyoruz. 

ADÎL KÜÇÜK (Konya) — Köşkte, 
köşkte. 

ALİ ŞAHİN '(Devamla) — 1988 büt
çe tekılifinin, 1987 yılına göre, cari har
camalar, gerek yatırım ve transfer har
camalarının farklı ve fazla olduğunu 
memnunlukla karşılıyoruz. Sunulan büt-

. çe, Türkiye'deki enflasyon hızı göz,önü
ne alınırsa ve paramın değer kaybına gö
re, 1977 bütçesinden maatteessüf farksız
dır. 128 mMyar lira olarak bağlanan büt
çenin, 118 miılyar ti İrası personel giderle
rime, 3 milyar 520 milyon lirası cari hiz
met ödeneklerime, 4 milyar 370 milyon 
likası yatırım hareamalarına, 1 milyar 400' 
milyon lirası ise transfer harcamalarına 
ayrılmıştır. Bu haliyle, gecem yıla göre 
ısadece ve ağırlıklı! olarak personel gider
lerinde fazla ödenek konmuş, yatırım har
camalarına yeterli ödenek ayrılmamıştır. 
Bu durumda, Diyanet Teşkilatı bünyesi

ne yapılacak bina, cami ve irnıanı evleri 
ve Kur'an kursları için, cami önlerine sec
cade serilerek, halkın dinî duygularıma hi
tap edilerek, Özal ekonomisi ile yokluk 
ve sefalet içinde olan halktan yardım is
tenecektir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamıza gö
re din eğitimi devletin ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığınım kontrollün
de olduğuna göre Kur'an kurslarımın, 
'yurtlarım ve pansiyonların IMillî Eğitim 
Bakanlığımca denetlemmiesi ve yürütül
mesini istiyoruz. Bakanlığa 'bağlı olma
yan... 

ADİL KÜÇÜK (Komya) — Zaten öy
le yapılıyor. 

BAŞKAN — Devam edin, efendim 
devam edin. 

ALİ ŞAHİN (Devamlla) — Devam 
ediyorum, daha arkası var. 

Bakanlığa bağlı olmayan yüzlerce 
yurt, pansiyon, vakıf ve derneklerin kötü 
niyetli ve gerici kişiler elimde, tertemiz ve 
zeki çocuklarımızın beynini yıkamak su
retiyle Atatürk ve imkilaplarıma karşı ye
tiştirmelerimden endişe duymaktayız. Bu 
nedenle, yasa dışı tarikatlarım, dermekle
rin, pansiyonların çok ciddî şekilde denet
lenmesi ve takip edilmesinde yarar görü
yoruz» 

Hükümet, birçok yerlerde yüzlerce 
imam hatip okulu açtığını söylemektedir. 
Önemli olan, imam hatip liseleri açmak 
değil, imam hatipte okuyan öğrencilere, 
hem dinimiz bakımından hem de çağdaş 
ilim bakımından bilgi vermek, okuldan 
mezun olanlara iş bulmaktır. Bu okuldan 
mezun olanların köylerde, şehirlerde 
imamlık yapmaJları amaçlanıyor. Verile
cek görev ciddî ve sorumluluk isteyen bir 
görevdir. Bu yüzden, Atatürk ilkelerine, 
laik cumhuriyete bağlı, Islamî bilgilerle 
donatılmış birisi olması gerekir. Köyde 
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imamın, öğretmenin ve muhtarın sorum-
dullukları büyüktür. Halk arasında birliği, 
beraberliği kurmak; köy halikının, ekono
mik ve sosyal balkımdan kalkınmasına 
katkıda bulunarak, kardeşlik sevgisi veren 
bir düşünceyle yetişmesi gerekir. 

Din, politika dışında, vatandaşın vic
danına hitap eden, Allah- ile kul arasın
da ilahî hir kavram olduğuna göre, din 
adamlarının politika dışında kalmaları, 
vicdan ve yasanın emridir. 'Buna rağmen, 
seçim sırasında gezdiğimiz birçok köyler
de, köy imamlarının evlerini ve kutsal 
camiyi bazı siyasilere açtıklarını, cami
nin içinde ve önünde siyasî nutuklar, 
imam evlerinde siyasî temaslar yapıldığını 
gördük. Hatta, bazı din 'görevlilerinin, ge
ce, siyasî bir partinin minibüsü ile seçimi 
gezileri yaptığını saptadık; bu çok yan
lıştır. Köy imamının karşısında her siya
sî teşekkülün mensubu vardır. Ondan 
bekledikleri, din adına kendilerini aydın
latmak, dinî bilgiler vermektir. Hüküme
tin, denetim görevini yerime getirerek, bu 
durumlara fırsat vermemesini SHP Gru
bu olarak talep ediyoruz. 

Türkiye'de meslek liseleri içinde, 
imam-hatip liselerinde okuyanların sayısı 
yüzde 40'ları aşmıştır. Ülkemiz bir tarım 
ülkesi olmasına rağmen, ziraat ve diğer 
meslek okullarında okuyanların sayısı 
yüzde 3'tür. Meslek okullarından mezun 
olanların iş bulmaları, ülke ekonomisine 
katkısı olan üretim yapmaları daha ko
laydır. Ülkede büyük işsizlik sorunu göz 
önüne alınacak olursa, meslek okulları 
açmanın daha yararlı olacağı kanısında
yız. 

Sayın millet vekiller i, Türkiye'deki İs
lama parçalamak, ülkeyi ilaik cumhuriyet 
ve düşüncellerinden uzaklaştırıp, dine da
yalı, Humeyni yapısına uygun bir dev
let kurmak için, İran'ın bazı konularda, 

kötü niyetli kimselere ekonomik destek 
sağladığı ve Avrupa'da çalışan işçilerimiz 
arasına nifak sokarak, bunların bir bö
lümünle yardım ettiği bilinen bir gerçek
tir. 

SADETTİN AĞACIK (Kastamonu) 
, — Hadi canım sende! 

ALİ ŞAHİN (Devamla),— Ayrıca, 
Türkiye'yi resmen ziyaret eden İran 
Başbakanının, Büyük Atatürk'ün Anııt-
kabrini ziyaret etmemesi ve bunu 
programından çıkarması anlamlıdır. Bu, 
Türkiye'deki Atatürk düşmanlarına bir 
mesajdır; laik cumhuriyete ve onun ku
rucusu Büyük Atatürk'e karşı olduğunun, 
Türkiye'de resmen ilanıdır. Ülkemizde ve 
halkımıza karşı, iyi niyetinden şüphe et-
Itiğimiz bu kişilere karşı, Hükümetimizin 
daha duyarlı ve tutarlı! davranmasını ve 
bunlara ifırsat vermemesini Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak talep ediyoruz. 
I(SHP sıralarından «iBravo» sesleri) 

Sayın milıletvekileri, biz milletiyle 
ülkesiyle bölünmez bir bütünüz. Bu bü
tünlüğümüzü sağlayan, cumhuriyetimizin 
kurucusu Büyük Atatürk, O'nun demok
ratik ve çağdaş fikirleridir. İslâm Dini ile 
paralellik arz eden bu filkirlerde vatan 
sevgisi, insan sevgisi, hak, hukuk ve ba
rış vardır. «Biz, İslam'ı temsil ediyoruz» 
diyerek, günde yüzlerce genç, ihtiyar, 
hasta ve çocuğu, savunmasız kişileri öl
dürenlerin gerçek İslam'ı yaşadıklarını 
sanmıyoruz. İslâm dininde yaşam ve öz
gürlük, kişinin en kutsal hakkıdır. Akıl ve 
mantığa dayalı İslâm Dininde, kölelere ve 
sikleri malûl olanlara, bu nedenle ibadet 
zorunluğu konmamıştır. 

ıDiyanet işleriyle görevli Sayın Devlet 
'Balkanımızın ifadesine göre din hizmetle
ri sınıfındaki il müftüleri, onların yar
dımcıları, ilçe müftüleri, vaizler ve imam-
hatip menşeli imamlara, «din hizmetleri 
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ödeneği» verilmesinin, bugünkü ekono
mik koşullar ve artan fiyatlar karşısında 
normal olduğunu kabul edip, tüm din gö-
revlileriımlzin, aynı haktan yararlanması
nı, her balkıımdan huzur ortamı içinde 
çalışmaları, görevlerini bir vicdan sorum
luluğu içinde yapmaları için, her türlü 
önlemin alınmasını istiyoruz. 

iDin hizmeü'.eri için alınacak persone
lin, il müftülüklerinde ve mahallinde ya
pılacak imtihanlarla alındığını biliyoruz. 
Bu elemanların alımında, hatır, gönül ve 
politik tavsiyeler dışında; çağdaş bilgi, 
ilerici ve Atatürkçü müspet din bilgisiy-
ıle dolu kişilerin seçilmesine önem! veril
mesinde ve imtihanlarda sorulacak soru
lana, bu açıdan, dikkat ve özen gösteril» 
meşinde ve mümkün olduğu takdirde, im
tihanların Diyanet İşleri Başkanlığı tara
fından görevlendirilen bir gözlemci hu
zurunda yapılmasında, din ve 'laik cum
huriyet adına yarar görmekteyiz. Yurt 
dışına gönderilecek din adamlarımızın se
çiminde, yine, müspet din 'bilgisi yanında, 
Atatürkçülük ve laik cumhuriyet ilkeleri 
esas alınarak, dinî balkımdan dolu, ay
dın din adamlarımızın sıeçilmesinde fay
da mülahaza etmekteyiz. Keza, 2 750 
imam-hatip öğrencisine verilecek burs
larda, -bu öğrencilerin seçiminde- bilgi, 
ahlâk, ekonomik yapı ve Atatürkçülük 
ilke olarak ele alınmalıdır. Bunlara burs 
verilmesine karşı olmadığımızı ve olumlu 
karşıladığımızı1, partim adına ifade edi
yorum, • ' 

İSayın milletvekilleri, biz, Sosyalde- ' 
ımokrat Halkçı Partililer olarak, inanan, 
,iman eden, dinî ibadeti yerine getirenlere 
saygı duyuyoruz. İslam dininin mantıkî, s 

çağdaş, insancıl ve toplumsal kuralları 
olan, ilme ters düşmeyen, ilerici bir din 
olduğunu biliyoruz. Aydın din adamları
nın yanında olduğumuzu ve olacağımızı 
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ilan ediyoruz. İslam dinini hak, hukuk, 
kardeşlik ve bağıştan yana, insana insan 
olarak değer veren sosyal yapısıyla, sos
yal demokrat görüşle paralellik arz ettiği 
için inanarak savunuyoruz, Sosyaldemok-
ratiar olarak, irticaa, gericiliğe, yobazlı
ğa, siyasî eylem peşinde koşan tarikatçı
lığa karşıyız. 

(Din kisvesi altında, halkımızı kandı
ranlara, siyasal ve ekonomik çıkarlar sağ
layanlara ve bunun için kutsal dinimizi 
araç olarak kullananlara karşıyız. 

'Mukaddes dini parçalamak, laik cum
huriyete karşı teokratik devlet düzeni 
kurmak özlemi çöken kişi ve gruplara 
karşıyız. 

Anayasamızıın öngördüğü kurallar ve 
kurumlar dışında, dernek, pansiyon ve va
kıflar şeklinde, Diyanet İşleri Başkanlığı
nın ve Millî Eğitim Bakanlığının kontrolü 
dışında, ihir taraftan irticai teşvik, diğer 
taraftan mal varlıklarına ilaveler yapan, 
din sömürücülerine karşıyız. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
İslam dininin en kutsal yeri olan Kabe'de 
siyasî eylem yapanlara ve kan dökenlere 
karşıyız, 

(Filistin'de ve Afganistan'da vatan için, 
millet için, özgürlük için savaşanları, in
sanî ve İslâmı duygularla destekliyor, 
yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İslam dininin her türlü gösteriş dışın
da Allah'la kul anasında, araya peygam
berler dışında kimsenin girmediği, ileri
ci bir din olduğuna inanıyoruz. Seçim 
sıralarında oy alma düşüncesiyle ve siya
sî amaçlı olarak, sosyal demokratlara ça
mur atan kişilerden daha inançlı, daha 
aydın olduğumuzu, halkımız karşısında 
halkımıza karşı da,. dinimize karşı da, 
sözde değil özde bağlı olduğumuzu; yap
tığımız her şeyin gösterişten, siyasal ve 
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ekonomik çıkarlardan uzak olduğunu, 
gerçek milliyetçi, Atatürkçü ve İslam 
dininin aydın birer mensubu olduğumuzu 
Yüoe Meclis huzurunda 'ifade ediyoruz. 
(SHP sıralarından a'Ikışlar) 

Bu inançla il988 bütçesinin milletimi
ze hayırlı olmasını, mutluluk getirmesini 
şahsım ve grubum adına diliyor hepinize 
saygıilıar sunuyorum. («Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Şahin. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa- % 

yın Adil Aydın buyurun? (DYP sıraların
dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ADİL AY
DIN l(Antalya) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 1988 yılı Diya
net İsteri Başkanlığı bütçesi üzerinde 
Doğru Yol [Partisi Grubunun^ görüşlerini 
ve tavsiyelerini arz etmek üzere huzurla
rınıza gelmiş bulunuyorum,. Şahsım ve 
grubum adına yüce heyetinizi ve Diyanet 
işleri Başkanlığının değerli mensuplarını 
saygı iıle selamlıyorum. (Alkışlar) 

iDiyanet İşleri Başkanlığı, 1982 Ana
yasasının 136 ncı maddesinde' yerini al
mıştır. Bu maddeye göre, geneli idare için
de yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 
laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasî 
görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve 
milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç 
edinerek, özel kanununda gösterilen gö
revleri yerine getirmektedir. 

Anayasanın1 2 nci maddesi, «Türkiye 
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî da
yanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
'haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliği
ne bağlı, başlangıçta belirtilen temel il
kellere dayanan, demokratik, laik ve sos
yal bir hukuk devletidir.» 

Gene, Anayasamızın '10 uncu madde
sine göre, herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, 

siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 
ve benzeri .sebeplerle ayırım gözetilmek
sizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz ta
nınamaz. Devlet organları ve idare ma
kamları bütün işlemlerinde kanun önün
de eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadır. 

İDeğerili arkadaşlarım, Allahm yarattı
ğı en kutsal varlık' insandır. Bunun için 
birçok kabiliyetlerle, sıfatlarla donatıl
mıştır. IBununlla da yetinilmemiş, doğru 
yolu 'göstermek için, peygamberler, kitap
lar göndermiştir. Akıl, fikir vermiş, in
sanların istifadesine her şeyi halk etmiş
tir. Hatta meleklerini/bile insanlara sec
de ettirmiştir. Cennetini insanjlar için ya
ratmıştır. Herşeyin yaratıcısı .ve ımutlaık 
sahihi olan Yüce Allah, insanoğlunu bu 
dünyada imtihana tabi tutmaktadır. Bu
nun için kendisine ait mallardan bir kıs
mını beli şartlarda din farkı gözetmeksi
zin çalışma karşılığı insanlara vermiştir. 
Fırsat eşitliği tanımıştır. Böylece, insan
oğluna emeğinin karşılığı verilmektedir. 

Adali e t üzerine yaratılan insanlar, ada
letsiz zannettikleri şeylerde nice hikmet
lerin olduğunu göreceklerdir. Kitabımız 
Kur'an-ı Kerimde; «Allah adaletli olan
ları sever. Zallimler için dost ve yardım
cı: yoktur. Anaya, babaya, akrabaya, ye-
timllere, yoksullara, yakın ve uzak kom
şuya, yabancıya, yanındaki arkadaşa, 
yölou ve maliki bulunduğu kimselere iyi
lik ediniz» emri verilmektedir. 

iDeğerli milletvekilleri, Diyanet İşleri 
Başkanlığı devletimizin bekası, milletimi
zin birliği ve insanımızın mutluluğu için 
vazgeçilmez bir müessesedir. Bu müesse
senin kuruluşunun kaynağı Türk Mille
tinin imanı ve iradesi; dayanağı ise, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasıdir. Nitekim, 
Ulu Önder Atatürk de, hiçbir milletin din-

— 395 — 



T. B. M. M. B : 49 

siz allamayacağımı ve yaşayamayacağını 
açık bir ifadeyle belirtmişlerdir. Bu ko
nuya psikolojik, sosyolojik ve tarihî açı
dan dia bakıldığında her toplumda dinî 

, bir inancın olduğu görülmektedir. 

Değerli ımiltLetveiki'iiler.i, demek oluyor 
İki dinler, insanoğlunun yaratıldığı gün
den beri mevcuttur. Her toplumun hak, 
hukuk ve ahlak gibi, insanlararası mü
nasebetlerin düzenlenmesinde, büyük 

"öneme sahip olagelmiştir. Çünikü, diniler 
daima daha iyiye, daha güzelle, daha doğ
ruya, daha mükemmele ulaştırmıştır. Bu 
durum, insaniliğin son dini olan islam Di
ninde daha laçıik olarak kendini göster
mektedir. Yüce Dinimiz, insaniliğin son 
dinidir, cihan şümuldür, islâm dini, in
saniliğin kurtuluşu ve mutluluğunu sağla
mak üzere Alllahütealâ tarafından Hazre-
ti Mıuhamımed (SAV) vasıtasıyla bütün 
insanilik âlemine gönderilmiş yüce bir din
dir. (Alkışlar) 

Bu din, kendinden önce gelen ilahi 
mesajları tamamlayan, insana haklarını 
ıhildiren, doğru yolla götüren, kaynaştı
ran, ilimden, haktan ve adaletten yana 
olan, akla ve mantığa uygun birlik ve 
beraberlik içinde yaşamayı sağlayan yüce 
bir dindir. Kur'an-ı Kerim Allah kelâmı
dır. AllıahüteaÜâ'nın bütün emir ve yasak
larını! içinde toplayan Müslüman'ların kut
sal kitabıdır. Yüce Allah'ın emirlerinin ba
şında «oku» gelir. Allah'ın bu yüce hi
tabı, her ne kadar Peygamberimize gel
miş ise de, onun şahsında bütün insanlığı 
kapsamaktadır. Okumaktan maksat, hiç 
şüphe yoktur ki, öğrenmektir, yeni yeni 
şeyler öğrenerek kendini geliştirmektir. 
Yüce Rabbini ve tabiatı tanıyıp anla
mak, Allah'ın insanlara ihsan etmiş ol
duğu zamanı en iyi şekilde değerlendire
rek çalışma alışkanlığı ikazandırmaktır. 
Kür'an, insanların hem bu dünya, hem 
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de ahiret hayatının mutluluğunun gerçekr 
leştirilmesine yönelik, tüm insanlığa gön
derilmiş ilahî bir kitaptır. Bu itibarla, 
Kur'an sadece dinî hayatı dieği'l, dünya 
hayatını da düzene koyan ilkeleri kapsa
yan yüce bir kitaptır. Başka bir deyişle, 
dinî, ilmî, ahlâkî ve içtimaî yönden in
sanları olgunluğa, uygarlığa yöneltici 
esasları içinde toplayan ve gerçökte akıl 
sahibi insanlara hitabederek, bütün insan
lığı AMah'a iman etmeye ve onu tanımaya 
davet eden kutsal bir kitaptır. '(Alkışlar) 

'Kur'an-ı tamamıyla ezbere bilenlere 
hafız denir. Hafızlık bir toplumda çok 
önemli bir müessesedir. Çünkü, farzı ki-
fiaye olan bu faaliyeti onllar icra ederek, 
diğer müslüman kimseleri onun sorum
luluğundan kurtarır. Bu bakımdan, bu 
güzeli müesseseye gereken değeri vermek 
her müslüman için önemli !bir vazifedir. 

Akılcı ve ilmî bir yaklaşımla Kur' 
an-ı Kerim ele alınarak incelenirse, Al
lah'ın emir ve yasaklarının, İnsanlara 
hak, adalet ve doğruluk gibi güzel mezi-
yet'eri kazandırıcı mahiyette olduğu: gö
rülmektedir. Bir düşünürün ifade ettiği 
gibi, hak duygusu insanları kuvvete karşı 
koruyan, 'başkalarının hürriyetini bozma
yacak şekilde hürriyet veren bir koruyu
cudur. Bu duygu insanın fıtrasında mev
cuttur. Yalnız bu hakkı duymak ve geliş
tirerek kuvvetlendirmek lazımdır. 

'Sevgili Peygamberimiz Hazreti Mu-
hammed de, «Bir kimse haksız olarak 
başkasının bir karış yerine tecavüz eder
se, o yerin yedi katı da o kimsenin boy
nuna geçiridir» buyurmuşlardır. Günü
müzde zaman zaman müşahede ettiğimiz 
bir hadisedir; hak ve insafa aykırı hare
ket etmek, büyük haksızlık olup, adalet
sizliği doğurur. Bunun vebali de çok bü
yüktür. O batide halk, adalet ve doğruluk 
bir toplum hayatının temelidir. Hatta 
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toplumu aylakta tutan, toptan fertlerini 
rahat ve huzura kavuşturan temeli unsur
lardır. 

Balkınız, Kur'an'da ne 'buyuruluyor : 
«Şüphesizki, Allah size emanetleri ehil ve 
erbabına vermenizi, insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetme
nizi emreder.» îslâmın kutsall kitabı olan 
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bakıldığında 
insana ve insanlığa faydalı ve çağın ihti-
yaç'larına cevap verebilecek niteliktedir. 
Nitekim Kuran'da, birçok ayetlerin so
nu «düşünmezler mi», «ders akmazlar 
mı», «ibret almazlar mı» ve benzeri şe
kilde bitmesi bunun en açık delilidir. Kı
saca diyebiliriz İki, îsllam, oıkuma, incele-
ıme, araştırma ve sosyal hayata yönelik 
çalışmaları daima teşvik ve telkin etmek
tedir. Bununla1 birlikte îslamın en büyük 
düşmanı cehalettir, adaletsizliktir, teım-
bell'lktir ve başkalarının hakkına, hukuku
na tecavüz etmektir. Çünkü, insanoğlu 
bu kâinatta Allah'ın en şerefli, en mü
kemmeli: ve en kutsal yaratığıdır. Nitekim, 
bu yaradılışına uygun bir hayat tarzını 
'gerçekleştirecek akıl, kabiliyet ve özellik
ler vermiştir. 

Sayın Başkan ve sayın mi İlle t vekille
ri; yüce milletimizin her türlü manevî ih
tiyaçlarını Anayasaya göre yüklenmiş 
bulunan Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
vazifelerini şöyle özetleyebiliriz : 

Yurt İçinde ve yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın din hizmetlerini ve dinî 
kurumları yönetmek. 

(Din görevlilerinin yapacakları: hizmet
leri tanzim etmek ve bunları takip ederek 
denetimini yapmak. 

Dinî konularda araştırma ve incele
melerde bulunmak. 

Milletimizi aydınlatmak üzere dinî 
eserler yazılmasını, tercümeler ya^ılması-
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nı, örnek hutbeler ve vaazlar hazırlanma
sını sağlamak. 

Vatandaşlarımızın millî ülkülere bağ
lılıklarını: ve millî heyeoanilarının canlı tu
tulmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak. 

'Halli gereken din ,üle ilgili konularda 
sorulan sorulara fetva vermek. 

Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 
liyakatli din görevlileri tarafından çocuk
larımıza ve istekli yetişkin kişilere öğre
tilmesi için yardımcı olmak üzere Kur'an 
fcurs'lan açmak. 

Bilgili, aydın ve liyakatli din görev
lisi yetiştiren öğretim kurumlarının mes
lek dersleriyle ve diğer genel öğretim 
kurumlarında okutulan din kültürü ve 
ahlak bilgisi derslerinin program ve ki
taplarının hazırlanmasında ilgili bakan
lıkla işbirliği yapmak. 

Yurdumuzda basılan Kur'an-ı Kerim' 
lerin aslına uygun olup olmadığını ince
leyerek, hatasız basıf.masını sağlamak. 
Özel ve tüzelkişiler tarafından yaptırıla
cak ibadethanelerin yerleri, şekilleri hu
susunda ilgililere yardımcı olmalk. iba
det yerleriyle, müftülük binalarının ve din 
hizmetlerinde kuiMamlan yerlerle bura
lardaki demirbaş eşyaların bakım ve ko
runmasını sağlamak. Yukarıda ana hatla
rıyla arz etmeye çalıştığımız bu vazifele
rin, yeterince yerine getirilmesi için, dev
let bütçesinden ayrılan ödeneklerin yerin
de ve en iyi şekilde harcanmasını sağla
mak. 

Sayın Başkan, sayın milletvekillleri; 
'görülüyor ki, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
nüfusunun yüzde 100'e yakını Müslüman 
olan ülkemizde, dinî hizmetleri planla
mak, düzenlemek ve yürütmek gibi, son 
derecede mesulliyetli; fakat, o ölçüde 
önemli, şerefli ve kutsal bir vazifeyi yük
lenmiştir. îsliamda cehaletin, tembelliğin, 
imansızlığın, adaletsizliğin, itaatsizliğin, 
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suiniyetin, topluma, kanunlara saygısızlı
ğın, nifakın', cimriliğin, israfın, kibirlen
menin, İkinin ve nefretin, vesairenin ha
ram olduğu ve bu gibi davranışların top
lum hayatındaki zararlarımın ne olduğu
nu açılk 'bir lisanla yüce mı Metini ize an
ıl atmaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Diyanet İsteri Başkanlığıımızın ve men
suplarının yukarıda arz etmeye çalıştığı^ 
nıız ulvî görevlerini layııkt veçhile yap
maları, yüce devletimizin ve milletimi
zin göleoeği bakımımdan son derece de 
önemlidir. Bunun için, gerek Millî Gü
venlik Konseyi zamanında ve gerekse 
«Her şeyi ben bilirim, ben yaparım» di
yen Sayın Başbakanımızın hiç vakit ge
çirmeden, Diyanet işleri Başkamljğımın 
•teşkilat kanununu çıkarmasını, aksi hal
de kanunî dayanaktan yoksun, kanunsuz 
tasarruflarıyla, Anayasa ve kanunları ih
lale devam etmiş olacaktır. Sayın Başba
kanımız hukuk devleti anlayışına aykırı, 
hu keyfî ve kanunsuz idareye ne zaman 
son verecektir? Din İşleri Yüksek Kuru
lunu ne zaman kurmayı ve çalıştırmayı 
düşünüyorsunuz? Din Şûrasının toplan
ması için bilinmeyen bir sebep mi var? 
Yoksa işinize mi gelmiyor? Sayın Baş
bakanını, «Ya olduğunuz gibi görününüz 
veyahut .göründüğünüz gibi olunuz». Ha
yatın çeşitli sahalarımda teamül haline ge
tirdiğiniz çifte standart uygulamasını, bu 
ulvî teşkilatta da mı yapmak istiyorsu
nuz? (DYP sıralarından' alkışlar) 

İmam-hatip liseleriyle, ilahiyat fakül
telerinde okutulan meslek derslerimin Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte ha-
zırtlayacaıkiları müfredat programı çerçe
vesinde okutulmasını; 

Mevcut eğitim merkezlerinim günün 
şartlarına uygun haile getirilmesi ve ye

nilerinin ilavesiyle, vazifeye 'başlayan din 
görevlilerimizin hizmet içi eğitime tabi 
tutulmalarını ve bu eğitimin tecrübeli, li
yakatli kişilerce yaptırılmasını; 

İbadet yerlerinin onarımı, bakımı, 
temizliği, ısıtılması- ve aydınlatıilması için 
yeterli ödeneğin verilmesi; 

'Din görevlilerine, müezzin, imam, vaiz 
ve müftülere lojman temini; 

Köy imaımiarıımızdan başlamak üzere, 
din görevlilerine yeterli miktarda maddî 
imkânlarım sağlanmasını; 

Bütün müftülerimize makam otomo
bili veriüımesimi; 

Yüce ımilletimizin arzusu doğrultusun
da, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın 
sarığı ve cübbesiyle sık sık televizyonda 
dinî konuşmalar yapmasını; 

Zaman zaman, vilayetlere ve hatta 
köylerıimize kadar giderek, vatandaşları
mızın dertlerini dinlemesini, ibadet yerle
rini ve görevlileri denetlemesini; 

Her yaşta ve her seviyedeki insanla
rımıza hitap edecek dinî, sosyal ve kül
türel içerikli dergi ve kitap yazılması ve 
basılması ile en ücra köşeye kadar ulaş
tırılması için, gerekli maddî ve manevî 
desteğin sağlanması ve bunun için büt
çeye yeterli ödeneğin konulmasını; 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı ile Diyanet İşleri Başkanlığının müşte
reken yapacakları hlr çalışma sonucun
da, memleketimizin millî serveti olan or
manların korunması ve ağaçlandırılması
na esas olmak üzere, Diyanet İşleri Baş-
kanlığınoa özel vaaz ve hutbelerin yaptı
rılmasını, yangın ve ağaçlandırma mev
simlerimde 'bu vaaz ve hutbelerim okutul
masının teminini; 

iDiyanet İşleri Başkanlığımızın bünye
sinde, çağımızın' gelişen1 ve değişen şart
larına cevap verecek ilmî araştırıma mer
kezi kurulmasını; Kadrolu ve fakat 
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imıaınsız camiterimize atama yapılması
nı; 'kadrosuz camilierimizıe de kadro ve
rilerek Ramazanı Şerifin yaklaşmış ol
ması nedeniyle imamlarının acele tayin 
edilmesini; 

Hiç ol'mazsa, Hükümetin bu konu
da hassas davranmasını hassaten istirham 
ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Mamiyetkı şart
larından biri de, malumunuz olduğu üzere 
Hac'dır. Hac hizmetlerinin, yüce dinimi
ze ve asil milletimize yakışır şekilde, da
ha ucuz, daha görkemli, daha rahat yapı
labilmesini ve Hac farizasının1 daha çok 
insanımız tarafından yerine getirilmesini 
istiyoruz. 

Sayın Başkanım ve değerli arkadaşila-
nan; Diyanet İşleri 'Başkanlığı bütçesinin 
devletimiz, mlilletimiz ve Diyanet İşleri 
iBaşkanlığımız mensupları için hayırlı ol
masını Cenabı Allahtan niyaz eder, say
gılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Aydın. 
Sayın İsmail Dayı1, buyurun. 
Sayın Dayı, süreniz 10 dakikadır. Saat 

13.00'te dle süremiz dolmak üzeredir. Bu 
itibarla, süreye riayetinizi rica ediyorum. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Başüs-
tüne efendim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli' 
üyeleri; Diyanet İşleri Başkanlığı 1988 
yılı bütçesi üzerinde, şahsım adına görüş
lerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. ıBu vesile ile hepinize 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Değerli miıMetvekiılleri, Diyanet İste
ri Başkanlığı, Anayasamızın emrettiği 
doğrultuda, İslam1 dininin itikat, ibadet ve 
ahlak ite ilgili işlerini yürütmek, toplumu 
din konusunda aydınlatmak ve ibadet yer

lerindeki hizmetleri yönetmek üzere ku
rulmuştur. 

(Başkanlık, eski kıt bütçe imkânları 
içinde, Müslüman Türk halkının da kat
kıları ile mevcut camileri muhafaza ede
bilmiş ve yenilerini katmaya muvaffak 
olmuştur. Asırlardır Islamın simgesi olan 
ve iftihar kaynağımız mabetlerimizin 'ba
kım ve onarımı da Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne bırakılmış; ancak, bunların 
hizmetliûerinin tedviri, yetiştirilmesi, eği
tilmesi Diyanet İşleri Başkanlığına bağ
lanmıştır. 

(Dört yıl önce bu yüce kürsüde Diya
net İşleri Bütçesini Anavatan ıPartisi Gru
bu adına savunduğum zaman, Diyanet 
İşleri Başkanlığının en az 25-30 bin kad
roya ihtiyacı olduğunu arz etmiştim. Bu
gün sevinerek söylüyorum ve iftihar ede
rek söylüyorum ki, 1984 yıllında Anava
tan İktidarının bir çırpıda aldığı kararla, 
25 hin kadro verilmiş ve her sene bu kad
rolardan altışarbini serbest bırakılarak 
günümüze kadar kullanılımıştır. Ayrıca, 
1.5.1987 tarih ve 279 sayiı Kanun Hük
münde Karamameyile, 5 730 imamı-hatip 
kadrosu daha ilave edilmiş, böylece 
1983 sonraları-53 bin civarında olan din 
görevlisi, şu anda Türkiye'de 84 bin kü
sura ulaşmıştır. Bu, sevinilecek bir tablo
dur. Bu din görevlilerinin tahminime gö
re -zannediyorum^ ki- 19 bin civarmdlaki-
tler ilkokul mezunu, 3 500 civarında olan
lar yüksek tahsilli ve geri kallanlar da 
imam-hatip liseleri mezunudur. Diyanet 
İşleri Başkanlığı, sadece bu kadirolarıı al
makla yetinmiyor, Türkiye sathına yayıl
mış olan 7 merkezde, din görevlilerinin 
ve hizmetlilerinin eğitilmelerine yardımcı 
oluyor, omlar için seminer ve kurslar açı
yor; ayrıca bildiğiniz gibi Istanbull'da 
Haseki'de yüksek düzeyde ilim adamı ye
tiştiren üst düzeyde bir de eğitim merkezi 
bulunmaktadır. 

— 399 — 



T. B. M. M, B : 49 

Ben konuşmalarıımda, Sayım Başka
nımızın ikazına uyaraık, toparlamaya ve 
bazı ana meselelere temıas etmeye gay
ret edeceğim. 

'Değerlıiı (milletvekilleri, yakın zamana 
kadar geçen dönemdeki milletvekili ar-
kadaşlarııınızla beraber -hatırlarsınız- bir 
güzöl hizmette bulunduk. Köylerimizde 
yıllardır, sekiz on İkile 'buğdayla yahut 
da şu kadar arpayla hizmet verip de se
nelerce emeklilik haklarım elide edeme
yen; ama bu ulvî görevi yapan insanla-
nımıza, geçen dönem milletvekilli arka-
daşlarıımızla Ihirlilkte, emeklilik halkları
nı meydana getiren bir yasa çıkardık ve 
bunun tatbikatınım bütün yurtta yedibim 
ıkadar kalmış olan bu eski din görevlile
rini sevindirdiğini ve meydana getirilen 
bu hizmetin, onlarca şükranla karşılandı
ğını sevinerek burada arz etmek istiyo
rum. Yine geçen sene temmuz ayına ka
dar müftüler, i'l müftülleri, müftü yardım
cıları, ilce müftüleri ve din hizmetlileri 
için aylık tazminat ödenmezken, alınmış 
olan bir kanun hükmünde Ikararnanıeyllıe, 
onlara aylılk tazminat sağlanmış; ancak 
ilkokul mezunlarına, bu tazminat, 1988 
'başına kadar ödenememiş, onlar dia 
1.1.1'988'den itibaren bu tazminattan ya
rarlanmışlardır. 

Yaılnız burada bir hususu arz etmek 
(istiyorum ve özellikle Sayın Bakamımdan 
da rica ediyorum : Zannediyorum ki, 
müftü, müftü yardımcısı, din hizmetlisi 
olarak görev yapan 'bazı zevat, Ikendi ira
desi dışında, Diyanetin yine arzusuyla bir 
merkezde veya diğer kuruluşlarda hiz
metli kadrosuna geldiği zaman, bu taz
minattan uzak kalmaktadırlar; yani, ken
dilerine tazminat ödenmemektedir. Ümit 
ederim ki, bu hatalı tutum dla tashih edi
lecektir. 

Aziz milletvekilleri, Türikiyemiz nüfu
su gelişmekte olup, ayrıca geçmiş asıdar-
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ıdan beri mabedi olmayan köylerimiz, ye
ni yeni camilere kavuşmaktadır. Burada, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, en büyük pay 
kadirşinas ve Islâmın gönülden savunu
cusu ve inan Yüce Türk )Milletidir; onun 
katkıları1, her türlü katkının üzerindedir. 
Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığının kat
kısı ve Tarım Orman ve İKöyıişleri Bıalkan-
ılığının bu konu i'lie ilgili bölümü sayesin
de, yılda Türkiye'de 1 400 cami yapılabil
mektedir. Bugün -yanılmıyorsam- Türki
ye'de 61 bin civarında mabedimiz hizmet 
vermektedir. 

(Değerli milletvekilleri, Mamda, âli
min mürekkebi, şehidin kanıyla bir tutul
muştur. Âlimin tefekkürü, hudutta nöbet 
'bekleyen, o büyük hizmet olan, erin hiz-
ımetiyle bir tutulmuştur. Böylesine yüce 
îsTıama, geçmiş aşırılarda olduğu gibi, ma
alesef günümüzde de hücumlar eksiik ol-
mamaktadıır. Bu gayet tabiîdir, îslıamın 
•düşmanları tarafından, karşı dinler tara
fından, inanmayanlar tarafından bu dfa-
ge'ımektedir; ama bu tür hüoumiları, bil-
gisizlifc de içine dahil oilmak üzere, birkı-
sıım Türk basınında görmek, Müslüman 
Türk halkını üzmektedir. Yine sevine
reik arz edeyim ki, yine değerli bas inimi
zin bir kısmı böylesine ilimden, bilgiden 
yoksun, çarpık düşüncelerle dolu basına 
cevap verdikleri için, diğerlerine de şük
ran borcumuzu ayrıca söylemek isterim. 

Yurt dışından, yurt içinden, elbette ki, 
zaman zaman farklı, İslama uymayan-, 
cehaletten illeri gelen veya başka nedenler
le birtakım cereyanlar olabilir. Günümüz
de ve geçmiş yıllılarda da bu olmuştur; an
cak şunu samimiyetle söyleyebilirim ki, 
bu tür cehaletten gelen veya maksatlı ce
reyanlara en büyük kalkan, yine inançlı 
Türk milletinin kendisidir. Eğer, memle
ketimizde, başka ülkelerden başka mak
satlarla birtakım fikir ihraçları ıdüşünül-
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ımüş, yapılmışsa, bunun tahribatı az ol
muşsa, burada yine Müslüman Tünk mil
letinin inancının gücü ©n büyük payı işgal 
etmektedir. 

»Bu bakımdan, ben diliyorum iki, Di
yanet İş'eri... 

BAŞKAN — Sayın İsmail' Dayı'nım 
[konuşması bitinceye ikadar sürenin uza
tılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Buyurun efendim. 
İSMAİL DAYI (Devamla) — Teşek

kür ederim Sayın Başkanım. 
Gönü!, bu asrın başında İslam ülkele

rine 'hürriyet bayrağına vesile olan Türk 
Devletinin peşinden bir bir gelen İslam 
ülkelerinden geride kalan mazlum Müslü
manların da önümüzdeki yıllarda ve gele
cek asırda hürriyetler ine kavuşmasını di-
ilemıaktedir. İnanıyoruz ki İslam, asrın di
ni olduğu gibi, gelecek asırların da dini
dir; 21 inci Asır, istemim, asrı olacaktır. 

fBugüm, dünyamın her yerinde mücade
le veren -biraz evvel değerli konuşmacı 
arkadaşlarımın da temas ettikleri gibi- Af
ganistan'da, Filistin'de, başka yerlerde 
inanç ve vatan mücadelesi verenler, (mut
laka zafere ulaşacaklar ve hürriyetlerine 
kavuşacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, arz ettiğim gi
bi ve Sayın 'Başkanımın da ikazına uya
rak, Diyanet İşleri Başkanlığının, yayın
larından, yurt dışı hizmetlerinden ve 1979' 
dan beri çok güzel yürüttüğü Hac ve um
re hizmetlerinden burada sizlere bahsede* 
ımeyeceğ'm. Birbirinden değerli ve güzel 
konuşmalar yaptı arkadaşlarımız. Bazı 
ufak tefek farklılıklariımız ötebilir. İs
lam, tolerans dinidir, hoşgörü dinidir. 
!Riz, bir bütün olarak kardeşiz bu vatan
da; doğusundan batısına, kuzeyinden gü
neyine, bizi bir bütün yapan .Islamadır. 
Onun için gelin, Işılamam bu bütünlüğünü 
beraberce savunalım ve daha güzeî hiz
metler vermek üzere, bu sene yüzde 110 
ile takviye edilen Diyanet İşleri Bütçe
sini, inşallah gelecek yıllarda daha geniş 
iimıkânılarla donatalım. 

Ben, bu vesileyle, Yüce Meclisin siz 
değerli üyelerine .saygılarımı arz ediyo
rum. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Dayı. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere Birle
şime ara veriyorum, 

Kapanma Saati : 13.02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 v 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşiminin İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

II, — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S, 
Sayıları: 22, 23, 44, 45) 

B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLI
ĞI (Devam) ., 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1988 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1986 
Malî Yıh Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Büt
çe Kanunu Tasarısının görüşmelerine de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerimi al
mışlardır. 

Birinci Oturumda Diyanet îşlerii Baş
kanlığı bütçesi üzerindekli müzakereler ta
mamlanmıştı., Şimdi, Sayın Bakana söz 
veriyorum; buyursunlar Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY 
(Bolu) — Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım; Diyanet İşleri Baş
kanlığı bütçesiyle ilgili olarak, memleket 
ve rdilletin birlik ve foera'berlıiğÜni sağlayı
cı istikâmette olgun 'bir şekilde görüşle

rini ifade eden parti sözcülerine, isim
leriyle müsemma adil arkadaşlarıma, Şa
hin ve Dayı kardeşlerime şükranlarımı su
nuyorum, heplinizi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

Bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkan
lığı, yüce dinimizin itikat, ibadet ve ah
lakla ilgili (işlerini yürütmek, toplumu din 
konusunda aydınlatmak ve ibadet yerleri
ne yöneltmek üzere, kanunla kurulmuş 
bir cumhuriyet müessesesidir. Varlığını 
yüce dinimize, milletimizin değişmez has
letlerine ve modern Türk Devletinin hür 
tefekküre açık anlayışına borçlu bulu
nan bu güzide teşkilatımız, kendisiine ve
rilmiş 'bulunan görevleri, Büyük Ata
türk'ün * koyduğu laiklik ilkesi ışığında, 
büyük bir hassasiyet ve sorumlulukla ye
rine getirmektedir. 

Anayasanın 136 ncı maddesi, Diyanet 
İşleri Başkanlığının genel idare liçiindefci 
yerini tayın ve tespit ettikten sonra, bu 
müesseseye, bütün siyasî görüş ve dü
şüncelerin dışında kalarak, milletçe daya
nışma ve bütünleşmeyi temin görevini 
vermiştir. Bu itibarla, mMetiimlizin dinî 
hayatında, manevî kalkınmamızın başarı
ya ulaşmasında, millî birik ve bütünlüğü
müzün sağlanmasında, din hizmetlerinin 
hayatî ve vaz geçilmez bir önemi vardır. 
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Sayın milletvekilleri, bir ımlif eti ayakta 
tutan ve onun ilelebet payidar olmasını 
sağlayan değerlerim başında, din müesse
sesi ve onun getirdiği ahlak sistemi gel
mektedir. İlk insandan bugüne kadar ge
çirilen evrelerin hemen hepsinde, aklın 
ve maşerî vîicd'anın ittifak halinde kabul 
ettiği tek gerçek dindir. Şu hususu, tari
hin şahitliğiyle çok İyi biliyoruz kli, inanç
larından sapmış, inanç boşluğuna düşmüş 
toplumların sonu daima felaketle bitmiş
tir. Onun (içindir ki, biz, yüce dinimizi, 
milletimizin şahsiyet ve hayatiyet müca
delesinde, 'beka ve yükselme davasında 
birlik hamurumuzun mayası olarak gö
rüyor ve ona, layık olduğu önemi; verme
yi, manevî sorumluluklarımızın en ba
şında mütalaa ediyoruz. 

Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini kurarken bu gerçeği hiçbir za
man gözden uzak tutmamış, 'kurduğu dev
letin 'temelini millî kültür harcıyla oluştu
rurken, mlillî ve manevî değerlerimizi 
ahenkli bir mozaik hallinde, Asil Milleti
mizin gönlüne nakşetmek istemiştir. Türk 
insanının şahsiyetli, akıllı ve 'bilgili bir 
varlık olaralk yetişimesli için de, akıl .ve 
vicdanı her türlü baskı ve taassubun dı
şında tutan laiklik ilkesini benimsemlstlir. 

Bu cümleden olarak, Anayasamızda 
din ve vicdan hürriyeti ayrı bir başlık ha
linde düzenlenmiş, insanlarımızın inanç 
ve 'ibadet hürriyeti, «tabiî hak» kavramı 
(içerisinde mütalaa edilmiştir. Diyanet "iş
leri Başkanlığımız topluma bu ulvî hiz
meti götürürken, Devletimizin temel ka
rakteri olan laiklik ilkesini daüma göz-
önünde bulundurmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, şu hususu 
çok açık bir şekilde ifade etmek isterim 
ki; Türk toplumu, laiklik ilkesini, vazge
çilmez bir hayat tarzı alarak kabul et
miştir. Bundan geriye dönüş mümkün de

ğildir. Biz, laOk düşünceyiı, akılcı ve ilim
ci olduğu için benimsiyoruz; vicdanları 
hür kılan, bağımsız ve baskısız düşünce
yi esas alan bir sistem olduğu için des
tekliyoruz. Daha önemlisi, insanı düşün
cesinden ve inançlarından dolayı ayıpla
madığı, yargılamadığı için bu sistemin ta
raftarıyız. Milletimiz de laiklikten bunu 
anlamaktadır; fakat ne yazık ki, bugün 
ülkemizde laiklik ve din hürriyeti üze
rinde lüzumsuz tartışmalar yapılmakta, 
Atatürkçülükle dindarlık, laiklikle din 
hürriyeti, İslamiyetle illini ve teknik san-
bi birbirleriyle telifi imkânsız kavram-
larmış gibi gösterilımeye çalışılmaktadır. 
Hemen şunu söylemek lazımdır ki, suni 
olarak yaratılan bu kargaşanın temelin
de, Türk Milletini dininden, limanından 
kopanma ve 'bu suretle devleti zafiyet nok
tasına, bölünüp parçalanma noktasına 
çekme gayretleri yatmaktadır. Eminiz ki, 
aziz milletimiz bu oyuna hiçbir zaman 
gelmeyecektir. (ANAP ve DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ıLaikliğ'n dinsizlik olmadığını, dinin de 
gelişmeye engel teşikil etmediğini iyi an
lamak ve anlatmak lazımdır. Amerika ve 
Fransa'da Protestanlığiın ve Katolikliğin 
alabildiğince gelişmeleri, laikliğin korun
masına engel teşkil etmediği gibi, yine 
Amerika'da, devlet başkanından mahke
me şahitlerine kadar herkesin İncil'e el 
basarak yemim etmeleri, hiçbir zaman mo
dern devlet anlayışı için nakısa olma
mıştır. Bugün, dünyanın en büyük dinî 
müesseseleri Amerika'dadır ve Hristiyan-
lık, Amerikan sosyal hayatında etle tır
nak gibi bir hal almıştır. 

En büyük Kaıtolûk üniversite ve ens
titüleri 'Fransa'dadır, ingiltere'de, kral ve 
kraliçe, Anglikan Kilisesinin tabiî başka
nıdır. Bu ülkelerde laiklik böyle anlaşı
lıyor ve tatbik ediliyor diye kimse, irtica 
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yaygarası koparmıyor, kimse, dinî inanç
ları 'bu derece serbest bıraktığı ve saygı 
duyduğu için, devleti kınamayı aklından 
dahi geçirmiyor. 

Din ile illim anasında da bir çatışma 
olması düşünülemez; çünkü ikisinin de 
sahaları ayrıdır. İlim, şüphe üzerine ku
rulur ve laboratuvarlarda deneylerle ıs-. 
patlanır; dinim kaynağı ise vahiydir, aman 
esasına dayanır. Bu bakımdan, ilahî me
seleleri latoonatu varlar a sokmak mümkün 
değildir. (ANAP şuralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) İlim, bize, arzularımızı ger
çekleştirmenin vasıtalarını yaratır; iyi ar
zuların da, kötü arzuların da. Tabancayı, 
polis de kullanabilir, katil de; ama tercih 
hükümlerini din veriir, iyiliğin zulme ter
cih edilmesini, bize ahlâkı telkin eder. 
Büyük tabiat alimi Einstein'in söylediği 
gibi, dinsiz ilim topal, bilimsiz din kör
dür; her ikisi de linsıanlığın ebedî tercihi
dir ve ikisini de reddetmek mümkün de
ğildir. 

Sayın milletvekillileri, laiklik ve din 
ibahsiınde en çok istismara uğrayan de
ğerlerden birisi de, maalesef, Yüce Ata
türk'tür. Bazı çevrelerin, Büyük Atatürk'ü 
haksız olarak bu 'tartışmanın içerisine 
sokmaları, Aziz Milletimizi gönülden ra
hatsız etmektedir. Atatürk'ü dinslizmiş gi
bi gösterme gayretleri, bunun talihsiz bir 
uzantısıdır. O'nun islamiyet hakkında söy
lediği güzel sözleri hepimiz biliyoruz; 30 
Ağustos Zaferini kazanan Gazi Mustafa 
Kemal olarak anlattığı bir hatıra var ki, 
onu nakletmeden geçemeyeceğim. Gazi, 
Büyük Zafer'le ilgili savaş hatıralarında, 
Türk askerinin imanını, vatanını, hürri
yetini ve mukaddes bildiği değerleri ko
ruma hususundaki yüksek azmini şöyle 
anlatıyor : 

«Bombasırtı vakasını anlatmadan ge
çemeyeceğim. Siperler arasında mesafe 8 

metre; yani ölüm muhakkak. Birinci si
perdendiler, hiçbiri kurtulamamacasına ka
milen düşüyor; ikincisindekiler onların 
yerine geçiyorlar, fakat ne kadar gıpta 
edilecek 'bir itidal ve tevekküllle biliyor 
musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya ka
dar kendi öleceğini billiyor, hiçbir ufak 
bir korku ve endişe göstermiyor; sar
sılmak yok. Okumak Menlerin elinde 
Kur'anı Kerim, cennete gitmeye hazırlanı
yorlar; bilmeyenler keleme-i şehadet ge-
ıtirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki 
ruh kuvvetini gösteren şayanı hayret ve 
tebrik blir misaldir. Eımiin olmalısınız ki, 
Çanakkale savaşlarını kazandıran, bu 
yüksek ruhtur.» 

O, manevî boşlukları doldurulmamış, 
'beslenmemiş milletlerin -Hangi medenî 
düzeyde olursa olsun- !bir gün mutlaka 
çökeceğine inanıyordu. Bunu, asker oldu
ğu için kolayca aniaya'biliyordu; çünkü 
bir ordunun morali bozulmuşsa, hangi 
maddî gücü bulunursa 'bulunsun, savaşı 
kazanamayacağını biliyordu. 

Büyük Atatürk, milletin sadece mey
dan savaşlarından değil, bilgi savaşından 
da galip çıkmasını listeyen bir askerdi. 
Çok okuyor, dehâsını yeni yem fikirlerle 
'beslemeyi ihmal etmiyordu. Bir gün, oku
duğu bir yabancı kitaptan fazlasıyla etki
lenmiş, duyduğu endişeleri yakın arkada
şı Ruşen Eşref Ünaydın'a şöyle anlatmış
tı : 

«1928 ya ıda 1929 olsa gerekti. Sıcak 
bir yaz günü, Yalova'daki Atatürk Köş
küne gitmiştim, 'başbaşa konuşuyordu. 
Düşünceli 'bir hali vardı. Konuşurken 
gözleri arasıra dalıyor, sonra toparlana
rak yine sözlerini sürdürüyordu. Ben, 
izin isteyerek ayrılmak istedim, bırakma
dı. Masanın üstünde duran bir kitabı eliy
le gösterdi; tarih felsefesiyle 'ilgili Fran
sızca bir kitaptı. 
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«Bunu okudum, bütün rahatım kaç
tı» dedi. Ben telaşlandım : 

Aman Paşam, nasıl bir kitap 'bu böyle, 
müsaadenizle göreyim diye 'kitaba uzana
cak oldum, beni elliyle durdurdu : 

Bırak şimdi, kitap önemli değil, yaz
dıklarını sen 'de ben de bÜÜyoruz; ama 
gözden kaçırdığım önemi bir problemi 
'bana hatırlatmış oldu, derin derin düşün
meye başladım. 

Bir süre sustu ve gökyüzü gibi göz
leriyle yüzüme 'bakarak : 

— Yaptıklarımız tehlikede, dedi. Ben 
heyecanla sordum : 

— Hangi yaptıklarımız? 
— Cumhuriyet dahil, ne yapmışsak!.. 
— Aman Paşam, olamaz. Devletimi

zin dışta ve içte itibarı büyük. Asayiş 
sağlanmış, memleketi onarıyoruz. Her şey 
ilerledliğimiziı gösterirken, yaptıklarımız 
nasıl tehlikede olabilir? 

— Biliyorum, 'biliyorum düye başını 
salladı. Sonra gülümseyerek konuşmasını 
sürdürdü. Maddî potansiyelimiz yerinde, 
ama manevî potansiyelimizin bataryaları 
Iboş!.̂  

Okuduğu kitabı göstererek : 
— Yazar, şu kitabın bir yerinde: Ta

rihten, zafertenden, büyük adamlardan 
yoksun milletler, maddî imkânları ge
niş olsa da, ciddî bir sallantıya dayana
mazlar, çöküp giderler diyor. Bkden'bire 
düşündüm; laıifciz dedik, dinle ilişiğimizi 
devlet olarak kestik. Cumhuriyetiz dedik, 
rejİrnıimlizli tehlikeye düşürmemek için sal
tanat devıM kötüledlk, kazanılmış bü
yük zaferleri bile birkaç satırla geçiştir
meye başladık. Latin harflerini aldık, ye
ni kuşakları 'binlerce yıllık geçmişin hazi
nesinden yoksun bıraktık. 

Billiyorsun, bunları yapmak zorunday
dık 'bte!.H Batı'nın bir parçası olmak ge
rekti. Ama, ya açılan manevî çukurlar? 
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Bunlar yaptıklarımızı giderek tehlikeye 
düşürür! Bugünden düşünmek zorunda
yız., Türk soyu ve ulusu ile kıvanacağımız 
varMdarımızın tarihin tozlu raflarından 
indirip ortaya koymalıyız. Nasıl bir soy
dan geliyoruz? Neler yapmışız? Uygarlı
ğımızın dünya uygarlığına katkısı nedir? 
Millî rnıisa'k sınırları içinde kalan toprak
larımızın geçirdiği tarih dönemleri neler
idir? Yer altında ve yer üstündeki hazine
lerimizin envanteri nedir? Yetiştirdiğimiz 
büyük adamların hayatları, gerçek dü
şünceleri melerdir? Bütün bunları arayıp 
ortaya koyacak bir müesseseye ihtiyacı
mız var. Böylece mülletimizin manevî te-
mellera sağlamiaşır, morali yükselir, bü
yük hamlelerle girişir.» 

Değerli milletvekilleri, işte, her za
man kendisini rahmetle andığımız Ata
türk böyle diyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani 
Atatürk Cumhuriyeti kurduğuna pişman 
mı olmuş Sayın Bakan? Böyle bir şey 
söylediniz. (ANAP sıralarımdan gürültü
ler) 

ALÎ SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sen ne anlarsın. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY 
(Devamla) — Estağfurullah... 

KAMER GENÇ {Tunceli) — Efen
dim, Atatürk, cumhuriyet dahil yaptık
larımızın çoğundan pişmanlık duymuş gi
bi bir laf söyledi... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY 
(Devamla) — İşte Atatürk böyle diyor. 
Yüz yıl sonrasının sancılarına 1928'de 
işaret ediyor; ama biz hâlâ bazı kavram
ları yerine oturtmakta güçlükle karşılaşı
yoruz. Bu noktada eğitim, kültür ve din 
meselesinin ne kadar büyük 'bir önem 
taşıdığı gerçeği kendiliğinden ortaya çık
maktadır. 
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Bakanlık olarak Diyanet İşleri Baş
kanlığı bütçesini, taşıdığımız bu manevî 
sorumluluğun idraki içerisinde huzurunu
zla getirirken, bu alanda yapılan hiz
metler hakkında sizleri bilgi sahibi kıl
mayı da ayrı bir görev sayıyoruz. 

Benden evvel yapılan konuşmalarda 
değerli arkadaşlarım, göreve geldiğimiz
den bu yana Diyanet'te sağladığımız kad
ro imkânlarından detaylı bir şekilde bah
settiler. îlik kademede verilen 25 bin kad
rodan) sonra, 5 730 kadro daha verilmiş, 
neticede Diyanet'teki kadro sayısı 84 332' 
ye ulaşmıştır. Bundan sonraki hedef, bu 
kadrolar eliyle ülkemizin manevî kalkın
masını sağlamak olacaktır. Manevî kalkın
ma da, şüphesiz, ehliyetli ve liyakatli din 
görevlileri eliyle ımümkündür. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bu hedefe 
ulaşmak .için istihdam ettiği personelini, 
hizmet öncesinde ve hizmet içinde sü
rekli olarak eğitime tabi tutmakta, her 
yıl beş bin görevli mevcut 7 eğitim mer
kezinde eğitilmektedir. 

Buna 'ilaveten, halkın ve özellikle ço
cukların din eğitimi ihtiyaçlarını karşıla
mak, Kur'an-ı Kerimi ve dinî bilgileri öğ
retmek üzere Kur'am kursları açılmakta
dır. 1987 yılında mevcut 4 404 Kur'am 
kursundan 144 bin öğrencinin din eğitimi 
görmesi sağlamım ıştır. Ayrıca, okulların 
tatil olduğu yaz aylarımda, camilerde dü
zenlenen kurslarda dal yüzlerce öğrenci
ye Kur'an-ı Kerim ve din bilgileri öğretil
miş, naımıaz sureleri ezbenlettirilmiştir. 
Böylece ülke çapında yaygın bir din eği
timi gerçekleştirilmiştir. 

Kur'an kursları konusunda Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanliğımızla sıkı 
bir işbirliği gerçekleştirilmiştir. Blir yere 
Kur'an kursu aç il urken, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığının olumlu gö
rüşü alınmakta, Kur'am kurslarının yıl 

sonu sınavları, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı temsilcisinin üye olarak 
iştirakiyle gerçekleştirilmektedir. Belirli ve 
belirsiz zamanlarda yapılan denetimlerde 
millî eğitim müfettişlerime de yetki ve 
görevler verilmiş bulunmaktadır. Kur'an 
kurslarının bu suretle, hepimizin gönlünü 
ferahlatacak şekilde resmî denetim ve di
siplinleri sağlanmış, bu yaygın din eğiti
mi kurumları, sahip çıkabileceğimiz birer 
cumhuriyet müessesesi balkı© getirilmiş
lerdir. İmam-hatip lisefleriyle Kur'an kurs
ları arasında bugün herhangi bir prob
lem kalmamıştır. 

Cami görevlilerimin atama ve nakil iş
lemlerini basitleştirmek, bürokratik işlem
lerini azaltmak amacıyla Diyanet İşleri 
Başkanlığı Özel Sınav Yönetmeliği hazır
lanmış ve 1 Ocak 1988 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiştir. Böylece, cami görev
lileri yeterlilik ve yarışma sınavları illere, 
il müftülüklerine devredilmiştir. Bu yetki 
devir çalışmaları sürmektedir; bunlarla, 
illerin daha çok yetkilendirilme s i amaç
lanmaktadır. Sınava giren kişilerin hak
kını kimseye yedirmemek, takdir edersi
niz ki, bu sınavı yapanların başta gelen 
görevlerinden birisidir. 

Ayrıca, 285 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle, !il müftüsü, il müftü yar
dımcısı, ilçe müftüsü ve din hizmetleri 
sınıfına dahil: kadrolarda bulunanılara, 
Temmuz 1987 tarihinden itibaren aylık 
tazminat ödenmeye de başlanmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, meslekî ve 
ilmî yayınlar, okumuş kesime hitap eden 
yayınlar, halk seviyesinde yayınlar, ço
cuk yayınları, sesli yayınlar olmak üzere 
çeşitli türlerde neşriyat yapmaktadır. Bü
tün bu yayın türleriyle, topluma, hurafe
lerden ve saplantılardan uzak, sağlıklı din 
hizmeti sunulması amaçlanmıştır, Yayın
larında m'llî ve dinî bütünlüğün korun-
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ması esas alınmıştır. Ayrıca, TRT ile ya
kın işbirliği çalışmaları devam 'etmektedir. 

Yayın yoluyla, toplumun din konu
sunda aydınlatılması hizmetleri de geli
şerek devam etmektedir. 1987 yılında her 
ay 100 bin trajiı Diyanet Gazetesi ve 
110 bin trajlı Diyanet Çoouik Dergisi çı
karılmış ve 41 çeşit 410 bin adet dinî 
kitap ve 28 adet 280 bin adet çocuk ki
tabı baısıllnııştır. Bu yayınlar yoluyla 
milî bütünlüğümüzün güçlendirilmesi he
def alınmıştır. 

Sayın ım'iilletvekilleri, 1971 yılından be
ri Diyanet İşleri Başkanlığımız, özelikle 
işçi yurttaşlarımızın yoğun olarak bulun
duğu Avrupa üikeleriine din hizmeti gö
türmek suretiyle; onların vatana ve mil
lî ülkülere 'bağlılıklarını koruyucu ve 
kuvvetlendirici çalışmailar yapmakta, dinî 
konularda aydınlatılmalarını sağlamakta
dır. Bu lamaçla her yıl Ramazan ayında, 
yurt dışına geçici olarak din görevlisi gön
derilmekte; ayrıca, sürekli görevliler de 
tayin edilmektedir. Bunların imtihanı iki 
aşamalı bir şekilde ve tarafsız gözlem
ciler tarafından yapılmaktadır. 1987 yılı
nın Ramazan ayında 385 din görevlisi 
gönderilmiş, mevcut sürekli ve geçici gö
revli sayısı da 620'ye ulaşmıştır. Bu yıl 
da aynı miktardaki din görevlisi, müba
rek Ramazan ayında yurt dışındaki va
tandaşlarımıza hizmet vermek üzere se
çilmiş ve görevlendirilmliış bulunulmakta
dır. 

Yine, ilk defa 'Hükümetimizin sağla
dığı bir imkânla, din görevlilerinin yurt 
dışındaki derneklerden ücret almasıyla 
li.lkili problemler giderilmliıştir. Dışişleri 
Bakanlığı bütçesinin Türk Kültür Varlı
ğını Koruma ve Tanıtma Fonundan sağ
lanan toplam 570 kontenjan da Diyanet 
İşleri Başkanının emrine veriilmiştir. .1988 
yıllında 150 kontenjanım daha .sağlanması 
hususundaki çalışmalarımız sürmektedir. 

Değerli milletvekilleri, İzmir Millet
vekili Sayın Kılcı'nın, yazılı olanak sor
muş olduğu suale şu şekilde cevap ver
mek işitiyorum : Anayasamızın, din ve 
vicdan hürriyetini düzenleyen 24 üncü 
maddesiyle her türlü ibadet, dinî ayin ve 
törenler serbest bırakılmıştır. Laik Tür
kiye Cumhuriyetinde, her türlü dinî icap
ları serbestçe yerine getiren dinî azınlık
ların liderleri dahil, din adamlarının dinî 
ibadet ve ayinlerde, dinî kisve giymeleri
ne kanunla imkân tanınmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanımızın dinî kisve 
taşıması keyfiyeti de, 3 Aralık 1934 ta
rihli 2596 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desiyle düzenlenmiş olup, bu madde ge
reğince, resmî bir kıyafeti vardır. Baş
kan, kanunla dzin verilen bu dinî kisvesi
ni mabet dışında da taşıyabilmektedir. 
Vatandaşlarımız kendisini televizyonda 
devamlı olarak sarık ve cübbe ile gör
mek istemektedirler; doğrusu da budur. 
Kisve konusu, ilgili kanuna göre çıkarı
lan bir tüzükle de ayrıca düzehlennıliştir. 

Değerli milletvekilleri, dini siyasete 
alet etmek, bugüne kadar hiç kimseye 
bir fayda sağlamamıştır ve düşüncemiz 
odur ki, sağlamayacaktır. Aksi olsaydı, 
herhalde, geçmişte hükümeti hangi par
tilerin kuracağını sizler çok iyli değerlen-
dirir&imiz. 

Hükümetimiz, dini politikaya alet et
me bir yana, tekrar ifade ediyorum, ca
miye, okula ve kışlaya politika sokmama
ya kararlıdır ve bu işlin en hassas takip
çilerimden binişidir. Buna ilaveten, (muh
tar, imam ve öğretmen üçlüsünün ahen-
gine önem vermek gerektiğine ve bunun, 
o topluma huzur getireceğine de inanı
yoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
Din İsteri Yüksek Kurulu oluşturulmasıy
la ilgjili çalışmalar son safhaya gelmiştir. 
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Diyanet Yasası da ta kurul yardımıyla 
som şakulime getirilip, Yüoe Meclise sunu
lacaktır. Din Şûrası da bu yılım sonbaha
rımda toplanacaktır. 

Diyanet Vakfı da, kendi vakfî esasla
rımla ve kanunlarımıza uygum olarak faa-
lıiyet göstermeye ve din hizmetlerinim gö
rülmesinde maddî ve manevî destek sağ
lamaya devam etmektedir. Buna ilaveten, 
Hac ziyaretleri, gerçekten bütün îıslam ül
kelerime örmek olacak bıiır şekilde, mükemı-
'rnıel 'bir orgamizasyomla yürütülmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1988 Yılı 
Bütçesi Genel Kurulumuzca kabul buyu-
rulduğu takdirde, inanıyorum ki, en ve-
rimlıi şekilde kuiamıiacak, hizmetler, bu
ğum bulunduğu yerden daha ilerilere gö
türülecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1988 yılı 
Diyanet Bütçesinin aziz mlilletimize ve 
Diyanet camiasına hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyor, sizleri bir kere daha say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarımdan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım 
Bakam. 

Sayın Baki Durmaz, buyurum efendim. 
(DYP sıralarımdan alkışlar) 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Başkan, değerli ırrtilletivekilleri; Diyanet 
İşleri Başkanlığının 1988 yılı 'bütçesi üze
rinde ıgörüşlerimli arz etmek için huzur-
larınızdayrm; Ibu vesileyle, Yüce Mecli
sin değerli üyelerini saygıyla selamlarım. 

Değerli miletvekllleri, en ilkel top
luluk olan klanlardan, en gelüşmiş cemi
yetlere kadar insanın bulunduğu her yer
de, o toplulukların kendilerne (göre bir 
de dünlerinin olduğu (tarihî (bir realitedir. 
insanın bulunduğu her yerde Varolan 
dinin, toplum üzerindeki etkisi de, o nis
pette önemlidir. 
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Din, cemiyetlerin maddî yapısının te
şekkülünde, köy ve kent hayatının mey
dana gelişimde önemli bir rol oynamış-
ıtır. Ayrıca, manevî hayatın tezahüründe, 
şahsiyetlerin teşekkülünde, fertlerarası 
münasebetlerde, îilim ve felsefeden dama 
çok, dinin tesiri (görülmektedir. 

Şu halde, toplumu ayakta tutan un
surların başında din gelir. Bunun içindir 
ki, her milletin kendi dini ile ilgüli 'bir de 
teşkilâtı olmuştur. Bu teşkil atlar, mensu
bu bulunduğu ülkelerde vatandaşlarına 
kendi dinlerini en liyi şekilde öğretmeyi, 
toplumu dün konusunda aydınlatmayı ga
ye edinmişlerdir. 

Türfc'iyem'izde din konusunda toplu
mu aydınlatma görevi, Anayasamızın 136 
mcı maddesi gereğince, Diyanet İşleri Baş
kanlığının görevleri 633 sayılı özel Ka
nunla Ibelirlenmiişitir. 

Bu kanunun 1 inci maddesine göre 
lıslaim diminin inançları, ibadet ve ahlak 
esasları ile ilgili işleri yürütmek, din ko
nusunda toplumu .aydınlatmak ve iba
det yerlerinü yönetmek üzere, Başbakan
lığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı ku
rulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşlar ara
sımda birlik, beraberlik ve bütünlüğün 
sağlanması, din konusunda (toplumun ay~ 
dınlatılSması gibi uM bir görevi üstlenen 
Diyanet İşleri Başkanlığıma öyle bir eko-
nomük aemün hazırlamalı ki, bu ağır gö
revin altından kalkabilsin ve vatandaş
lar üzerindeki saygınlığını muhafaza et
isin. 

Değerli üyeler, burada şunu da ha-
Itırlaitlmakta ıfayda vardır: Bütün dünya 
ülkelerinde bu tür teşkilatlara, gerek hü
kümetleri, ıgerekse vatnadaşları tarafın
dan büyük önem verilmektedir. Bu da, 
teşkilata saygınlık kazandırmaktadır. Hal
kının yüzde 99'u Müslüman olan bizıim 
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ülkemizde de ibu teşlkilaita gerekil önemi 
vermeliyiz ki, bu teşkilat her zaman dim
dik ayakta kalabilsin, toplum .üzerindeki 
saygınlığını devanı etitirebibin. 

(Sosyal .bir realite olan din, bütün 
mıiMetlerin tarihinde ve özellikle politika
larında önemli bir yer işgal dtmiştir. Din 
ve politikanın karşılıklı münasebetleri, ta
bibin alkışı (içerisinde bazı safhalar ge-
çirm'işltir. 

Dinin politikaya haklini olduğu de
virlerde, zümreler arasındaki politiik, eko
nomik ve ısosyal çelişkiler, zaman zaman 
din ve anezlhep kisvesine bürünmüş; bu 
çeklişmeler, dine bağlı kitleleri parçala-
ımış ive bölimlüşitür. Dinin politikaya alet 
edildiği dönemlerde de, din, ulviliğini ve 
birlerindik özeliğinli yitirmüştr. Ne za
man, ki, din, politik istismarların ve çe
kişmelerin dışımda tutulmuş, işte o za
man, fentlere ve toplumlara huzur sağla
yan bir müessese olmuş, faziileltlere kay
naklık etmiş, iyilik, güzellik, doğruluk ve 
haklılık duygularını beslem'iştir. . 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzda, di
nin ve dinî duyguların politika dışında 
tutulmasına gayret gösterilmişse de, bu 
çabalar zaman zaman işe yaraımamış, 
teşkilat üzerinde yapılan sliyasî baskılar 
neticesinde, üst yönetim elemanları ara
sındaki gereksiz tayin ve nakiller, vatan
daşlarımız ve .teşlkilat mensupları arasın
da büyük huzursuzluğa sebep olmuştur. 
Bunu bir talihsizlik olarak addediyor, bu 
tür davranışların Ibir daha tekerrür etme
mesini temenni ediyoruz. 

Kutsal dinin şahsî çıkarlara, ideolo
jik ve siyasî amaçlara alet edilmesi ko
nuşunun, devlet 'tarafından cüddî şekilde 
«le alınması, dinî ihtiyaçların sağlıklı yol
larla devlet tarafından karşılanması, din 
konusunda toplumun aydınlatılmasının, 
633 sayılı Kanun esprisine uygun olarak, 
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yine devlet (tarafından eksiksiz olarak ya
pılması, din iıstisımarına açık kapı bırakıl-
mamasıyla sağlanabilir. Eğer, sosyal ihti
yaçlar devlet tarafından iyi bir şekjide 
karşılanmazsa, ihtiyacın tatmini için baş
ka yollar aranması tabiîdir. Bu sebeple, 
balkımızın dinî inançlarına olan gelenek
sel bağlılığı da göz önüne alınarak, din 
hizmetleri devletçe ciddî bir şekilde ele 
a'hnmalı, kendi nitelik ve santiarı da dik
kate alınarak, karşılanmalıdır. Bu ya
pılmadığı 'takdirde, meydan istlismarcıla-
ra bırakılmış olur. 

Sayın millötlvekilleri, bu bahset'tfğirrıiz 
zorluklara rağmen, bu hizmetler yürü
tülmektedir. Ancak, toplumun şah da
marı olan din hizmetlerinin daha iyi yü-
rütülebİLmâSi idin; Diyanet İşleri Başkan
lığına daha liıyi madldî imkânlar sağla
mak gerekmektedir. Şimdiye kadar sağ
lanan bütçe 'ödenekleri, öyle zannedi
yorum 'ki, çalışmalarının sadece özlük 
haklarına cevap verebilecek durumda kal
mıştır. 

Toplum açısından böylesine önemli 
bir igörevi yürüten teşkilatın mensupla
rının; -doğruyu ısöylemek gerekirse- da
ha özlük halkları Hile, iyi bir seviyeye 
getirilememiştir. Anadolunun en ücra 
köşelerine kadar, görev aşkıyla yanıp, 
tutuşarak göreve giiden 'imamlarımızın 
p^L çoğunun, ıgitt'iği yerde oituracaklan 
imam evleri bile bulunmamaktadır. Bü
tün kuruluşlar, lojman meselesini bütçe 
'imkânlarıyla halletmelerine rağmen, Di
yanet İşleri Başkanlığı mensuplarının bu 
(ihtiyacı, her nedense gözardı edilmüştir. 
Devlet, bu (meseleye bir an evvel el ata
rak, Diyanet işleri Başkanlığı personeli
nin lojman meselesini halletmelidir. 

'Mevcut statüye göre, bütün persone
lin özlük hakları, özellikle vaiz ve mu
rakıpların özlük hakları iyileştirümeli-
dir. 
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Va/tannmıada birik ve bütünlüğün sağ
lanmasında (büyük nal oynayan irşat hiz
metlerine, mevcut özlük hakları tatmin 
edici olmadığından, yeltiişjmiiş ve kalifiye 
eleman temin edilememekte, yumdun bir
çok yerlerinde bu görevi yapacak görev
li Ibullmakta büyük güçlüklerle karşılaşıl
maktadır. • 

Mevcut personelin lken/d'i'leriini, çağı
mızın gelişen yen'iMlklcrine uydurması, alış
tırması gerekir. Bu gayenin gerçekleşti
rilmesi için, mevcut 'eğitim merkezleri
nin ihtiyacı karşılaması bence imkânsız
dır. Mevcut eğitim merkezlerine ye
nlileri eklenmelidir. Ayrıca, yaptığımız 
araştırmalarda, bütçeye konan eğitim 
'ödenekleriyle, 60 bin Başkanlık per
sonelinin, yılda ancak 3 bin civarında 
personelinin, hizmet içi eğitim yapabil
diği görülmüştür. Bunun da çok yetersiz 
olduğu lortaya çıkmıştır. Bu şartlarda, din 
hizmeti gibi çok önlemli bir görevi yürü
ten ve devamlı kendisini yenilemek mec
buriyetinde olan personelin, (memuriyet 
hayatının hamamında bir defa dinî hiz
met içi eğütüme tabi tutulması mülmkün 
görülmemektedir. 

Sayın milldüvekıil'leri, 1988 yılı içinde 
ayrılan 500 küsur milyon ödenekten an
cak 400 milyonu kullanılabilecek durum
dadır. Bu da, ancak yılın üç ayında eği
time yetecek durumdadır; (geriye kalan 
dokuz ayda eğitim merkezlerinin boş kal
ması, büyük bir ekonomik kayıptır. 

'BAŞKAN — Bayın Durmaz, topar
layınız efendim. 

BAKÎ DURMAZ (Devaimla) — To
parlıyoruz efendlim. 

'Bu aksaklık derhal giderilmeli, eği
tim merkezleri, yılın 12 ayında çalışır 
hale getirilmelidir., 

Çok değerli milletvekilleri, bu eğitim 
merkezlerinde eğitiliri görevi gömüş, öğ-
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retim üyeliği yapmış bir arkadaşınız ola
rak şunu ifade ediyorum ve bütün ba
kanlıkların da ,bu eğitim merkezini gidip 
hasseten görmesini istirham ediyorum. 
Gerçekten, Diyanet İşleri Başkanlığının 
Ibu eğitim merkezlerinde, yalnız din ko
nusunda değil, sağlıktan tarıma her türlü 
sosyal konularda buraya gelen iştirakçi
lere ve Diyanet İşleri Başkanlığı men
suplarına biljgli verilmektedir ve bunlar, 
görevleri başına döndükleri zaman, sade
ce cami içerisinde dinî görevlerini yap
makla kalmamaikta, toplumun ihtiyaç 
duyduğu her konuda yandım edecek şe-, 
İkilde yetiştirilmektedirler. Onun için, bu 
eğitim merkezlerinin bütün bakanlıklara 
örnek olmasını dilüyor ve Sayın Balkanın 
da bu eğitim (merkezleri üzerine daha çok 
eğilerek, daha çok ödenek tahsisiyle, da
ha çok kişinin eğitilmesini hassaten rica 
©diyorum. 

İrşat hizmetleri, yurt içinde olduğu 
gibi, yurt dışında da daha büyük önem 
arz etmektedir. Yurlt dışına gönderdiği
miz işçi ve ailelerini, anavatandan uzak, 
değişik bir ortaırrida farklı bir dinî ya
pıya sahip olmaya terk etmiş durum
dayız. Bu ülkelerde kalan Türk işçi ço
cuklarının, millî kültür ve dinî bilgilere 
biriden daha çok ihtiyaçları vardır; zira, 
orada hem Hıristiyanlık propagandası, 
hem de çeşitti zararlı dinî akımların et
kisi altında bulunmaktadırlar. Şimdiye 
kadar devletçe, bu vatandaşlarımıza ge
rekli hassasiyet gösterilmemiştir. Yurt 
dışı irşat hizmetleri için ayrılan ödenek
lerin az olması sebebiyle, yeteri- kadar 
eleman gön.derilemem'ek'tedir. Bu konu
da yeteni kadar eleman gönderilmesi 
(içlin, gerekli ödenek (bütçeye konulmalı
dır. 

Başkanlığa bağlı olarak faaliyet gös
teren Kur'an kursları, şimdiye kadar ha-
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yınsever vatandaşlknmrz'la, mahallî der
nekler ve özel vakıflar kanalıyla temin 
edilmiışltir; .bunlarda hizmet verilmekte
dir. ISon zamanlarda, az da olsa,, dev
let yatırım programına alınarak yapılan 
Kur'an kursları, Ibu hizmetin daha iyi 
ve verimli hakle yürütülmesinde faydalı 
olmuştur. Ümit ederiz ki, 'bu tür faaliyet
ler Türkiye genelinde devlet kanalıyla 
'yürütülür hale gel's'in. TespMeriımize .gö
re, bu ikurslar devlet tarafından yapıl
masına rağmen, burada 'okuyan öğren -
çillerin iaşe .ve ibateleri yine hayırsever 
vatandaşların bağışları ile mahallî der-
nekleriin eline terk edilmiştir. Binlerce 
yavrunun böyle ellere (terk edilmesi, dev
let politikası açısından son derece vahim 
sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple, bütçe
ye Ibu konuda yeterli Ödenek kionuilarak, 
Kur'an kurslarına devam eden geleceği-
ım'iizin Itöminaitı yavrularımızın iaşe ve ilba-
ıteleri de bundan sonra devletçe karşılan
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, .sözlerimin son 
bölümünde şu ihıı'su'slara dikkatinizi çdk-
mek istiyorum : 

Yine, Başkanlığın dinî konularda en 
yüksek karar ve danışma organı olan 
Din İşlleri Yüksek Kurulu, senelerden 
beri iki üyeyle ifaaliyetleranfi yürütmeye 
çalışmaktadır. ©asından öğrendiğimize 
göre, söz konusu kurul lüyelerinin teş
kilât mensuplarınca seçimle belirlenmesi 
gerekirken, Hükümetçe, yangından mal 
kaçırırcasına, bir karanrameyle doğrudan 
atama yolu tercih 'edilmiştiir. BSiztim .bun
dan anladığımız, Ibu kurula /siyasî ikti
dar kendi politik düşüncellerine uygun 
birtakım atamalar yapacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, ben oku
duğunuz bir sayfayı hesaba kattım, o 10 
dakikayı alır; «üreniz bir hayli geçti, lüt
fen 'son satırlarınızı okuyunuz efendim. 

BAKI DURMAZ {Devamla) — Bit
ti Sayın Başkanım; okuyorum; teşekkür 
©derim. 

Bu ise, politikanın dine müdahalesi
nin açık bir örneğidir. 

Sayın milletvekilleri, son 'olarak, özel
likle bu konuyla 'ilgili sayın devlet baka
mımızın da dikkatimi çekerek, bu camia
nın dalha yararlı, dalha moral vererek ça
lışması için şu önerilerin özellikle dik
kate alınmasını ha'ssaten istirham ediyo
rum : 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı kuru
luş ve gjörevlerıi hakkındaki kanun bir 
an önce çıkarılmazdır ve bu kanunun ne 
zaman çıkarılacağı ilgili bakanca Yüce 
iMeciise açıkça burada belirtilmelidir. 

2. Din İşleri Yüksek Kurulu gibi 
çolk önemli kurulun, her türlü siyasî ve 
politik duygu ve düşüncelerden uzak ola
rak 'görev yapabilmesi ve itoplumumuz 
üzerinde (saygınlığımı Ikloruyalbilimeıs'i için, 
üyelerinin, atama yoluyla değil, tama
mının eskiden olduğu igİbi, seçimle tes
piti sağlanmalıdır. 

3. Kur'an kursları binalarının dev
letçe yapımına devam 'edilmeli ve bura
larda ıdkuiyan fakir fukara çocuklarının 
iaşe ve ibateleri vatandaşların himmetine 
bırakılmamalı, bu vatan evlatlarının da 
iaşe ve 'ibateleri için bütçeden gerekli 
ödenekler ayrılmalıdır. 

4. Başkanlığın hizmet iç'i eğitim ça
lışmaları bizzat tarafımdan bilinmekte
dir. Bu çalışmalann ıgeliş/tirilebiimesi için 
yeterli ödenek ayrılmalı ve eğitim mer
kezlerinin sayıları yurt ölçüsünde artı
rılmalıdır. 

5. Anadolunun en ücra köşelerinde 
görev yapan Diyanet İşleri Başkanlığı 
mensuplarının lojman ımeSelesi bilhassa 
halledilmelıldir. NÜçin ,sağlıfc teşkilatında 
çalışan kişilere lojman yapıyoruz, eğitim-
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de çalışanlara yapıyoruz da, diyanette 
çalışanlara yapmayalım? 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, teferru
atına girmeyiniz efend'iım. 

BAKİ DURJMAZ (Devamla) — Peki 
Sayın (Balkanım, bir cümleyle biltiriyo-
rum. 

Özellikle, irşat hizmetlerinin gelişti
rilmesi ve kalifiye elemanların bu görev
lerde çailışalbilımesi için, vaizlerin ve mu-
rakıbların özlük halklarının acilen çözüm
lenmesi (gerekmektedir. Yurit dışındaki 
vatandaşlarımızın ıbu .sahadaki iıhtliyaç-
larının goderillmeisi için, yurt 'dışı kadro
lar artırılarak .yeterli din (görevlileri (bu
ralara tayin ödiknelM'ir. 

Ayrıca, özellikle kırsal kesimdeki ca
milerin 'yapımı ve tamiratı için vatandaş
ların 'büyük .sıkıntı içerisinde olduğunu 
hepi'mîiz (biliyoruz. Neden acaba bütçede 
cami ıtam'iratı ve yeni cami yapılması 
için bir ödenek ayrılmami'şitır? 

Yine, kadroların (tamamlandığı bura
da sayın bakan tarafından ifade edildi. 
Acalba ımüeazlln kadroları ne durumda
dır? Ben öyle zannediyorum ki, Türki
ye'de müezzin kadroları büyük ölçüde 
azdır ive bu müezzin kadrolarının bir an 
evvel itaimamlanması, Hükümetten istedi
ğim hususlardan birisidir. 

Çok değerii milletvekilleri, manevi
yatın olmadığı yerde maddüyat olmaz; 
onun dçin, önce inanacağız ve temelini 
maneviyatla atacağız, ondan sonra mad
dî kalkınmamızı onun üzerine inşa ede
ceğiz. Bu bakımdan, bu camiada hizmet 
gören tüm elemanları; en uç köşedeki 
elemanından en üst düzeydeki personeli
ne kadar kutluyor, Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesinin ülkemiz açısından ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepini
ze saygılar sunuyorum. (DYP ve ANAP 
«ıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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IBAŞKAN — Buyursunlar Sayın Pos
tacı, sualiniz var zannedüyorum. 

HlLMlt ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, şu anda elimde, Yüce 
Parlamentoda görev yapan bazı arka
daşlarıma İran'dan yollanmış ibir mek
tup fotokopi's'i var. 'Bu fotokopinin bir 
örneğini, biraz sonra, Sa(yın Bakana ve
receğim; yalnız, zabıtlara geçmesi ve Sa
yın Bakanın açıklamalarıyla da bu ko
nuda Yüce iMecliisin müşterek ibir kara
ra vanmasında büyük fayda ©örmekte
yim. Bu (gelen broşürde; «tslam dinlinin, 
Hazret'i Peygamberi emredip Atatürk'e 
itaat ıddilrnes'in'i buyurmaları mümkün 
müdür? Zira O, 'bütün ihkâmı matıv et
miştir. Yüce Tanrının, Alanın gönder
diği ilhlkâmıda namaz kılınmasını buyur
duğu halde, dalha sonra ise, «Hayır, na
maz kılmayın» diyen Atatürk'e itaat et
meniz lazımıdır denebilir mi? Böyle bir 
şey akla sığar mı? Hangıi buyruğu yeri
ne getirmeliyiz; Cenabı Allahın mı, yok
sa eşk'iya Atatürk'ün mü?» (ANAP sı
ralarından yalan» sesleri) 

(BAŞKAN — Sayın Postacı, konu an
laşılmıştır, menfur bir ifadeyi daha faz
da uzatarak, bizleri de rencide etmeyi
niz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hayır efendim, bir dakika... Bir tek cüm
le ilave etmek istiyorum ':.. 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Ibu sözler, 25 Ağustos 1986 tarihinde 
İmam Humeynin''iın Gadir Hum Bayra-
mıyla ilgili sözleridir. Bu sözlere ben en 
ufak ilave yapmıyorum; bu konuda Cum
huriyet Hükümetinin bakanından açıkla
ma bekliyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
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(DEVLET BAKANI KÂZM OKİSAY 
'(Bolu) — Sayın Başkan, kieğerli arka
daşlarımı, tiiraz evvel dkunan broşürdeki 
sözleri, hiçfbir zaman kabul etmemiz 
•mümkün değİdir. Bunları nefretle kını
yorum ve bu .brıoşıirü aklıktan sonra, 
Hükümet içerisirtde konuyla yakinen il
gili arkadaşlarımıza göndereceğimi ve 
kendilerine yazılı 'olarak cevap vereceği

mizi arz dd'iyorum. (ANAP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1988 malî yılı Diyanet îşleri Başkan

lığı bütçesi üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 

.Bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Diyanet İdleri Başkanlığı 1988 MaTı Yılı Bütçesi 

Program 
kodu Açıktana l ira 

15 287 000 000 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edit-
tmiştiir. 

111 Toplumun Dinî Konularda Aydınlatılması ve İbadet 
Yerlerinin Yönetimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mlş'tir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edil-
mişllir. 

GENEU TOPLAM 

'BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edil-
ımlişltlir. 

2. — Diyanet İsleri Başkanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

'BAŞKAN — Diyanet îşleri Başkanlı- Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere 
ğının 1986 yılı kesinhesabının bölümleri- geçilmesi kabul edilmiştir. 
ne geçfitaesM oylarınıza sunuyorum : Okutuyorum : 

112 508 000 000 

1 000 000 000 

128 795 000 0QO 
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Program Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Toplumun Dinî Konularda Aydınlatılması 
ve İbadet Yerlerinin Yönetimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

CETVELİ 

Ödenek 
Lira; 

Gider 
Lira 

3 534 748 000 3 200 742 

50 437 131 000 49 556 792 

6 229 803 342 6 682 208 

1 380 000 397 

60 203 062 342 59 440 140 
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Bu suretle, 1988 mialî yılı Diyanet İş
leri Başkanlığı bütçesi ide 1986 yılı kesin-
hesabı kabul edilmiştir, hayırlı olsun. 
(ANAP ve DYP sıralarından alkışlar.) 

C) VAKIFLAR GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1988 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1988 
Malî Yılı Kesinhesabı 

'BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdür
lüğü bütçesinin görüşmesine geçiyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir). — 
Özal duymasın, çünkü, bankaları denet
letmiyor. 

BAŞKAN — Varlığınızı hissdtkdin!iz 
Sayın Bayazı't, teşekkür ederim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinıin 
müzakeresine geçiiyoruz. 

RIZA YKLIMAZ (Ankara) — .Sayın 
•Başkan, Özal duyarsa bir daha sizi seçtir
mez vallahi. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
yerlerini aldılar. 

söz sırasını okutuyorum : Sösyaide
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Tay
fur Ün, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Ahmet NeMim, Anavatan Partisi, Grubu 
acına Hasan TanrıÖver. 

Şahısları adına, Mehmet Deliceoğlu, 
Alaettkı Kurt. 

Söz sırası, Sösyaidemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Tayfur Ün'ün; 
buyuran^ 

SHP GRUBU ADINA TAYFUR 
ÜN '(Bilecik) — Sayın Başkan, değerli 
mffietveödilileri; Sösyaidemokrat Halkçı 
Parti Grubunun, Vakıflar Genel Müdür
lüğü 'bütçesi hakkındaki görüşlerini sun-
imak üzere huzurlarınızldiayı'm. îSosyalde-
nrokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım 
adına sizler* saygı ile selamlıyorum. (SHP 
sıralarında» alkışlar.) 

Sayın mMejveküilleri, doğa, insan ve 
din üçlüsü arasındakıi çeşitli ilişkiler neti
cesinde ortaya çıkan ve her toplumun or
tak kimliğini oluşturan kurumlar bütün
lüğü, kültür sistemini oluşturmaktadır. 

Toriklerin İslam dinini seçmesinden ve 
özellikle Selçuklulardan bu yana," Türk 
Tarihinin iç dinamiği ve kültürel bo
yutlarının gelişme çizgisi, ana hatlarıy
la gözlemlendiği takdirde, Türk kültürü
nün temel kurumlarından birisini vakıf
ların oluşturduğunu, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemi Türk kültürünün her kesiminde 
vakfın, yaratıcı koruyucu ve geliştirici 
bir rol oynadığını görürüz. 

Vakfın tanımını uzmanlar ve siyaset
çiler çeşitli şekilde yapmışlardır. Kimi, 
vakfı, fertlerin taşınır ve taşınmaz malla
rını, hariöi tesir, mecburiyet ve mükelle
fiyet olmaksızın, kendi rıza ve bldiirtimle-
riyl'e, şahsî mülkiyetlerinden çıkartıp, hay-
rî, sosyal ve ekonomik hizmet kastıyla, yi
ne kendileri tarafından tayin olunan şart 
ve hizmetleran ifası için, ebedî olarak tah
sis edilmesinden doğmuş bir kurum ola
rak tanımlamakta; kimi ise vakfı, «İn
sanilik tarihlinin başladığı günden bugüne 
kadar uzanan bir geçmişi olan toplumu, 
sosyal ve İktisadî yönden geliştirmek ve 
kalkındırmak için oluşturulmuş kuruluş
lardır» dliye 'adlandırmaktadır. 

özü itibariyle vakfı, «Kişinin sahip 
olduğu mal ve İmkânlardan bir 'bölümü
nü, belirli kurallarla, kamunun hizmeti-
/ıe sunması» diye tammlayabiliııiz. 

Vakıflarda ilk göze çarpan özellik, 
asıl ve ana gayenin, baştan ve açık ola
rak tespit edilmesi ve tespit edilen bu 
gayemin gerçekleştirilmesi içıin gerekli 
olan gelir kaynaklarının ayrılmasıdır. 

Vakıf, mallar ve görev alanları 'itiba
riyle ikiye ayrılmaktadır : 

Birincisi doğrudan kamunun hizmeti
ne sunulan tesislere «Hayır kuruluşları» 
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denmektedir. Camiler, medreseler, yol, 
köprü, çeşme ve mezarlıklar 'bu bölüme 
girmektedir. Bu kısım, vakfın esasını oluş
turmaktadır. 

îkincisli lise, tesis ödlilen hayır kurum
larının süreklii bir şekilde topluma hizmet 
sunabilmesi için, gereksinim duyulan ge
lir kaynaklarım temin etmeye yarayan 
akar niteliğindeki mal varlığıdır. Bağ, 
bahçe, üş hanları, işletmeler, fabrikalar; bu 
çeşitten taşınmazlar olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. 

Vakıflar, ekonomik yönden atıl kal
mış, verimsiz sermayeyi, kamu yararına 
verimli olarak fiiliyata geçiren ve az da 
olsa, devamlı gellir götürebilen kuruluşlar 
olarak da tanımlanmıştır. 

Bilindiği üzere, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 227 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri gereği, Başbakanlığa 
'bağlı katma bütçeli bir kuruluş olup, 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar 
Tüzüğü hükümleri gereğince mazbut ve 
mülhak vakıfları işletmek, idare ve tem-
slil etmek; 903 sayılı Kanun hükümlerine 
göre yeni vakıfların tescil işlemleriyle de-
netimlerıinli yapmak, vakıf olan tarihî ve 
mimarî eserleri onarmak, restorasyonunu 
yapmak ve muhafaza etmekle görevidir, 

Sayın milletvekilleri, böylesine önemli 
görevleri olan Vakıflar Genel Müdür
lüğü, bugüne kadar görevlerini layıkı üle 
yapalblmiiş imidir? Elbette 'bu soruya 
«evet» (demek, oldukça zordur. Bir kere, 
siyasî baskıların etkisinde kalmış, taraflı 
ve disiplinsiz bir yönetimle vakıflar, Ata
türk'ün vakıflara karşı sevgi ve ilgisine 
yakışmayan belKi bir siyasî örgütlenme
nin ışığında çalışmalarını sürdüırmekte-
dMer,j 

Bugün ülkemizde uyutulmuş, unutul
muş, bir köşeye öylece bırakılmış eserler 
durumundadır vakıf eserleri; çoğu, lilgii-
sizlilkten ve bakımsızlıktan harap ve bli-

tap düşmüş durumdadır. Milyarlar verip 
Türkiye Televizyonuna «Kuruluş» dizisi
ni yaptırıyoruz, diğer taraftan «Kuruluş» 
un toprakları olan Bledik'in Söğüt ilçe
sindeki Ertuğrul Gazi Türbesine ve çevre 
düzenlemesline gereken önemi vermliyo-
ruz. (SHP sıralarından «BraVo» sesleri, 
alkışlar.) 

Bir sayın milletvekili arkadaşımız, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda (Sayın Ba
kana bu durumu sofuyor, bakınız Sa
yın Oksay ne cevap veriyor : «Ertuğrul) 
Gazi Türbesinin çevre düzenlemesi 1988 
yılı programındadır, inşallah bu yıl btiti-
rilecektir.» 

Her gün çağ atladık teraneleniyle gün
demde kalmak içlin her şeyi yapacaksınız, 
hem milliyetçi ve dlindar geçineceksiniz, 
hem de 1988 yılına kadar Ertuğrul Ga
zi Türbesi ve çevre düzenlemesiniı ger-
çekleştiiremeyecdksmiiz, işi linşallaha, m'a-
şalaha bırakacaksınız; olmaz böyle şey. 
(ANAP sıralarından, «Kaşınıyor» sesli.) 

Size çok güzel bür cevap veririm, siz 
orada kaşınırsınız. 

Yine, İzmir Miletvekiimdz Sayın Ke
leş, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın 
Bakandan, Kızlarağası Hanı hakkında bil
gi (istiyor, Sayın Balkanın cevabı aynen 
şöyle : «Kızlarağası konusunda durum 
şu : Kızlarağası Kanındaki dükkânların 
tamamının kamulaştırılması, vaktiyle Va
kıflara ait olan bu dükkânların bir kısmı 
şu veya !bu zamanda, şu veya bu şekilde 
elden çıkarılmış ve uzun yılar bakımsız 
kaldığı için yıkılmaya yüz tutmuş, yer 
yer kullanılmaz hale gelmiş. 

Bunun üzerine, ydtfcü kurumların al
mış olduğu karar çerçevesinde Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştır
ma kararı alınmıştır.' Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün bu alınan karar çerçevesinde 
bu dükkânları kamulaştırıp paralarını ve-
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rip 'insanları oradan çıkarıp bu hanı rest o -
' re etmesi söz konusudur; ancak, içerisin
de bulunan kişiler, -mademki amaç res
torasyondur, kendilerinin uzun yıllardan 
fl>eri sahip oldukları bu (işyerlerinden kop
mak istemedikleri için- «Bu işin röleve-
slinli biz yaptıralım, masraflarına da ka
tılalım 'bizi mülkümüzden etmeyin» diye 
bir teklifle gelmıişlerdir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün de bir 
kısım dükkânları vardır. Restorasyon pro
jesi Tac Vakfı tarafından yapılmıştır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi payını, 
dükkân sahipleri kendj payını vermek su-
reiyle bu restorasyon (işimin önümüzdeki 
günlerde başlayacağını...» şeklinde 'devam 
edip gidiyor., 

Burada ne var diyebilirsiniz; ama in
sanın aklına, ister istemez bazı sorular 
geliyor. Daha önce Vakıfların olan bu ta
rihî eserleri elden çıkarmışsın, sonra ta
rihî değerini anlayıp kamulaştırma ka
rarı almışsın, şimdi de vaz geçiyor ve 
«Dükkân sahipleri kendi paylarını ver
mek suretiyle restorasyonu yaptıracağız» 
diyorsun, 

Bir kere, yarın onlarca mülk sahibi 
«Bizi mülkümüzden etmeyin» diye sizli 
kamulaştırma kararlarından vaz geçirebi
lirler. 

İkincisi, eski eserleri, işi bilenlere 
onartmak lazım, iş bitirenlere değil. 

Üçüncüsü, kamulaştırma kararından 
hangi siyasî baskı isonucu veya hangi et
kin güç karşısında vaz geçiyorsunuz? 
Günlük karar değiştirimleriyle bir yere 
varılamaz, varılmamıştır da. 

Sayın mMetvekiilleri, şimdli gelelim ba
zı vakıfların diğer yüzüne. 

Günümüz Türkıiyesinde, Atatürk Tür-
kiyesinde laikliğe ve Atatürkçülüğe kar
şı kurulmuş, faaEyetlerini sürdüren va
kıflar da ne yazık ki mevcuttur. Bunlar 

basında zaman zaman yer almakta; ne 
kurucuları, ne yöneticileri, ne de ilgililer 
tarafından faaliyetleri yâlanlanmamakta-
dır. 

Dinsel temelli vakıflardan birinin yet
kilisi bakın ne diyor •: «Vakıf, kuruluş za
manına dikkat 'edilirse, Türkiye'de dlindar-
lara nefes hakkının tanınmadığı dönem
de zuhur etmüştir. Biz geniş manasıyla il-
mlin yayılmasına çalışıyoruz. 

Şimdi biz bunları burada söylediğimiz 
zaman, laikliğe ters bakan ilim irfan sa-
n'ipierfi rahatsız olacaklar; ama biz bu
rada, bu yüce kürsüde Ataitürk Türkiye-
sindeki kara 'tehlikeden birkaç cümle de 
olsa söz etmek zorundayız. Eğer, Ata
türkçüyüz diyorsak, eğer laikiz diyorsak, 
o düşüncedekilerin, o kafadakllerin kafa
sına artık şu liyice girmelidir : Türkiye'ye 
artık halifelik dönemi geri dönemez. 
^SHP sıralarından alkışlar.) 

Şimdi burada tirajı yüksek bir gaze
temizde 10 Mart 1988'de yayınlanan bir 
haberi bilginize sunmak istiyorum. Ha
ber aynen şöyle : 

«Kuruluş aşalmasında amaçlarının din
sel eğMmıi yaygınlaştırmak, yoksul ço
cuklara, özellikle Arap ülkelerinde eği
tim imkânı sağlamak olduğunu belirten 
vakıfların bulunduğu ifade edildi. Yet
kililer bu durumda olan vakıfların genel
likle kuruluşları sırasında belirttikleri 
amaçlar dışına çıkmadıklarını belirttiler. 
Ancak bir de kesinlikle denetim altına 
alınmayan, alınamayan ve tarikatların 
denetimlinde olan vakıfların bulunduğunu 
belirten yetkililer; özellikle taşrada he
men hemen tıergün birkaç vakıf kurul
duğunu söylediler. 

'Bu arada geçtiğimiz iki yıl içlinde yak
laşık 400 vakıf kurulduğu ifade edildi,. Ta
rikatların doğrudan denetimi altına güren 
vakıfliarın kuruluş amaçlarını, örneğin fa-
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kir çocuklara eğitimi verdirmek veya 
okul yaptırmak olarak 'belirtip, faaliyete 
geçtikten sonra tarikatın görüşlerimi yay
ına çalışmaları yaptıkları ifade edildi. 
Bundan böyle yapılmasına karar verilen; 
sıkı denetimle, bu tür vakıflara önemli 
•bir kısıtlama getirilebileceği kaydedıildıiı. 
Yetkililer bunların vergi muafiyetlerinin 
kaldırılmasının fiilen kapanmaları anla
mına 'geldiğini söylediler.» 

Bu haberin üzerine yapılan inceleme
ler sonucu, amaç saptırdığı anlaşılan va
kıfların vergi muafiyetlerinin ortadan 
kaldırılacağı da yazılıyor. Faaliyetleri yıl
larıdır bilinen vakıfların neden aniden sı
kı bir biçimde denetlenmesi kararı alın
dığı hemen aklımızda soru işaretleri yara
tıyor. Bu sorunun yanıtı aslında çok açık1: 
İktidarı böyle kararlar almaya, aslında 
ekonomik zorunl'ullulfclar getiriyor. 1988 
yılı 'bütçesi öylesine 'büyük açıklar vere
cek ki; Hükümet bulabildiği her yerden 
vergiyi azamî şekilde alimak için çaba 
gösterecek. Dolayısıyla bugüne kadar faa
liyetlerini; saptırmalarına göz yumulan va
kıfların üstüne gitmek kaçınılmaz gibi 
gözüküyor. 

Sayın Başkan, sayın mİletveklilerli; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün öğrenci 
yurtlarına öğrenci yerleştirirken seçimi ve 
yükseköğrenimi gören öğrencilere kredi 
ve burs verme konularına değinmek isti
yorum. Acaba, Sayın Bakan açıklarlar mı; 
hangi kriterlere dayanarak bu yurtlara öğ
rendi seçiyorsunuz? Hangi ölçülere göre 
ve hangi nitelikteki öğrencilere kredi ve 
burs veriyorsunuz? Bu kriter ve ölçüleri 
Sayın Bakanın açıkça ve net bir şekilde 
açıklamalarını istiyorum, 

Örneğin; eğer sınav yapıyorsanız öğ
rencilerle şöyle sorular soruyor musu
nuz: 

Soru: Karşılaştığınız insanlara ilk ön
ce ne dersiniz? 

8 . 4 . 1988 O : 2 

A) iyi günler, B) Merhaba, C) Gü
naydın, iD) Esselaımü aleykürn. 

Soru: Hangi mezheptensiniz? 
A) Şafiî, B) Malikî, C) Şiî, D) Ha

nefî, E) Haımbelî. 
Soru: Aşağıdakilerden hangisi insanı 

fâfre solkar? A) Cinlere inanmamak, 
B) Faizi helal bilmek ve benzerleri; bu 
sorulan çoğaltabiliriz. 

Sayın Bakandan, hangi ölçütlere gö
re Vakıflar Genel 'Müdürlüğünün burs 
verdiğini ve yurtlara öğrenci yerlieştirdi-
ğini öğrenmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir konu 
da bugüne kadar eski Türk vakıf eser
lerinin İtam bir envanteri yapılmadığı 
konusudur. Bu eserlerin ilmî inceleme
lerinin eksik ve yetersiz olduğunu da bi
liyoruz., Burada en önemli mesele, bu 
eserlerin sürekli olarak bakımının ve 
onarımımın yapılmasıdır. Eserler, genel
likle harap olmaya yüz tuttuktan son
ra restore edime yoluna gidilmektedir., 
Bu duruma karşın, eserlere devamlı ba-
kıımın, restorasyondan daha önemli ol
duğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, bugün ül
kemizde bu eserlerin bozulan kısımla
rının aslıma uygun olarak tamir edecek 
kalitede yeterli usta yetiştirilip yetiştiril-
mediğini de biliyoruz. 

'Bugün halkımız, türbeye, Kafdağı'nın 
ardımda da olsa gidiyor, ziyaret ©diyor. 

. Bu türbeleri, cahil insanların, gizli ve' 
karanlık düşüncedeki insanların, belli 
niyetteki insanların eline bırakmamalısı
nız. Bu türbeleri de aslına uygun ola
rak restore etmeliyiz. 

Kendi memleketimden bu konuda 
örnek vereyim: Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bugünte kadar Bilecik'te Edebalı 
Türbesine yeteri önemi vermiş midir? 
Önceki yıl gördüm; işin ustası olmayan 
kişiler, yani bu (konuda özel ihtisası 
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olmayan kişiler, restore çalışmalarını yü
rütüyorlardı. 

Siz£ bu (konuda bir örnek daha ver
mek 'istiyorum: Niğde Bor'da Vakıflara 
ait iki eser mevcut. Birisi Sarı Saltuk 
Hazretleri Makamı, diğeri ise Kuddusi 
Hazretleri Makamı. Bende her ikisinin 
resitalleri de mevcut. Birincisini Vakıflar 
Genel Müdürlüğe onarıyor, - burada 
kendilerini kutluyorum - ikincisi, yereı 
imkânlarla onarılıyor. Böylece, aslına 
uygun olmayan bir durum ortaya çıkı
yor. İkisinin restorasyonu konusunda 
Çok büyük farklar var. Vakıflar çok 
önemi ©serlerdir; kültür miraslarıdır. 
Bu eserlerin mutlaka korunması ve ya
şatılması lazımdır diyoruz; ama, bu ko
nuda bir devlet politikamız ydk. Eski 
eserleriımlizi, kültür mirasımızı mutlaka 
kurtalmalıyız diyoruz. Bu eserleri ona
racak, bakacak usta yetiştiremiyoruz; 
bu güzelim eserleri calhil ve zevksiz in
sanların eine bırakıyoruz. 

Bilgisizce yapılan tamirler, bu sanat 
eserlerimi bozmak, değiştirmek ve çir-
kinlestirmek'ten başka bir işe yaramıyor. 
Bugün ülkemizde • daha önce de söz et
tim - ne yazık tkü, eski Türk eserlerini 
İmi olarak tanıtıp, öğretecek; tamir için 
eleman ve usta yetiştiren bir kurum yok. 
Anadolu Türk sanatı ve mimarisinin te
melini meydana getiren Vakıf eserleri-
ttin, zaman ve mekan içinde ayrıntılı 
olarak lincelenmesii ve bunların bakım ve 
tamirini yapacak ustaların yetişmesi, 
yepyenli bir sistemin dooğmasına yol aça
caktır; örneğin Millî Saraylarda olduğu1 

gibi. 

Millî Saraylılarımızda olduğu gibi, 
u^vera^teriımlizden onarım ve bakımı 
için yardım alınamaz mı; ©M eserlerin 
işi iyi bilen uzmanlara onartılması gerek

mez ımii; üniversitelerimizle bu konuda 
bir işbirliği yapılamaz mı? 

Devlet ihale Kanunu ile onarımları 
mütaalhhitje veriyorsunuz; ama, mütaah-
hiilt bu sanattan anlamıyor; çünkü, konu 
özel 'bir yaklaşım, özel bir ihtisas iste
yen iş. Bu nedenlerle, işte sonunda an^ 
laJttığım olumsuz durumlar ortaya çıkı
yor. 

'Eski bir vakıfçı özel bir sohpetimİ2de 
dedi kli: «Bu mütaahhit yaklaşımı ile 
soruna çözüm geçiremeyiz, örneğin, İs-
tamburdafci Vakıf esierleriinin sorunları
nı küçük bir komisyonla çözebiliriz.» 

Edindiğimiz bilgi ve verilere göre, 
1988 yılı için eski eserlerin onarım para
sı olarak 1 milyar 165 milyon lira ayrıl
mış. Toplam 25 adet vakıf eseri, bu pa
tra ile onarılacak ve bakımı yapılacak. 

Şimdi, onarımı yapılacak eski eserleri 
bilgilerinize sunuyorum: izmir Selçuk 
Akıncılar Mesoiti, Nevşehir Kaymaklı 
Camii onarımı, Edirne Rüstem Paşa Ca
mii onarımı, Bitlis Papşiin Han, Aydın 
MiHet llyasbey Camii, Hatay Belen Ka
nunî Kervansarayı, Niğde Aksaray Sul
tan Hanı, Nevşehir Avanos Sarı Han, 
Konya Kadınhanı Raziye Sultan Ker
vansarayı, izmir Selçuk Isa Bey Camii, 
Burdur Bucak Susuz Han, İsparta Erito-
kuş Hanı, Diyarbakır Deliler Hanı, An
talya Alanya Kale Bedesteni Arasta, 
Antalya - Alanya Sarapsu Hanı, Ma
latya Söğütlü Camii, Amasya Bimarha-
ne, içel - Tarsus Esbabı Kehf, izmir -
Tire Yavuklu Caımii ve Medresesi, is
tanbul Sultanahmet Camii, Denizli Ak-
nan, 'Zonguldak Cinci Hamamı, Nevşe
hir Ulu Camlii, Bolu Yukarı Taşfaan ve 
Manisa Gördes Camii. 

Ayrılan bu miktarla, bu eserlerin 
hangisini, nasıl (onartırsınız, bu kadar 
yüklü bir eski eser listecinin altından 
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nasıl kalkarsınız? Son dedece merak 
konusu görüyorum. Vakıfların, bu büt
çeyle ayağa kaldırılması mümkün değil
dir. 

Yaptığımız araştırmalar sonucu, ko
nuyla ilgili bir yetkiliden öğrendiğime 

, göre, bazı vakıf eseri durumundaki ca
milerimizde çeşitli derneklerin faaliyet 
sürdürdüklerini öğrendik. Bizde isimleri 
saklı, bu iki ünlü camknizdeki iki der
nek, âdeta birıbirlerinıi yemektedirler, 
kavgaları sürmektedir. Cami avlusundaki 
helaların kiralanması için, bu dernekle
rin âdeta birbirleriyle savaş halinde ol
duklarını artık ^bilmeyen yok gibidir. 
Bunların çeşitli yolsuzlukları da ayyu
ka çıkmış durumdadır.; Peki, isiz ne ya
pıyorsunuz sayın yetkililer? Neden bu 
dernekleri söküp atamıyorsunuz? Bu 
konuları bilmiyor musunuz? Yoksa işi
nize mi gelmiyor? Bu dernekleri oradan 
söküp atmak o kadar zor mu? 

Sayın milletvekilleri, bir yolsuzluk 
olayından da burada bahsetmeden geçe
meyeceğim. Bulvar Gazetesinin geçen 
yıl yazdığı, Vakıflardaki bir yolsuzluğa 
burada değinmek istiyorum. Adı bizde 
•saklı iki ANAP'lı milletvekili, geçen 
yıl İstanbul'da Vakıf memba suyunu 
ANAP'iı bir şirkete peşkeş çektiler ve 
şişe başına yüzde aldıkları, adı geçen 
basın organı Bulvar Gazetesi tarafından 
illeri sürülüyor. Üç gün arka arkaya ba
sında çıkan bu haber, hâlâ tekzip edil
medi. Bir iddia da, bu olaya karşı çıkan 
vakıf memba suyu yetkilisi, adi geçen 
iki milletvekili tarafından, görevinden 
aldırıldı. Sayın Bakan, acaba bu konu
da ne diyecekler? 

Sayın milletvelkillteri, Vakıfların bü
yük arazileri, zeytinlikleri olduğunu he
pimiz biliyoruz. Edindiğimiz bilgiye gö
re, bu arazi ve zeytinliklerin birçoğunu 
yöre halikı Ikulanmaktadır. Gelir getir

mesi açısından bu araziler ve zeytinlikler 
büyük önemf taşımaktadır. Genel mü
dürlük, ıbu soruna çözüm getirmiş midir 
veya bu konuda ne gibi önlemler dü
şünülmektedir? 

Sayın milletvekilleri, 1926 ylılından, 
903 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
1967 yılına kadar ancak 50 kadar vakıf 
kurulabilmiştir. 903 sayılı Kanunun yü
rürlüğe konulmasından ıbu yana ise, çe
şitli konuları içine alan 2 bini aşkın va
kıf kurulmuştur. Vakıf sayısının bu ka
dar arttığını görünce, ister istemez, ülke
mizdeki vakıflarda büyük bir atılım, .bir 
gelişime mi oldu acaba diye düşünüyor
sunuz. 41 yıl gibi bir zaman diliminde 
50 vakfın kurulması ve 19 yıl gibi kı
sa ıbir sürede, bu sayının iki bini •aşma
sının sebepleri nelerdir diye düşünüyoruz., 
Sesli olarak düşündüğümüz bu konunun 
araştırılmasını ve eğer araştırılmışsa, se
beplerinin burada açıklanmasını istiyo
ruz. 

Bugün insan »aklına gelen hemen her 
konuda, her gayeye yönelik vakıflar ku
rulmuştur. Mal varlığı yetersiz, reklam, 
gösteriş ve hevjes yönü ağır basan ya
sal organizasyonları kuramayan bazıları, 
dinî ve siyasî nitelikteki birtakım grup
ların, vakıf (tüzelkişiliği altında birleştik
lerini ve vakıf kurduklarını artık, sağır 
'sultan 'bile ıbiliyor. 

Bütün vakıfların mutlaka hizmet ama
cıyla kurulduklarını söylemek ve düşün
mek, artık günümüzde mümkün değil
dir. Kendilerine amaç olarak, kişilerin 
vicdanlarını sömürmesiseçenlere müsaa
de edilmemelidir. Bu amaçla çalışan 
vakıflar, halka hizmet vermeyi amaçla
yan vakıfların çalışmalarına, da gölge 
düşürmektedirler. Ayrıca, son yıllarda 
ülkemizde enteresan vakıfların kuruldu
ğunu görmekteyiz, örneğin; illerde ve il-
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çelerde. Uçurulan Sosyal Yardım ve Da
yanışma Vakfı... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Pa
patyalar?!... 

TAYFUR ÜN (Devamla) — ... Türk 
Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı gibi vakıflar sık sık ülkemiz günde
mimde: yer aknaktadırilar. 

Sayın milletvekilleri, her gün çağ 
altladığını ileri süren ve bütçenin tümü 
üzeıiindjeki görüşmeler sırasında, bir söz
cüsünün, «Biz, az gelişmiş ülkelerin 
maikûs talihini yenmek için varız» diyen, 
ANAP iktidarı, kalkıyor il ve ilçelerde 
Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfla
rı kuruyor, fakfuk fonları kuruyor. 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Fena 
mı? 

TAYFUR ÜN (Devamla) — Peki, 
soranım 'sizlere, çağ atlayan ülkede falklir 
fukara olur ımu? 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Ame
rika'da bile var. 

TAYFUR ÜN (Devamla) — De
mek fci, siz >bu ülkeye çağ atlatmamışsı-
nız; bu kafa ile atlatamazsınız da; siz 
atlasanız, atlasanız, ip altlarsınız, köşe 
atlarsınız. (SHP sıralarından alkışlar) 
Siz, bu ülkede az gelişmiş bölgele
rin - kendi bölgem Biledik de dahil - ma
kûs talihini değil, yoksullları, fakirleri 
yeniyorsunuz. İktidarınız döneminde, 
ülkemizin batısının en küçük ili olan ta
rihî Bilecik'e hangi devlet yatırımını 
getirdiniz? Vatandaş, köstebek yoluna 
dönen devlet karayolunda çağ değil, 
çukurları atlıyor. 

Burada açıklıyorum; ben, Sosyal 
Yardıim Ve Dayanışma Vakıflarına gayet 
'güzel 1bir dişim ıbüldum, şahına yakışır 
bir isim. Bu vakıfların ismi Sosyal yar
dım ve Dayanışma Vakıfilari olmamalı
dır. Bu vakıterıın ismi; seçim öncesi 

seçim yatırımı vakıfları olarak değişti 
rilımelidir. (DYP sıralarındari, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 7 Nisan 1981' 
de ülkemizde bir vakfın daha kuruldu
ğunu TRT haberlerimden duymuştuk. 
«Millî Eğitim Vakfı» adıyla bir vakıf 
kurulduğu haberlerde açıklanıyordu, «Bir 
vakfın kurulması, burada gündeme geti
rilir mi, bu konu abantılabiiir mi?» diye 
soranlar olacaktır şüphesiz. 12 Martın 
amacına ve yönüne daha ilk günlerde 
tam teşhis konulduğunda da; 24 Ocak 
kararlarının demokrasiyle bağdaşmaya
cağı hemen ardından tam açıklığıyla an
latıldığında da, işin abartıldığımı ileri 
sürenler çıkmış ve teşhislere gözlerini 
kapamışlardı, Millî Eğitim Bakanlığı 
Vakfının özelliği şu: Bakanlıkla vakıf 
'içice geçip bir daha kolay kolay çözü
lemeyecek biçimde düğümleniyor. Ço
cukların, gençlerin, gelecek kuşakların 
yetiştirilmesi, tümüyle toplumun eğitil
mesi! büyük ölçüde bir vakfın yöneti
mline veriliyor. İMillî Eğitim Bakanlığı 
Vakfını, eğitimle ilgili başka vakıflar
dan ayıran başlıca etkein, bu vakfın ba
kanlıkla içice oluşudur. Bu içiçeliği za
manla büsibütün pekiştirecek unsurlar va
kıf senedimde, yönetmelikte ve zamanın 
'bakanımın vakıf 'başkanlığı sıfatımı da kul
lanarak yayınladığı genelgede açıkça gö-
trülrnektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ün, bakıyorum 
okuyacağımız hayli sayfa var. 

TAYFUR ÜN (Devamla) — Hayır, 
bir sayfa var, ıbitiriyorum - lütfen;., 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TAYFUR ÜN (Devamla) — Vakıf 

kurucuları arasında o zamanki bakan, 
bakanlığım kdımi yüksek görevlileri 12* Ey
lülden sonra 'bakanlıkta görevlendirilmiş 
kimi subaylar, ülkemizin büyük işadamv 
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kraldan en önde gelenlerle yaıayana yer 
ateştedir . Zamanın Millî Eğitim Ba
kam, bir yandan tüzelkişi itemsildsi ola
rak, bir yandan da gerçek kişi olarak 
kurucular listesinin başında yer almış-
Jtur. 

İM. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) 
— Kim o, 'kim? 

TAYFUR ÜN (Devamla) — Bu 
demektir İki, bakanlığını tüzelkişiliğini 
itiemsl yetkisi (kalktıktan sonra da ken-
dlisıi gerçek kişi olarak bakanlık çalışma
larında etkisini sürdürecek. 

SAÎT EKİNCİ (Burdur) — İsim söy- ' 
le, lisıim. 

TAYFUR 'ÜN (Devamla) — Gerçek 
kişi niteliğindeki kurucu üyeler, vefat
ları, üş göremez hale gelmeleri, haftalık
ları ve çekilmeleri durumunda yerlerine 
kimlerin geleceğini kapalı zarflar için
de öncelden saptamışlardır. 

İlerideki kaışakların bakanları, -yük-
sek memurları, ya bugünkü kurucular
la ya da onların zarflar içindeki adları 
gizlii itutülan mıiraısçılarıyla işbirliği ya
parak ve onların etkisine bakanlığı yö
netmeye mecbur olacaklardır. İçice ge
çen hakanlıkla vakıf arasında, öylesine 
siki kuramsal ilişkiler, haltta iş ilişkileri 
kurulmuş olacak ki, dıstöseler bile bu 
mjeeburiyetten kendilerini kurtaramaya-
calk gibi gözükmektedirler. 

Vakfın kuruluşundan başlayarak bir 
yıl içinde, ©n az 250 bin liralık katkıda 
bulunanlardan genel kurulca uygun gö
rülenler de genel kurul üyesi olabilecek
ler; ondan sonra defter kapanacak. Var
lıklı kişilerle gösterecekleri varislerinden 
başka, yani, ayrıcalıklı bir zümreden 
başka hiç kimse Millî Eğitim Bakanlı
ğı Vakfına sızamayacak durumda olma-
yacalk imidir? 

'Böylece, varlıklı işadamları ile bir
kaç sivil ve asker bürokrattan oluşan 

bir kadro, bir karma hanedan gibi, 
bakanlık çalışmalarında ebedî olarak 
egemenliğini sürdürecektir. «Ebedî» di
yoruz çünkü, bir ıblimsel İncelemede de 
belirtildiği üzere, vakıflar, bünyeleri iti
bariyle kurucuların adlarım ve gerçek
leşmesini arzuladıkları gayeleri, ebedî 
surette devam ©"ttirecek emin bir huku
kî yapıya sahiptirler. Benzer vakıfların 
başka bakanlılklarda da kurulduğunu 
düşünün; ortada devletten ne kalacak
tır geriye? 

Bu durumda, millet egemenliği kavra
mı uyarında Anayasanın koyduğu esas
lara göre yetkili organlar eliyle yerine 
getjMImes'i gerekli devlet görevleri fiilen 
büyük ölçüde birtakım yetkisiz kuruluş-
laıra kayacaktır. Yetkiler, hakanlık iş
levlerine ve sorumluluklarına, vergi ba
ğışıklığından yararlanarak Devlet para
sıyla ortak olan birtakım ayrıcalıklı ki
şiler ve zümrelerce onların kuracağı va-
kıflarca paylaşılır olacaktır. Bu tür va
kıflar Öbür hakanlıklar içinde kurulur
sa başka bir önleme gerek kalmayacak
tır. Çocukları, gençleri, genç kuşakları, 
önünde toplumu yönlendirecek bir ba
kanlıkta böylesine bir vakfın kuruıiması 
son derece ilginç değil midir? 

AtaJtürk, Cumhuriyeti gençliğe ema
net etmişti; ama, gençliği büyük işadam
larına emanet etmemişti; ancak, şimdi 
olan olay açıkça budur. İnsana sormaz
lar mı: «Egemenlik ulusta mı, vakıflar
da mı?» diye. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
artık kimsenin, 'iktidarın sesi olduğundan 
şüpıhösi kalmadığı, TRT'nin ekranından 
düşmeyen bir vakıf var ki evlere sjen-
Mkt Bu vakıf, Türk Kadınını Tanıtıma 
ve Güçlendirme Vakfıdır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Çin'e 
gidiyorlarmış Çin'e... 
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TAYFUR ÜN (Devamla) — Hol
dinglerden ve para babalarından yana 
olan Türk 'kadınlarım daha da güçlen
dirmek için (kurulduğu artık açıkça belli 
olan bu vakıf ne yapmalkltadır? Halkın 
çesjiıtli sorunlarına eğiliyor reklamıyla 
papatyalarımız ttelevizyonumuzda bolca 
arzı endam etmektjedirler. 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — Kö
şe dönmenin başka adı papatyalar. 

TAYFUR ÜN (Devamla) — Peki, 
Devletin görevi değil midir halkın sorun
larıyla ilgilenmek; halkın sorunlarını çöz
mek ve halka yardam elini uzatmak? O 
halde, neden kurulmuştur Türk Kadını
nı Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı? 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Devlet ihalelerine karşılık... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hane
danın (televizyonu kullanması için. 

TAYFUR ÜN (Devamla) — Sayın 
Başbakanın sayın eşlini hergün televiz
yonda göstermek için mi kurulmuştur? 
(SHP ve DYP sıralarımdan «Taibiî, ta
biî» sesleri) 

Yoksa, Sayın Başbakanın sayın eşi
ni devletin valilerine karşılatmak için 
mi kurulmuştur? Yoksa, Sayın Bayan 
Özal'm elini bakanlara öptürmek için 
mi (kurutaıuştur? {SHP ve DYP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Siyasî parti kadın ve gençlik kolla
rının yasaklandığı bir dönemde Türk 
Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı diye oir vakıf kurduruyorsunuz, bu 
vakıf ANAP'm kadın kolları gibi ça
lışıyor. Acaiba, Sayın Bayan İnönü, Sa
yın Bayan Demiröl ve diğer lider eşleri 
de böyle bür vakıf kursa devletten aynı 
ilgiyi göreejek mi, televizyona çıkacak 
jnı, devletten yardım alıp Çin'e, Japon
ya'ya güdecek mi. Sayın Bayan Özal'ın 

ve papatyalarımın kullandığı devlet ola
naklarını (kullanabilecek mi? 

KEREM GÜNEŞ (Kam) — Kur
sunlar... Mani olan mı var? 

TAYFUR ÜN (Devamla) — Şurası 
iyice bilinmelidir ki, 'bunların hesabını 
bir gün mutJalka sorarlar; bunları unut
mayınız ve aklınızdan çıkarmayınız. 
(SHP ve DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Tüm arz ettiğim konulan Sayın 
Bakanın ve sayın yetkililerin bilgisine 
sunuyorum. Anlatması ve söylemesi biz
den icrası da Sayın Bakandan, sayın 
yetkililerden. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1988 
yılı bütçesiniın genel müdürlüğe ve yur
dumuza hayırlı olmasını diliyor, grubum 
ve şahsım adına Yüce Kurulu saygıyla 
selamiıyıorumi (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ün. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Ahmuet Neidim, 

Buyurun Sayın Neidim. {DYP sıra
larından 'alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
NEİDlM (Sakarya) — Sayın Başkan, 
sayın mMetvekilleri; 1988 yılı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ıbültçesi üzerinde Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına söz almış 
'bulunmaktayım; hepinize saygılarımı su-
muyorum. 

Maddî ibir karşılık beklemeden baş
kalarına yardım etmek gibi ulvî ve fev
kalade bir düşüncenin mahsulü olan va
kıf müessesesi yüzyıllardan beri İslam 
Ülkelerinde 'büyük bir ehemmiyet kazan
mış, sosyal ve ekonomik hayat üzerin
de derim tesirler icra etmiş olan dinî ve 
hukukî 'bir müessesedir. İnsanın özün
de mevcut olan yardımlaşma hissi, şüp-
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hesiz ki, insanlıfc tarihi kadar jestidir.. 
Bu his, dinî emir ve hükümlerle birle
şince, daha bir kuvvet kazanır. İşte, İs
lam ülkelerinde, vakıfların asırlarca bü
yük ıbir fonksiyon 'icra etmesinin sebe
bini burada araimafc lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, «İnsanların en 
hayırlısı, insanlara faydalı olan; malın 
hayırlısı, Allah yolumda harcanan, yani 
vakfedilen; vakfın en hayırlısı da, insan
ların en duydukları ihtiyacı (karşılayan
dır» İşte, bu prensibi çok iyi bilen Müs
lümanlar, âdeta ibirbirleriyle yarış eder
cesine' vakıf eserler kurmuşlardır; çünkü 
vakıf, Türk - İslam hukukunda, ferdin 
mal varlığından çıkarılan bir malın, Al
lah'a tahsisi ile doğacak faydanın ka
muya arz edilmesiydi, Türklerin İslam 
Dinini kabul letmelerinden sonra, vakıf 
müessesesinin daha büyük gelişmeler 
gösterdiğini görmekteyiz; yalnız, fakirlere 
yardım eltmek gibi bir çerçevede kalma
mış, aynı zamanda fikir, kültür, irfan ve 
imar gibi müesseseler üzerinde' de derin 
izler bırakımıışjtır. Nitekim, bu yüzden,, 
Osmanlı İmparatorluğunun umumî ha

yatında ıbir 'iskân ve imar metodu olarak, 
vakıfların oynamış olduğu büyük rol
den, 'kimse şüphe e!toemektedir.; 

Sayın milletvekilleri, milletimizin fa
zilet, cömertlik, vatanperverlik, kısacası 
mıillî ve manevî ruh ile heyecanının kuv
vetli bir tezahüründen başka bir şey ol
mayan vakıfların, Türk İslam kültürü
nün yüzyıllar boyu bakim olduğu saha
larda, önemli bir yer tuttuğu kesinlikte 
bilinmektedir. Memleketin imar ve in
şasıyla cemiyetin tesisi bakımından, va
kıfların oynadığı rol çok Ibüyüktür. Bu-

* gün, ancak devlet teşebbüs ve parasıyla 
yaptırılabilecek kadar umumî menfaat
leri alakadar eden liflerin, vakıf tesis
ler yoluyla temin edilmiş olması, devrin 

teşkilat zihniyeti hakkında bize açık ıbir 
fikir vermektedir. İslam âleminde, va
kıfların dinî bir mahiyet taşıması, onla
rın devamlılığını sağlıyordu;: nitekim, 
dinî inanç ve düşüncenin güçlü olduğu 
müesseseler olarak vakıflar, siyasî çal
kantı ve idarî istikrarsızlıklar dışında 
kalıyorlardı. Bu sayede, onlar ıtoplum ha
yatımızda istikrar ve 'devamlılık sembo
lü idlaralk devam ediyorlardı; nitekim, 
vakfedilen gayrimenkuller, herhangi bir 
sebeple müsadere edilemeyeceği, kulla
nım sahası değiştirilemeyeceği ve vakfi
yedeki esaslara aykırı davranmadıkça 
mütevellileri değiştirilemeyeceği için, 
bu müesseseler siyasî ve idarî müdaha
lelerin dışında kalıyorlardı. Padişahlar 
dahi, vakıf mallarına ilişemiyor, onlar 
hakkında tasarruf yapamıyorlardı, bu 
yetkiyi kendilerindje bulamıyorlardı; 
çünkü, vakıf malları Allah'a tahsis edi
len mallardı. 

Zamanımızda, bugün, vakıflar der
nek 'benzeri oHaralk kurulmaktadır. Va
kıf kurucuları, derneklerde olduğu gibi, 
hibe toplamaktadır; bu ise, vakıf ruhu
na aykırıdır.. Bu yüzden vakıflara poli
tika bulaşmakta, «Vakıf üyeliği» diye 
bir kavram ortaya çıkmakta, üyeler 
arasında politik tartışmalar görülmekte, 
çeşitli hizipleşmeler meydana gelmek
tedir. Üzülerek Türkiye'de müşahede (et
tiğimiz, Sayın Başbakanın eşinin, vakfın 
Özelliklerinden tamamen uzaklaşarak, 
vakıf ruhuna uymayan faaliyetlerine, 
devlet görevlilerimi ide alet etmesi, mem
leketimiz açısından dikkatle düşünülme
di gereken husustur. Türkiye'de ikibine 
yakın vakıf olduğu halde, hiçbiri TRT 
yoluyla faaliyetlerini, gösterememesime 
rağmen, Sayın Başbakanım eşinin baş
kanı olduğu vakfın, sanki, gerçekten 
Türk kadınına hlizmet veriyormuş, gibi, 
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her akşam televizyona çıkarılması hem 
haksızlık, hem yanlışlık, hem de vakfın 
açılkça politika yaptığının kanıtıdır. 

903 sayılı Kanun, dernek şeklinde' 
dönüşen vakfı düşünmediği için, kanunî 
boşluMıar meydana gelmektedir. Bu boş
luklardan istifade eden kötü niyetliler, 
vakıfları ana gayelerinden uzaklaşmış 
demeklere çevireceklerinden korkulmak
tadır. Gidişat bu merkezdedir. Bunun 
sebebi yukarıdan beri anlattığım, Türk -
İslam kültürünün yarattığı vakıf anlayı
şının bugün unutulmuş olmasındandır. 
Yanı bir ruh canlı tutulamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün görevleri: Valkıflar Ge-
njel Müdürlüğü, 227 sayılı Kanun Hük
münde Kararname gereği Başbakanlığa 
bağlı kaıtma bütçeli bir kuruluş olup, 
2762 ısayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar 
Tüzüğü gereğince mazbut vakıfları, vak
fın irade arzusunu belirten vakfiye şart
lan gereğince idare etmek, en verimli 
bir biçimde işletmek ve' temsil etmek; 
mülhak vakıfları denetim hizmetleriyle 
mütevelliliği boşalan vasıfları idare ve 
temsil etmek, 903 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kurulan yeni vakıfların tescil 
işljemleriyile denetimlerini yapmak, vak
fiye şartları gereği Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün görev kapsamı içerisinde 
hayrî ve1 sosyal hizmetler, kültürel hiz- < 

metler, isağlık hizmetleri, ekonomik hiz
metler bulunmaktadır. 

Hayrî ve sosyal hizmetler: öğrenci 
yurtlan, fakir ve kimsesiz öğrencilerin 
milletimize yararlı 'kişiler olarak eğitim-
lerini sağlayan 48 adet ortaöğrenim öğ
renci yurdunda, ailelerinin malî durum
ları yetersiz 6 380 öğrenciye bedelsiz ba
rınma, besljenme, çalışma ve dinlenme 
imkânı sağlanması, 1988 yılında 8 adet 
yeni yurt inşaatı ile bir adet yurt tev-
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isli inşaatının sürdürülmesi sevindiricidir. 
İmaretler, burslar, fakir öğrenciler için 
kamp yerlerinin açılımıası, ayrıca vakfiye 
şartları için de yaz aylarında halika so
ğuk su verilmesi, ramazan ayında mev
lit, Kur'an-ı Kerim okutulması, kurban 
(kesilmesi, mahya kurulması, hayrî ve 
sosyal hizmetlerin başlıcalarıdır. 

Kültürel hizmetler: Abide ve eski 
eslerlerin onarımı ve resterasyonu, ecdat 
yadigârı olan mimarî ve tarihî eserleri
mizi onarmak, eski ©serleri orijinal du
rumlarıyla gelecek nesillere intikal ettir
mek, Türk kültürünün, Türk sanatının 
eşsiz bölgeleri olarak devamlarını sağ
lamak amacıyla yapılan çalışmalardır. 

Sağlık hizmetleri: Valkıflar Genel Mü
dürlüğünün sosyal hizmetlerinin en 
önemli bir bölümü Bezm-î Âlem Valide 
Sultan Vakfıyla tesis edilmiş olup fakir 
ve garip kimselerin bakım ve tedavileri 
ücretsiz olarak yapılmaktadır. 1986 yı
lında onkoloji bölümünün hizmete açıl
ması çok olumlu bir çalışmadır. 1988 
yılında 700 yatak bulunacak katların ya
pımının sürdürülecek olması memnuniyet 
vericidir. 

Sayım milletvekilleri, görüldüğü gibi 
bu hizmetler sosyal amaçlı ve çok dağı
nık görevlerdir. O günkü zamana göre 
çok ileri atılmış bir adım olan bu gö
revler ile bu görevler] yapmaya çalışan 
vakıflar artık çoktan aşılmıştır. Bugün bu 
görevlerin çoğu Anayasa ve diğer yasalar
la devlete yüklenmiştir. Belediyeler, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür 
Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bu hizmetleri tümüyle yerine ge
tiren kuruluşlar arasındadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ikinci 
temel görevi ise ekonomik faaliyetlerdir. 

Yukarıda sayılan sosyal hizmetlerin 
yerine getirilebilmesi için, malî olanaklar 
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sağlamak; ve yeni binalar yapmak, ticarî, 
tarımsall, sanayi 'işıletrneleri ile, eğitim 
alanımda ortaklıklar kurmak ve kurulan 
ortaklıklara katılmaktır. 

Sayın milıletvekileri, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne düşen görevlenin başında 
vakıf emlakinin tespitli çalışmalarına da
ha hız vermek, tespit edilen gayrimen-
kuileri üçüncü kişilerin fuzulî işgalimden 
arındırmak ve değerlendirmek, mevcut 
kira mukavelelerini bütünüyle gözdeni ge
çinmek, günün santiarıma uygun halle ge
tirebilmektir. Üzülerek müşahede 'ettiği
miz, günümüzde çıkan, imar afları, ya da 
imar yasaları ile bazı vakıf arazisi üze
rimde tapu tahsis belgeleri verilmesini vak
fın ruhuma aykırı ıbuluyoruz. San zaman
larda vakıf mallan üzerindeki yasama or
ganınım tasarrufunu çok yanlış bulmak
tayız. Yasama organı, vakıf malları üze
rimde tasarrufta bulunamaz. Anayasamı
zın 35 imci (maddesi de bu istikamettedir; 
ama ne yazık kiı Anayasamın bu maddesi 
Anayasaımızım özüne ve ruhuna aykırı 
olanak Anayasa Mahkemesi tarafımdan 
yanlış yorumlanarak 2981 sayılı Kamumla 
ilgili iptal talebi reddedilmiştir. Bu konu, 
Anayasa Mahkemesi için, çok derin dü-
şıümüümıesi gereken bir mevzuudur. Bu 
konuda çıkarılan dedikodulara âmanmak 
işitemiyoruz, bu dekikodulaon doğru ol
mayacağı kanaatiyle Reisicumhurluk gibi 
yüce bir makamı zan altında bırakmak 
istemiyorum. Bir hukukçu olanak da Ana
yasa Mahkemesinin nasıl böyle bir yanıl
gıya düştüğüne hâlâ imanıamuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 2981 sayılı Ka
mum gibi 3 askerî vakfı birleştiren 3388 
sayılı Kamun da kanaatimce hatalıdır. 
Çünkü, hava, demiz ve kara gibi 3 ayrı 
vakıf bu Yasayla bir araya getirilmekte
dir. O kanıaatteyim ki, bu vakıflar eski
den olduğu gelirlerimi toplayamaz, bula

maz olmuşlardır.; Kanaatime göre bu Ya
sa da Anayasaya aykırıdır. Bu yüzden de 
Anayasa Mahkemesine gidilmiş; 'ama, ne 
'acıdır ki, bu talep de Anayasa Mahkeme-
ısli 'tarafımdan reddedilmiştir. Bu da Ana
yasa Mahkemesinıim öbj ek ti vitesinin belir
tilmesi bakımımdan çok ömerrılidıir. işte 
yasama organımın yanlış uygulaması, 
Anayasa Mahkemesimim konuyu objektif 
irdeleyememesi, birçok belediye ve Ha
zineye yeni imkânlar tanımış, bumdan 
listifade edem' insanlar ortaya çıkmış. Üzü
lerek söylüyorum, ecdat yadigârı birçok 
vakıf arazisi vakfiye edildiği gaye dışın
da kullanılmıştır. 'Bu araziler vakıf kut
siyetine göre kullanılmalıydı. 3 kıtaya 'hâ
kim olan padişahlarımızın Allah'tan kor
karak yapamadıkları, dokuoamadıkları 
vakfiyeler, zaımamıımızdaki yanlışlıklar 
yüzünden helak olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, gümömüzde dev
let taraflından kurulan vakıfların varlığı
na şahit oluyoruz, mesela Fakir Fukara 
Fonu. işte Fakir Fukara Fonu da vakıf 
ruhunun iyi anlaşılamamasımdan ortaya 
çıkmıştır. Çünkü, vakfım gayesi devletim 
sunacağı hizmetin şahıslarım kendi mal
larından ayırdığı meblağlarla ihtiyaç sa
hiplerine sunmaktır. Yoksa, Fakir Fu
kara Fonumda olduğu gibi, devletim kendi 
kamu malımdan ayırdığı bir parçayı va
kıf haline getirip hizmet etmek değildir. 
Halbuki vakfım esas gayesi, özel mülki
yeti kamumun menfaatine veya hizmetine 
suraımaktır. Vakıf budur, vakıfçılık bu
dur, Fakir Fukara Fonuyla toplanan dev
let gelirleri içimde tüketim mallan gereği, 
mesela sigara içen bir fakir de bu fonta 
katkıda bulunmakta, fbunu arzulayarak 
değil, mecburen ödemekte, onum bu kat
kısı vakıf (nuhumıum özelliklerimi zedele
mektedir. Çünkü, vakıf gayesinden uzak
laşma görülmektedir. 
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Sayın mületvekiler'i, yeni vakıfların 
durumu, bugün, 903 sayılı Kanonun tek
rar düzenlenmesi] veya tadil edilmesiyle 
daha fazla canlılık kazanacağı kanaatin
deyim. Her ne kadar 903 sayılı Kanuna 
göre, bugün 2 !bine yakın vakıf kurul
muşsa da, bu vakıfların Türk ekonomi
sindeki mal varlığı 1 trilyon ilâ 2 trilyon 
arasındadır. Bunlar hiç de küçümseneme
yecek hizmetleri ifa etmektedir. Gönlü
müz, vakıf ruhunun Türk-tslâm kültürü
nün esaslarıma uygun olarak gelişerek de
vam etmesinden yanadır. Çünkü, !bu kül
türün meydana getirdiği vakıflar, bütün 
dünya ülkelerine, özellikle Avrupa ve 
Ameriıkaya bugün dahi örnek teşkil et
mektedir. Onlar dahi ecdadımızın kurdu
ğu vakıfların ülviliği karşısında hayretle
rini gizleyememektedirler. 

Değerli milletvekilleri, 1988 malî yılı 
toplam bütçe ödeneğinin 1987 malî yılı 
net bütçe ödeneğine göre yüzde 105 nis
petinde artırılmış olması, Genel Müdür
lüğün hizmet alanı değerlendirildiğinde 
ödeneklerin şimdiden yetersiz olduğu şüp
hesizdir. Yalnız, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü yönetiminde ıbulünan mazbut vakıf 
gayrimenkul mal' varlığınım turizmin ge
lişmesine katkıda bulunacak otel yapımı
na iştirakleriyle 'birlikte önem verildiği 
memnunlukla müşahede edilmektedir. Bu 
hizmetin iartınılmasını dilemekteyiz. 

Netlice olarak, ahide ve eski eserlerin 
onarım ve restorasyon çalışmalarınla daha 
fazla hız verilmesini, sosyali hizmetlerin 
gdişmesime daha fazla 'önem verilmesi 
gerektiği, vakıf hukukuna uygun liş han
larımın daha fazla olmasının sağlanması 
çalışmalarınım yapılması, hayrî ve sosyali 
hizmetlerim nicelik ve nitelik yönünden 
geliştirildiği memnunlukla müşahede edil
miştir. Ancak, öğrenci yurt hizmetleri ve 
'imaret 'hizmetleri için ıbütçeye konulan 

ödenekler yetersizdir. Hizmetin önemi 
göz önüne alınarak, ödenekleri yeterli du
rumla çıkartmakta kesin zorunluluk var
dır, 

Vakıflar Genel' Müdürlüğü, iştirakle
rim turizme katkıda bulunma amacı ile 
otel yapımına daha çok önem verilmeli
dir. Mesela Sakarya Sapamca'daki vakıf 
oteli ihtiyaca kifayet etmemektedir; ya 
ilave binanın inşaası veya Sapanca Gölü 
kenarındaki vakıf arazisi üzerine kurula
cak yeni ihir otel Vakıflar Genel Müdür
lüğüne büyük gelir sağlayacaktır. 

Vakfiyelerin Tüırkçeye çeviri işlemle
rime daha çok önem verilmelidir. Vakfi
yeleri mikrofilme alma çalışmaJlaırı önce
likle tamamlanmalıdır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünde bulunan işletmelerin eko
nomiye katkısını artırmak amacıyla sta
tülerinin yeniden tespitini gerekli ve zo
runlu görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, vakıflar idaresi, 
servetinim hesabım bilmeyen bir köy ağa
sı gibidir. Bugün dahi, sahibi olduğu tüm 
mallarım sıhhatli 'bir envanteri yapılama
mıştır. Birçok vakıf arazisi yağma edil
miş, hâlâ da gecekondu yapımı vesair se
beplerle 'bu yağma devam etmektedir. Ya
sama ve kanunlar âdeta bu yağmaya yar
dım etmektedir. 

Vakıf maSlarımı gasp eden, bu mal
dan kesinlikle fayda sağlayamaz. Vakıf
lar, hepimizin üzerinde titrememiz gere
ken, onları korumakla görevli olduğumuz 
kutsal mallardır. Yasama görevi yapan 
bizlerim, vakıf aleyhine çalışacak kanun
ların çıkartılmasında tasarruf hakkımız 
yoktur. Belki bazı yasaları liyileştiırme ga
yesiyle ide gelebilir; ama, biz yine de va
kıf üzerindeki tasarruf haklarından sakın
malıyız veya vakıf ruhuna aykırı davran
mamalıyız., Bana göre, vakıf ruhu çok 
yüce bir ruhtur. Bunun devamiyetitıi sağ-
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lamak için çok dikkat etoteliyliz; yoksa, 
vebal altında kalırız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1988 malî 
yuh Vakıflar bütçesinin vakıflara, mem
leketimize ve milletimize hayırlı olmasını 
dilıiyor, hepimize saygılarımı sıunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ahmet Neidim. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru-
ıbu adına, Sayın Hasan Tamrıöver. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HASAN 
TANRIÖVHR (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün 1988 yılı bütçesi üze
rinde konuşma yapmak üzere huzuriarı-
nızdayım, Önce, hepimizi sevgi ve saygıy
la selamİTyoırum. (ANAP sıralarımdan al
kışlar) 

Sahip olduklarını başkaları ile paylaş
mak, iyilik, sevgi ve kardeşlik duygula
rından kaynaklanmış olan vakfı, şöyle ta
rif etmek mümkündür : Vakıf, fertlerin 
taşınır ve taşınmaz malarını haricî hiçbir 
tesir, mecburiyet, mükellefiyet olmaksızın 
sırf kendi rıza ve hildiriimleriıyle şahsî 
mülkiyetlerimden, mail varlıklarından çı
karıp hayrî, sosyal ve ekonomik hizmet 
kastı ile yine kendileri tarafından tayin 
olunan şart ve hizmetlerin ifası için ebe
dî olarak tahsis edilmesinden doğmuş bir 
müessesedir. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Pa
patyalar vakfı da aynı mı? 

HASAN TANRIÖVER (Devamla) — 
Ebedî olmayı ve ferdin yücelmesini gaye 
©dinen bütün toplumlarda vakıflar eko
nomik ve sosyal hayatta önemli görevler 
ifa etmişlerdir. Vakıf lanın tarihi çok es
kidir. Bugün elimizde Hititler dönemim
den kalma vakfiye metinlerine rastlanıl
mıştır. Keza, Uygur Türkleriinde de va

kıflara büyük önem verilmiştir.. Vakıflar 
esas gayesine ve yüceliğine İslamiyette 
varmışlardır. En mükemmel ve en güzel 
örneklerini de insanlık tarihinin önemli 
bir kısmına damgasını vuran Osmanlılar
da ulaşmışlardı. Osmanlı medeniyetimde, 
hemen hemen her sahada cemiyetin bü
tün faaliyetlerinli vakıflar ihata etmiş, ak
lımıza gelebilecek bugünün şehircilik hiz
metleri, eğitim ve kültür hizmetleri, yol
lar, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, se
biller, camiler, çeşmeler ve buna benzıer 
bütün sosyal hizmetler, sosyal dayanış
mayla ilgili bütün kurumlar vakıflar va
sıtasıyla yerine getirilmiştir. Medeniyeti
mizin ihtişamlı dönemlerinde Macaristan 
Ovasının önemli bir kısmı Süleymaniye 
Camiin in vakfı idi. Osmanlı medeniyeti, 
insanlık tarihlinin, insana değer veren, in
sanı yücelten belli başlı medeniyetlerin 
başında gelmektedir. Osmanlılar vakıf 
müesseselerini o kadar ileri götürmüşler
dir ki, evlerde hizmetçilik yapan kadın-
larım, kızlarım: kırmış olabileceği çimi ve 
çanakların tediraki liçin dahi vakıflar kur-
muşlardıır. 

İnsanlların düşünebildikleri müessese
lerin en hayırlısı olan vakıflara, gerekli 
önemi ve ilgiyi göstermemiz şarttır. Geç
mişten günümüze, Türk Milletinim mede
nî ruhumu yardım ve şefkat hisleriini sa
nat aşkını yaşatan ve koruyan vakfın, bu
gün de büyük önem taşıdığı şüphesizdir. 
Bu sebeple vakıflara gerekli hassasiyeti ve 
gerekli özeni göstermemiz som derece 
önlemlidir. 

Bugün başta Amerika Birleşik Dev-
leleri olmak üzere dünyanın pek çok me
denî ülkesinde önemli büyük sosyal ve 
hayrî ımüesseseiler vakıflar vasıtasıyla ye
rine getirilmiştir. 

Vakıfları idarî şekilleri bakımından iki 
grupta toplamak mümkündür : 
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1. Mazbut vakıflar. 
2. Mülhak vakıflar. 
Miazbut vakıflar, Vakıflar Genel Mü-

'dürlüğüi tarafından bir kül halinde vak
fiye hükümleri gereği idare ve temsil 
edilmektedirler. 

Mülhak vakıflar, her biri ayrı bir hük
mî .şahsiyet olup, rnütevellikleri taraflın
dan idare ve 'temsil edilmektedir.' 

Ayrıçta, vakıfları azınlık vakıfları ve 
Tüfk Medenî Kanunu hükümlerine göre 
kuruikn vakıflar diye de ayırmak müm1 

kündiir. 
De »gerili milletvekilleri, Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün görevlerimi şöylece sırala
yabiliniz : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2762 sa
yılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Tüzü
ğü hiıkürnlieri gereğince mazbut vakıfla
rı, valcfın idare ve arzusunu belirten vak
fiye şartları gereğince idare etmek, en 
verimli biçimde işletmek ve temsil etmek. 

Mülhak vakıfların denetim hizsmetle-
riyle, mütevelliliği boşalan vakıfları idıa-
re ve temsil etmek. 

903 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kurulan yeni vakıfların temsil işlemleriy
le denetimlerimi yapmak. 7044 sayılı Ka
nun gereği 'aslında vakıf olan tarihî ve 
mıiırnarî eski eser ve abidelerin onarım ve 
restonaşyonlarını yapmak ve muhafaza 
etmekle görevlidir. 

Değerli milletvekilleri, bugün ülke
mizde 5 450 mazbut vakıf, 415 mülhak 
vakıf, 176 azınlık vakfı ve 1. 765 yeni 
vakıf vardır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçe 
ve ödenek durumu: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1988 yılı 
bütçe ödenekleri şöyledir : 

Cari harcamalar 8 milyar 911 mil
yon, 
-... 'Personel giderleri 6 milyar 400 mil
yon, 

Diğer cari harcamalar 2 miyar 511 
milyon, 

Yatırım harcamaları 12 milyar 215 
milyon, 

Transfer harcamaları 971 mlilyon, 
Olmak üzere, toplam 22 milyar 097 

milyon Türk Lirasıdır. 
, 1987 malî yıllı başlangıç bütçe ödene

ği, 1988 mıalî yılı bütçe ödeneğiyle mu
kayese edildiğinde yüzde .105 nispetin
de bir artış görülmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçe 
Ödeneklerinin artışının dağılımı da şöy
ledir : 

Cari harcamalar : 
a) 'Personel giderleri : 1988 malî yılı 

personel ödenekleri 1987 malî yılı bütçe 
ödaneğine göre yüzde 126 artırılmıştır. 
Bu artış aylıklara, yan ödemelere uygu
lanan katsayının yükseltiılmesli, ayrıca di
ğer sosyal haklarda yapılan artışlar ve 
kadro değişikliğinden kaynaklanmaktadır. 

Diğer cari haroamaılar ; 
1988 mailî yılı diğer cari harcamaları, 

1987 malî bütçe ödeneğin© göre yüzde 
104 artışla bağlanmıştır. Bu artış, adedi 
arıtan miazbut vakıf emlakinin işletilme
sinin gerekli bakım ve onarımı, maliyeti 
artan yakacak 'alımları, elektrik, su, ha
vagazı güderleri, 1987 yılında hizmete açık 
olan 48 orta öğrenim' yurdunun 1988 yı
lında 50'ye, öğrenci sayısının da 7 800'e 
çıkarılması, 20 adet imarette her gün bir 
öğün yemek verilen yoksul vatandaşın ve 
Vakıf Guraba Hastanesinin yiyecek gider
leri, yakacak alımlarıyla kapsamı genişle
tilen diğer hizmetlerin gerektirdiği gider < 
îerden doğmuıştur. 

Yatırım harcamaları : 
1983 malî yılı yatırım proje ödenekle

ri, 1987 malî yılı yatırım proje ödeneği
ne göre yüzde 116 nlispetinde artışla bağ
lanmıştır., Bu artış kültürel ve turizm 
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amaçlı «ski eser ve abidelerin onarımı, 
öğrenci yurt inşaatları ile Gureba Hasta
nesi inşaatı ficin konulan proje ödenekle
rinden doğmuştur. 

Transfer harcamaları : 
1988 malî yılı transfer toaroamaları, 

1987 malî yılı bütçe ödeneğine göre yüz
de 6 eksikle bağlanmıştır. Bu düşüş abi
de ve eski eserlerin çevrelerinin açılma
sı için bütçeye konulan kamulaştırma 
ödeneğinin 1987 yılına göre 250 milyon 
Türk Lirası eksik konmasından doğmuş-
tuır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimin
de bulunan fon bütçeleri : Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü yönetimlinde iki adet fon 
•bulunmaktadır; bir, özel fon, iki, oami 
yaptırılacak köylere ve derneklere yapı
lacak malzeme ve yardım fonu. 

özel fon : Gelir kaynağını 2762 sa
yılı Vakıf lar Kanununun 12 nci madde
si hükmünde yer alan mazbut vakıf ta
şınmazların satışından elde edilen akar, 
toprak satış bedelleriyle anılan kamunun 
26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde yer 
alan taviz bedellerinden oluşmaktadır. 

Giderler : 

a) 2762 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi hükmü gereği, mazbut vakıflar adı
na gayrimenkul satın alması veya imşaa 
ettirilmesi. 

b) 1262 sayılı Teşkilat Kanununun 
ek 2 nci maddesi hükmü gereği, işletme
lere sermaye tahsisi ve iştiraklere katıl
mada sermaye payı ödemeleri yapılmak
tadır. 

c) 1988 malî yılında özel fon geliri 
olarak 14 miyar lira tahsilat yapılacağı, 
bu gelirden 10 milyar lirasının Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı vizesin
den geçen döner sermaye yatırımları, 4 
milyar lirasının ise, iştkaklerdeki serma-
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ye paylarının ödenmesi için harcanacağı 
tahmin edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün özel 
fon gelirlerii ve harcamaları, Sayıştay 
Başkanlığının denötiminıe tabidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir de, 
kısaca hizmetlerine göz atalım : 

Sosyal hizmetler : Mazbut vakıfların 
vakfiyelerimde yerine getirilmesi öngörü
len sosyal ve hayrî hizmetler. Bu hizmet
ler de, fakir ve kimsesiz öğrenciieriim, 
memlekete yararlı kişiler olarak eğitil
melerini sağlayan öğrenci yurtları; âmâ 
ve muhtaçlara aylık bağlanması; fakir 
ve kimsesizlere yemek verilmesini sağla
yan imaret hizmetleri; fakir ve gariip has
taların bakımı ve tedavilerini ücretsiz ger
çekleştiren hastane hizmetleri; yüksek tah
sil Öğrencilerine verilen burslar; yine fa
kir ve kimsesiz 'ilkokul öğrencilerü için 
kamp ıhizmıetlıeri. 

Öğrenci 'yurtları: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, millî «gi
bimi desteklemek amacıyla halen mevcut 
48 adet vakıf ortaöğrenim öğrenci yur
duna ilaveten 1988 yılımda 2 adet öğ
renci yurdunum hizmete açılması, ayrıca 
1986 yılında yapımına başlanan1 8 adet 
yeni yurt binasıyla 1 adet yurt tevsii in
şaatı tamamlandığında bugün 6 380 olan 
öğrendi sayısı 10 binin üzerime çıkarıla
caktır. 

Âmâ ve muhtaçlara yardım :, Vakfi
ye şartı gereğince geçimimi temin 'edeme
yen fakir ve kimsesiz bin adet âmâ ve 
muhtaca aylık yardım yapılacaktır. 

imaretler : Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce İşletilen 20 adet imarette ortalama 
2 975 fakir vatandaşa her öğün yemek 
verilmektedir. 1988 yılında imkânlar nis
petimde bu oran artırılmaya çalışılacak
tır, 
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Burslar : Yükseköğrenime devam eden 
fakiır olduğunu belgeleyen 40 adet öğren-
ctiye burs verilmesi plan'lanınıştır. 

Hastane Hizmetleri •: Vakıflar Genel 
Müdüırlüğünüın, sosyal1 hizmetlerinin 
önemli bir bölümünü teşkil eden Vakıf 
Guraba Hastanesi, Bezm-i Âlem Valide 
Sultan Vakfı ille tesis edilmiş olup, fakir 
ve garip kimsesizlerin bakım ve tedıavle-
ni ücretsiz yapılmaktadır. 

1986 yılında, hastam© ümiıtderimden 
onkoloji, kanser arama ve taıroma ile di
ğer üniteler hizmete açi'İmustır. 

1987 yılımda, polilkilıinikieriın, ameliyat
hanelerin, çamaşırhanesinin, kompütik: 
merkezimin, morgum, mutfağım, soğuk 
hava tesisHenimıimı ve idare 'bölümlerinim 
bulunduğu kısıımflar ve zemim katlardaki 
üniteler tamamlanmıştır. 

1988 yılımda, 700 yatağım 'bulum'acağı 
katların inşaatı sürdürülecek, hasitamenıim 
tamâmınım 1988 yılımda hizmete açılması 
plamlanmışıtır. 

Kültür Hizmetleri : Ahide ve Bski 
Eserlerin Onarımı ve Restorasyonu : Ec
dat yadigârı olan mimarî ve tarihî eser
lerimizi onarmak, onları orijinal durum
larıyla gelecek nesillere intikal ettirmek, 
Türk kültürümün, Türk sanatınım eşsiz 
belgeleri olarak devamımı sağlamak ama
cıyla yapılan çalışmalardır. 

Vakıflar Geneli Müdürfüğümee, 1987 
malî yılımda 133 adet kültürel ve turizm 
amaçlı ıeSki eser üzerinde çalışılmış ollup, 
64 eserin onıarımı ve ırestorasyonu yıl 
içimde tamamlanarak hizmete sumula-
caktır. 

1988 malî yılında ise, 1987 yılında ya
pımına 'başlanılmış olup, devam eden pro
jeler dahil, 283 adet kültürel amaçlı, 25 
adet turizm amaçlı olmak üzere, toplam 
308 adet eski eser ve abidenin onarımı 
ye restorasyonu planlanmıştır. 

Tercüme ve Yayın Hizmetleri: Vakıf
lar Genel Müdürlüğü arşivinde 2 229 adet 
vakfiye ve kütük defterinde kayıtlı 237 
496 adet vakfiye, hüccet, berat, ferman 
ve benzeri vesika bulunmaktadır. Osman
lıca ve Arapça vakfiye 26 798 adet olup, 
bunlardan 12 'bin adedinin Türkçeye çe
viri işlemi yapılmış, 14 798 adedinin de 
çevri işlemleri ise sürdürülmektedir. 

1987 malî yılında Vakıflar Dergisinin 
20 ve 21 inci sayıları yayımlanmış, 1988 
yılında yayınlanması planlanan Vakıflar 
Dergisinin 22 nci sayısı, Türkiye'de Vakıf 
Abideler ve Eski Eserler Restorasyon 
Dergisinin 7 nci sayısı, ayrıca vakıf hat 
şaheserlerimizin 1 inci cildinin yayınlan
ması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Ekonomik Hizmetler: Vakıf Emlak 
Hizmetleri : Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçe gelirlerinin yüzde 90'ını sağlayan 
ortalama 42 779 adet mazbut vakıf taşın
mazdan bir kısmının 1987 yılında önem
li bir ödenekle bakım ve onarımı yapıl
mıştır. 1988 yılında da, gelir getirici ve 
sosyal amaçlı taşınmazların önemli bir 
kısmının bakım ve onarımı yapılacaktır. 
Vakıf hukukuna uygun olarak vakıf gelir
lerini artırmak amacıyla 1986 ve 1987 yıl
larında yapımına başlanılan; Antalya'da 
bir adet otel inşaatı ile, İstanbul'da 3 adet, 
Ankara'da 2 adet, Erzurum, Yozgat, Mer
sin, Manisa, Afyon, Kayseri, Hatay ve 
Konya'da l'er adet olmak üzere, 14 işha-
nmın yapımı çalışmaları sürdürülmekte
dir. 

Bu projelere ilaveten, çeşitli illerde 19 
adet işhanı ve 2 adet otel inşaatı yapımı 
da sürdürülecektir. 1988 yılında yapımı 
sürdürülen ve yapımı planlanan 35 adet 
işhanı ile 8 adet otel projesinin tamamla
narak hizmete açılması planlanmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün işti
rakleri : Vakıflar Genel Müdürlüğü Tür-
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kiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Or
taklığı Genel Müdürlüğüne, Taksim Otel
cilik Anonim Şirketine, Karadeniz Bakır 
işletmelerine, Aydın Tekstil Sanayi İşlet
meleri Anonim Şirketine, Vakıf inşaat 
Ticaret Finansman ithalat İhracat Anor 
nim Şirketine iştirakleriyle memleketimize 
"bankacılık, turizm ve sanayi alanında hiz
met vermektedir. 

Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Or
taklığı, 1986 yılında 35 milyar 465 mil
yon lira ve 1987 yılında ise, 81 milyar 253 
milyon lira kâr etmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelir 
bütçesi: Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, özkaynak gelirleri ve Hazine 
yardımlarından oluşmaktadır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün 1988 malî yılı ge
lir bütçesi, 1987 malî yılı bütçe rakamla
rına göre, yüzde 105 artışla bağlanmıştır. 

özkaynak gelirleri: Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün özkaynak gelirlerinin 
önemlisini kira gelirleri teşkil etmektedir. 
Vakıflar Genel 'Müdürlüğünün yöneti
minde bulunan mazbut vakıf taşınmazla
rının kiralarının, rayiç bedellerinin çok 
altında olduğu 'bir gerçektir. Kira gelirle
rinin rayiç bedellerine çıkarılabilmesi için, 
yapılan çalışmalar sonucunda 2912 sayılı 
Kanunda gerekli düzenlemeler yapılmış 
ve kira gelirlerinde çok önemli miktarda 
artışlar sağlanmıştır. 198*8 yılı kira gelir
leri 12 milyar lirayı geçecektir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
özkaynak gelirlerinin yeterli bir seviyeye 
çıkarılması* genel müdürlüğün giderleri
nin kendi özkaynak gelirleriyle karşılana
bilir bir seviyeye getirilmesi için, Hazine 
yardımının asgarî orana indirilmesi de, 
esas hedef alınmıştır. 

Kısaca, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1988 yılı bütçesi gelir ve giderleri hak
kında, yaptığı ve yapacağı hizmetler hak

kında görüşlerimizi arz ettik. Şüphesiz, 
Vakıfla/ Genel Müdürlüğüne ayrılan büt
çe ödeneklerinin çok fazla olduğunu söy
lemek mümkün olmayacaktır; ancak, ül
kemizin imkânları, kaynaklarımız dikkate 
alındığında, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
ayrılan bütçenin az olmadığı görülecektir. 

Bu görüş, duygu ve düşünce içerisindei 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bütçesi 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Deliceoğlu?.. Yok. 
Sayın Alaettin Kurt, buyurun efen

dim. (DYP sıralarından alkışlar). 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, muhlterem millelttyekilleri; 
hayır, ısosyal, ekonomik hizmet kurumu 
vakıiflarİa ilgili olan Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesi görü'şüllürken, bu .konu
da şahsî (görüşlerindi ifade etmek üzere 
ısöz alllmış bulunuyorum. Bu münasebet
le hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk dünyasının en eski sosyal yardım 
müessesesi olan vakıflar, 'gerek hukukî, 
gerekse tarihî bakımlardan Türk ve İs
lam dünyasının mühim eseridir. Vakıf, 
insanî düşünceden Idoğan ve tarihî de
rinliklerinden ıgünülm'üze gelen bir ku-
rumidur. Türk /vakıfları, her yerde ve her 
devirde millî Vicdandan birer iyilik, gü
zellik ve şefkat abidesi halinde yüksel
miş sosyal yardım müesseseleridir. 

Türlk sosyal hayatı üzerinde uzun 
yüzlyılkr >son derece eltkili rol oynamış 
olan vakıflar, çeşiltli yönleriyle geniş öl
çüde ele alınıp tetkik edilld'iğinde, bu 
kurumun kendi çerçevesi içinde kalma
dığı, Türk külüm ve Türklüğün fazileti 
gibi çok mülhilm bir fonu olarak karşı
mıza çılkltığı .göfüteüektlr. 
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Bsa&en çdk denin -sosyal temel
lere dayanan va'kılf, belirli bir gayeye bir. 
ıgelir kaynağının italhsils edilerek ,ona şah
siyet veritaasİoden İbarettir. 

Vakıfların temeli Uygur Türklerine 
kadar dayanmaktadır. Bu suretle, Türk
lerde tslarniydtiten' önce de vakıfların var 
oluşu, bizlere ve ibüttün medenî toplum
lara, milletimizin erdemlerini gösteren en 
Igüzel ıbellgedir. 

Türlk devlet hayatında sosyal yardı
mın, millî dayanışmanın, şefkat fikirle
rinin, yüklsek görüş ve faziletlin düstur 
Edinilmiş olduğu aşikârdır. Vakıf, eski' 
hukukumuzun Mamıiyetten sonra en dik
kate değer konusudur. Islamİyetin, her 
diniden ziyade, sosyal düzen, yaddım ve 
şefkat fikirlerine yakın olması, millöti-
mlizin, müesseselerini ıgünümüze kadar 
yaşatmasında .başlıca sebep olmuştur. 
Çağdaş medeniyetler karşısında vakıflar, 
varlıklarıyla iftihar edeceğimiz •müesse-
selerim'izdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
vakıflarımızla ilgili olarak değerli mil
letvekilleri çdk önemli bilgiler arz et-
ıtiler, kendilerine teşekkür ediyorum; an
cak, şunu bÜyoruz ki, bütçe görüşme
lerine ayrılan kısa zaman içlinde, bin 
yıldan fazla ömre sahip Ibu müstesna ku
rumu her yönüyle anlatimak mümkün 
olamamıştır. Ben Ibu kionuşjmamda, çok 
önemi gördüğüm bir hususu arz öttük
ten (sonra, yine önemli Ibüyülk bir iki mün
ferit olayı sizlere arz edecek ve yardım
larınızı talep edeceğim. 

Birinci önemli mesele, vakıf arazile
ri meselesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizin malumları loldüğu üzere, Sayın 
Başbakanın ve Sayın imar ye İskân Ba
kanının ifitlilharla bahsettikleri bir imar 
affı meselesi var. Hani, zaman zaman 

Itelevizyorida, tapu tahsis ıbelgesi dağıtnm 
törenlerinde ülkemizin büyük bir mese
lesini halletmişcesıne yapılan gösteriler 
var ya; ibu hadise baş'tobaşına bir fiyas
kodur. Vatandaşlarımızın bir sürü mas
raf etmesine rağmen, sonuçta eline al
dığı, biçlbir mana ifade etimeyen «Tapu 
ıtalhlslis belgesi» diye bir kâğıtıltr. Onu ala
mayanların da haddi hesabı belli değil. 
Bu işte esas karışıklık, tapular verilme
ye başlanınca görülecektir. Bu konuda 
olayı yakından (takip eden bir kişi ola
rak ileride söyleyeceklerim olacaktır; bu
gün için söyleyeceğim, Vakıflarla ilgili 
bölümüdür : 

2981 sayılı ve 3290 sayılı İmar Affı 
'Kanunu ile kanunda belirtilen tarihler
den önce yapılan yapılar affedilmekte
dir. Ancak, aiskerî alanlar, devlet demir 
yolları ıgüzer,gâhlarındaki yapılar, kıyı
lardaki yapılar, hatta orman vasfını kay
betmiş çalılıklarda yapılan yapılar -or
man arazisi görüldüğü için- imar affına 
•sökullmaz iken, .yüzyıllar önce bir mak
sat için, Ibir gelir 'kaynağı olarak vakfe
dilen araziler yağmalatıldı ve islfcisnası 
unutuldu. Bu, çdk büyük bir hattadır. 
Vakıf arazilerine yapılan yapılar, kesin
likle af kapsamına (sokulmamalı. Veri
len tapu tahsis 'belgelerinin iptali için 
2981 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler 
yapılmalıdır. Vakfedenlerin kendi ahfa
dına bırakmayıp vakfeDtiği araziyi veya 
bir kısmını, 'başkalarına vermeye ne hak
kımız vardır? «Efendim, vermiyoruz, 
dört yılda onifci eşilt taksitte satıyoruz» 
diyorsanız, (bu hatadır. Böyle şey olmaz, 
olmamalı, tartışılması bile yanlış olur, 
vebali çdk büyüktür. 

Saiyın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sizlere şimdi idle bir başka akıl almaz 
olaydan baibsötaıek işitiyorum. Konu, 
şahsen beni oldukça etkilediği için biraz 
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kösüsün cümleler (kullanıyor isem, sizler
den özür diliyorum. Bsateen, arzum kirnı-
ıseyi inciıtmelk değildir. 

Gördüğünüz gibi, elimde belgeler 
olan Ibir dosya var. Bu dosyada, Türk 
çağında Gebze'yi anlatan Sayın Çelik 
Gülersay'un kitabından bölümler var. 
Bu kitapta yer alan eserler arasında 
Anriîlbarın mezarı var, Sultan Orhan Ca
mii var; günüimüztie korunmuştur, camii 
halen Ifaal durumdadır. tlyas Bey Camîi 
var; bu da halen faalidir. Çoban Musta
fa Paşa Külliyesi Mimar Sinan'ın ©seri
dir. Bu külliyede cami, medrese, imaret, 
bimarhane, kütüphane, paşa odaları ve 
paşanın türbesii, hamam korunmuştur. 
Hamam, bir ara şahısların eline geçmiş 
lise de, daha sonra Vakıfların malı ol
muş, halen faaliyettedir. Bu külliyede ay
rıca 24 mıetre genişliğinde, 60 metre uzun
luğunda bir 'kervansaray vardır ki, esas 
balhs'lmiıziin konusu bu kervansaraydır. 

Bir zamanlar, bunca ©seri yaptırıp 
insanlara bağışlamış ve [mezarını oraya 
(yapmış bir insan oralda yaltakken; zaman 
geçmüş, insanlar gelmiş ve bu insanlar, 
bu koca kervansarayı tapularına geçir
mişler ive etrafını çevirmiş, onu gizleme
nin gayretine düşmüşlerdir. 

Sayın Bakan, hu kervansarayla ilgili 
29.Ü2.19S3 ıtarMi Alhimet Kozoğhı imzası 
41e Bayındırlık Bakanlığı makamına ya
zılmış şilk'âyet dilekçesinin fotokopisi bu 
«dosyada mevcut. Burada, 25.6.1984 tarih
li, Vakıflar Başmüdürlüğüne (İstanbul) 
Tapu Sicil Muhafızlığı tarafından yazı
lan, malikleri bildiren yazının fotokopisi 
var. Eski Eserler ve .Müzeler Genel Mü
dürlüğüne ait kocaman ıbir raptor var. 
Burada hanın da resmî mevcut. Huriye 
Avcı, Metanet Akif Işın ve İzmit Mü
dürü Kemal Can imzasını taşıyor. Ha
nın öizdlikierinlin hepsi burada belirtil

miş: «Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, çarşı içi, pafta 1, ada 25, 
pansel 1624, Çoban Mustafa Paşa Hanı, 
Gebze» denmiş ve hanın özellikleri bura
ya aktarılmış; 

Tercüman Gazetesinin de bu hanla 
ilgili yayını olmuş, geçmişteki şeklini gös
teren ıbir fotoğrafı basılmış, «Gebzelde 
Çoban Mustafa Paşa Kervansarayı» den-
mSiş. 

Şimdi soruyorum, bütün bu literatür
lerde yer alan bu külliyeye ait kervansa
ray için bu şikâyetlerden, bu çalışmalar
dan sonra ne yapıldı? Neden kamulaştı-
rılmadı? Bu konuda tüm Gebze sizler
den cevap bekliyor. Bu eser kamulaşitı-
rılmalt, kapalı çarşı olarak -ki bu ra
porda da öyle belirtiliyor- iş hayatına ve 
turizme açılmalıdır. 

Bir de Menzillhane Hamamı vardır. 
Bu eser de şahısların mülkü halmdedir. 
iBu eser Sultan Orhan Camiiyle beraber, 
camilin yanı başında, Sultan Orhan ta
rafından yaptırılmıştır. Bu kitapta ha
mam teferruatıyla tamtıtaııştır. Bu eseri 
de kurtarmanızı bekliyoruz. Bu iki ko
nuda Sayın Genel Müdürden yazılı ce
vap (talep edüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu ilki örnek, tarihî varlıklarımızın ne 
derece sahipsiz olduklarını sanırım bü
tün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Her 
yönüyle bütçeye baktığımızda, ayrılan 
tahsisattan, aksaklığın nedeni de biraz 
olsun anlaştlalbilmektedir. Fon kaynak
larını artırıcı ıtedbirleri almak, genel büt
çeden daha fazla paly ayırmak, vakıfların 
gelirlerini artırıcı tedbirler almak sure
tiyle bu işe gerekl'i önemin verilmesi en 
büyük arzumdur. Bü suretle, alta yadigâ
rımız eserlerimizin, kültürümüzün bir 
parçası olan vakıf varlıklarımızıh daha 
iyi korunabileceği muhakkaktır. 
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En kötü. yılları aşarak, birçok taıbiî 
ve sunî afeti göğüsleyerek gelen vakıf 
varlıklarımızı, raddeni dünyanın insan
ları olmak hasebiyle ,onararak gelecek 
'kuşaklara devretmek görevimiz olmalı
dır. 

Bu duygularla sözlerime son verir-
Iken, Yüce Meclise saygılarımı arz edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 

Buyursunlar Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM O'KSAY 
(Bolu) -—• Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım; Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesi vesilesiyle tekrar huzur
larınızda olmaktan <ve sizleri saygıyla se-
la'maktan mutluyum. 

Biraz evvel konuşan ve vakıflarla il
gili çeşitli eleştirilerde bulunan arkadaş
larımıza da teşekkür etmek istiyorum. 
Hem kendilerine cevap arz edebilmek, 
hem de konuyu derleyip toparlayabil
mek bakımından, vakltin müsaadesi nis
petinde süratli bir konuşma yapmak du
rumundayım. 

Hepİhizin bildiği gibi, vakıf, fertlerin 
taşınır veya taşınmaz mallarını, kendi 
rıza ve ıblldir imleriyle şahsî mülkiyetle
rinden çıkarıp, hayır ve hasenat kastıy
la, kendileri tarafından tayin olunan şart 
ve hizmetlerin ifası için ebedi olarak 
tahsis ötmelerimden doğan tarihî, sosyal, 
hukukî /ve iktisadî hir müessesedir. Bu -
tanım üzerinde sizlerin de hassasiyetle 
durmanızı ve bunun derinliklerine inme
nizi talep ediyorum. 

Dünya nimetlerini insanlık hizmetin
de kullanarak toplumda refah ve mut
luluğu yaymak giibi ulvî duyguları esas 
alan Müslüman Türk Milleti, tarih bo
yunca dünya milletlerine örnek olacak 

nitelikte ölümsüz eserler bırakmıştır. 
Tarihimizin derinliklerinden gelen, vakıf 
müessesemi bunun en önemli örneğini teş
kil e'ümekted'ir. Türk toplumunun en es
ki kurumları olan vakıflar, geçmişte ol
duğu gibi, bugün de ülkemizin sasıya! ve 
ekonomik kalkınmasına yaptıkları değer
li hizmetleri en ûyi şekilde devam etîtire-
hilmeriin gayreti içerisinde bulunmakta
dırlar. 

IBuigun ülkemizde Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün yönetim, temsil ve deneti
mine talbi 5 450 adet mazhuft vakıf, 176 
adet azınlık vakfı ve 1 765 adet yeni va
kıf olmak üzere, toplam 7 806 vakıf 
hükmî şahsiyeti bulunmaktadır. Mazbut 
vakıfların her türlü işlemleri, vakfiyele
rinde ve kuruluş senetlerinde yer alan 
hükümlere uygun olarak Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. 

Değerli rnilleilivekili arkadaşlarım, ya
pılan eleştirilerde bu konuların içerisine 
girmeyen bir kişi zanneder ki, bu vakıf
lar kurulmasına, Vakıflar Genel Müdür
lüğü oturuyor kendisi karar veriyor, is
tediğini kuruyor, istediğini kurmuyor ve 
ondan sonra hirîfcakrm (tarikatlar geliyor, 
şunlar geliyor, bunlar geliyor, her işi bı
rakıyor, süratle onların vakıflarını kuru
yor. Buradaki konuşmaları dinleyen bir 
kişinin varacağı kanaat budur. Bir de 
gerçeğe bakalım; işin gerçek tarafı ne
dir? Vakıf kim kuruyor, nasıl kuruluyor, 
hu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün fonksiyonu nedir? 

12.7.1967 tarihinde kaibul edilmiş olan 
903 sayılı Kanuna göre, vakıf kurmak 
isteyen insan, önce gider noterden resen 
bir senet tanzim ettirir, ondan 'sonra bu 
senetle asliye hukuk mahkemesine mü
racaat eder, mahkeme Anayasanın 13 
üncü, 14 üncü ve 33 üncü maddeleriyle, 
Medenî Kanuna aykırı görmezse tescili-
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ne karar verir, bu karar, omdan sonra 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne gelir, va-
'kıiflar Genel Müdürlüğü de buna bir 
numara verir ve bir yere tescil eder. 

Şimdi, bu k'ondda kuranın bir ka-
Ibalha'tı yok, bunu tescil edenlerin (bir ka-
ıbalhaitı yok; bütün kalbaitat her şey bi't-
tmiş ve kendisine gelmiş durumda olan 
Ibir ıvakifı tescil öden Va'kılflar Genel Mü
dürlüğünde. Bunun inisaf ile bağdaşır bir 
taralfı olmadığını ifade e'tmek lilsüüyorum... 

TAYÎFUR ÜN (]Bilecik) — Denetim, 
demetim?.. 

DEVUBT HAKANI KÂZIM OKSAY 
(Devamla) — Bu vakıfkırın denetimi, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
903 sayılı Kanuna uygun olarak yapıl-
ımaktadır. Bu konuda da bir problem 
mevcut değildir. 

Aynı şekilde, bu ıvakılflara vergi mua
fiyeti verilmesi, verilmiş olanlarından 
k'a'îdırılması da, keza Va'kılflar Genel 
Müdürlüğünün değil, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının mteşlgul olduğu bir ko
nudur. Bunun da bu şekilde ifade edil
mesinde ve bilinmesinde yarar vardır. 

Şimdi, biraz evvel yine Millî Eğitim; * 
Bakanlığı Vakfıyla ilgili ilginç beyanlar
da bulunuldu. İçice ıgeçm'işltlir denildi, şu 
denildi, bu denildi. Eğer bu soruya mut
laka bir cevap arıyorlarsa, bunu dile ge
tiren arkadaşlarımız, lütfen Millî Eğitini 
Bakanlığı bütçesinde dile getirsinler ve 
ilgili bakandan gereken cevabı alsınlar. 
B'ertim ibu konuda, bu hususa ilave ede
cek konum yok. 

Ülkemİızde tescil edilmiş bulunan ta
rihî ve mimarî değeri haiz 7 603 vakıf 
eski eiser mevcuttur. Bunlardan 5 444 
adedi cami ve mescit, 273 adedi medrese 
ve darüşşifa, 4110 adedi han ve kervan
saray, 606 adedi hamam, 307 adedi ima
ret, tekke, zaviye, 1 164 adedi türbe, 299 
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adedi de sübyan mektebi, tapane, selbil 
ive şadırvanlardır. 

Değerli rriilletvelkilleri, bu eserleri, ec
dadımızdan bize intikal ©den iftihar abi
deleri olarak görüyor ve korunmalarını 
milli bir görev anlayışıyla takip ediyo
ruz; ancak, bunların onarım ve resto
rasyonu için aylık ödeneklerin yetersiz 
oluşu, bu konuda bazı sıkıntılar yarat
tığı da gerçektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, sınırlı 
imkânlarıyla bunlardan Selçuklu ve Os
manlı dönemine ait 7114 eseri beş yıllık 
plan dahilinde -altını çizerek ifade edi
yorum, beş yıllık plan dahilinde, günlük 
çalışmalarla değil- bakım ve onarım ön
celiğine almıştır. Bugünkü fiyatlarla or
talama 30 'milyar liranın üzerindeki bir 
harcamayı gerektiren söz konusu pian 
dahilinde, 1987 yılında 3.4 milyar lira 
net proje Ödeneği ile kültür ve turizm 
amaçlı 133 adet proje üzerinde çalışma 
yapılmış, bunlardan 64 adedi ta'mamla-
naralk hizmete sunulmuştur. 1988 yılında 
ise, 13 tmiiyar 700 milyon lira ödenekle, 
312 adet kültürel, 28 adelt turizm amaç
lı olmak üzere, 340 adet eski eserin ona
rım ve restorasyonu yapımı planlanmış
tır. 

Değerli mlilleltlvekili arkadaşlarını, 
1988 yılında sadece turizm amaçlı eski 
eserlerin onarımı için 1 milyar 165 mil
yon lira harcanımııştır. Yoksa, sayın mil
letvekili arkadaşımızın saydığı eski eser
lerin onarımı için ayrılan para 1 milyarı 
165 milyon değil, 6 mlilyar 400 milyon 
liradır; herhalde rakamlara bakarken 
orada bir kayma olduğunu tahmin edi
yorum. 

Vakıf türbeler 677 sayılı Kanun ve 
1925 tarihi Bakanlar Kurulu Kararıyla 
kapatılmış ve türbelerin işlerinin tedviri 
ve ziyarete açılması gibi görevler Millî 
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Eğitilin Gençlik ve Spor Bakanlığına dev-
rddillmişitir. Halen Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Eslki Eserler ve Müızeler Genel 
Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdür
lüğü ,bu 'türbeleri ürukân'lar ölçüsünde 
onarmaktadır. Ancak, bu devir işi, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından 
daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı
na ,geç<tiği içtin, bu türbelerin onarımının 
ağırlığının Küttür ve Turizm Bakanlığı 
'tarafından yapılmakta olduğunu da ke
za bilgilerinize arz eltaıek istiyorum.. 
Türkiye genelindeki türbe sayısının 1 235 
civarında olduğunu da bilgilerinize sun
mak istiyorum. 

iBİiledlk Şeyh Edito'ali Türbesi ve ya
nındaki Mallhaltun Türbesi 1986 yılında 
onarimışltır, bahçesindeki minare de bu 
•sene içerisinde ele alınacaktır. 

Niğde Boradaki Sarı SaUtufc Türbesi 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Kloruma Ku
rulu kararlarına uygun olarak Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce restore edilmekte
dir. Bu prdtokol dışında kaldığı için mül
kiyeti Vakıflar Genel Müjdürlüğündedir. 
O ısebeple Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından onarılmaktadır. 

Söğütteki Ertuğrul Gazi Türbesi de 
1986 yılında onarılmıştır, bahçe ve çev
re tanzim işi de 1988 yılı içerisinde ya
pılacaktır. 

Eski eserlerin onarımları işi sıradan 
müteahbJiıtler tarafından yapılan ve sür
dürülen bir iş değildir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Kurutlarının vardığı kararlara 
paralel olarak (D) grubu müteahhitlik 
veya mimarlık belgesini haiz olanlara bu 
onarım işi yaptırılmaktadır. Dolayısıyla, 
her gelene bu iş veriliyor, neticede iş de 
yapılamıyor, para da çarçur oluyor gibi 
bir husus varit değildir. Aynı şekilde, bu 

onarım işinin iş bitirenlere (!), iş bece
renlere (!) verildiği iddiası da gerçek dı
şıdır. 

İzmir'deki Kızlarağası'nın onarım işi 
TAÇ Vakfına verilmiştir. TAÇ Vakfını 
bilmeyenler bilenlerden öğrenirler; bu va
kıf gerçekten bu konuda, restorasyon ko
nusunda ihtisas sahibi bir vakıftır ve elin
deki imkânlarla bu restorasyon işini ra
hatlıkla yapabilme imkânlarına sahiptir-

'ler. 

Kızlarağası Ham deyince, o konuyu 
açmışken herhalde birkaç cümle daha 
söylemekte yarar var. Bu handa 201 adet 
dükkânın mevcut olduğunu görüyoruz. 
Bu dükkânların bir kısmı 1964, 1966 yıl
larında Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
mülkiyetinden çıkmış. Daha sonra bir kı
sım dükkân da - ki bu aşağı yukarı top
lam 150 dükkân ediyor- Hazine tarafın
dan özel şahıslara satılmış. Şimdi bu ha
nın aşağı yukarı mülkiyetinin dörtte biri 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne, bakiyesi 
de, 1964'lerden beri mülkiyetini elinde bu
lunduran kişilere ait. 

Şimdi bir taraftan dersiniz ki, madem
ki böyle bir restorasyona ihtiyaç var, kay
nakları bir araya getirin, bu restorasyon 
işini yapın. Bu bir yol, gayet tabiî yapı
lacak. Nasıl yapılacak? İsterseniz tama
mını kamulaştırırsınız. 1964'ten beri ora
larda şu veya bu şekilde ekmeğini temin 
eden insanları kapının önüne koyarsınız... 
Ama, onları koysak da, inanıyorum ki ya
rın gelecek, diyeceksiniz ki, «Restorasyon 
diyorsanız bunlar gerekli parayı versinler, 
restorasyona onlar da katılsın; niye bun
ları 1964'ten beri sahip oldukları yerler
den çıkarıp da kapının önüne koyuyorsu
nuz». Böyle deneceğini gayet yakınen bi
liyorum; çünkü buna paralel istikamette 
uygulamaları çok çeşitli taraflardan görü
yoruz. 
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Tamir ve restorasyon için kamulaştır
mak amacıyla bir tarafta bir iş yapıyor
sunuz, ondan sonra hemen çeşitli çevre
lerden çeşitli kişiler geliyor «Aman, bun
ların elinden bunu almayın». Ne yapalım? 
Bunlar da gerekli parayı versinler, gerekli 
imkânı sağlasınlar, bu restorasyon işi bit
sin. Aslolan restorasyonu yapmak ve as
garî maliyetle bu işi bitirmek olduğuna 
göre, vatandaşın da bu konudaki kaynak
larından yararlanmak suretiyle bu işi yap
makta fayda vardır; yoksa, kişiyi kapının 
önüne koymak zor bir iş değildir. 

Şimdi, bu Kızlarağası Hanında oturan 
150 mükellef, bu restorasyon işini gerçek
leştirebilmek amacıyla bir kooperatife or
tak olmuşlardır. Bu kooperatife girenler 
'belirli bir kaynak toplamışlardır. Bu koo
peratiflere giremeyenlerin de; yani resto
rasyon amacıyla gerekli kaynağı sağlaya
mayacak olanların da restorasyon bedel
lerinin ödenmesi sağlanacaktır. Böylece, 
parayı verenler ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün mülkiyetindeki yapıların '(Ya
ni, kamulaştırma bedelinin ödenmesi su
retiyle mülkiyeti Vakıflar Genel Müdür
lüğüne geçmiş olanların) restorasyonları 
müştereken yapılacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yoksul 
öğrencilerin barınma ve eğitimlerine de 
yardımcı olmaktadır. 1987 yılında Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün yönetimindeki 
48 adet vakıf ortaöğretim yurdunda ma
lî durumları müsait olmayan, 6.380 öğ
renciye barınma ve beslenme imkânı sağ
lanmıştır. Halen mevcut bu yurtlara ila
veten, 1988 yılında mevcut binaların res
torasyonuyla, İstanbul'da bir adet, Eski
şehir'de bir adet olmak üzere, iki öğren
ci yurdunun daha hizmete açılması ve 
1986 yılında inşaatına başlanan her biri 
300 kişilik sekiz yeni yurt inşaatının ve 
bir adet yurt tevsiî inşaatının bu yıl içe

risinde bitirilmesi planlanmıştır. Bu işler 
için toplam 1 milyar 125 milyon lira har
cama yapılacak ve inşaatlar tamamlan
dığında da toplam olarak 10 bin öğrenci
ye barınma imkânı sağlanmış olacaktır. 

1988 yılında, kalkınmada öncelikli il
lere ağırlık vermek suretiyle, yurtların sa
yısının artırılması yanında, öğrencilerin 
içinde bulunduğu şartların iyileştirilmesi 
yolunda da gayret sarfedilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, katma bütçeli bir kuruluştur. 
Dolayısıyla, Devlet Bakanı olarak bizim 
fonksiyonumuz, diğer icraatçı bakanlık
larda olduğu gibi, Vakıflar Genel Müdür
lüğünde, yapılan her işin A'sından Z'sine 
kadar sorumlu olmak değildir. Kanunun 
verdiği yetkiler çerçevesinde, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün işleri, o teşkilatın 'ba
şındaki genel müdür tarafından yürütül
mektedir. Bizim, Vakıflar Genel Müdür
lüğü üzerinde haiz olduğumuz yetkiler, 
keza, kanunla açık ve seçik olarak ifade 
edilmiştir. 

Vakıf öğrenci yurtlarına öğrenci alın
ması konusuna gelince : Öğrenci alımları, 
Basın, TRT ve Tebliğler Dergisi vasıtala
rıyla duyurulmakta ve bu konudaki mü
racaatlar toplanılmaktadır. Sorular, ilk ve 
ortaokul müfredatına dayalı olarak, Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığının da 
yardımı alınarak hazırlanmaktadır. 

Kürsüden dile getirilmiş olan sorular; 
bana verilen bilgilere göre hiçbir zaman 
sorulmamıştır. Bu durum, muhafaza edi
len soru ve cevap kâğıtlarının tetkiki ile 
her zaman görülebilir ve anlaşılabilir. 
(Eğer, değerli milletvekili arkadaşımız ar
zu ederlerse, Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne buyursun, kendilerine gereken kolay
lık gösterilecek ve istediği bilgiler, keza 
kendilerine sunulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ecdadımızın, 
toplumda aç ve açıkta insan bırakılrnama-
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sı maksadıyla gerçekleştirdiği sistemler
den bir tanesinin de imaretler olduğu ifa
de edildi. îmaret sisteminin 500 yıllık bir 
geçmişinin bulunduğu ve 1984 yılında sa
yıları 9 iken, bugün 20'ye ulaşan imaret
lerimizde günde ortalama olarak 3 bin 
fakir ve kimsesiz vatandaşımıza her gün 
sıcak yemek verildiğini de keza bilgileri
nize sunmak istiyorum. Gelecek yıllarda 
bütçe imkânlarının elverdiği nispette, vak
fiyelere uygun olarak, imaretlerin sayısı
nın artırılmasına da gayret gösterilmesi, 
keza Vakıflar Genel Müdürlüğünün gö
revlerinden biridir. 

140 yıldan beri vakfiye esasları doğ
rultusunda, fakir ve garip hastalara para
sız tedavi hizmeti veren Guraba Hastane
si, tıpta meydana gelen gelişmelere para
lel "olarak, modern cihazlarla donatılmış 
19 yıldan beri çeşitli sebeplerle sürünce
mede bırakılan hastane inşaatı, bakanlığı
mın sıkı kontrolü altında 14 aylık bir ça
lışma sonunda 24 bin metrekarelik polik
linik ve laboratuvar katlanyla hizmete 
hazır hale getirilmiştir. Hastanenin bu bö
lümü, günde 2.500 hastaya teşhis ve ayak
ta tedavi hizmeti verecektir. 17 bin met
rekarelik yatak katlarının inşaatı da ta
mamlanmış olup, bazı teçhizat eksiklik
lerinin giderilmesini müteakip, inşallah bu 
yıl hizmete sokulmuş olacaktır. Hastane
nin kanser arama tarama ve radyoterapi 
merkezi de, bildiğiniz gibi, hizmete gir
miş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu arada sizlere 
«Bezm-i Âlem Üniversitesi» adında yeni 
bir vakıf yükseköğretim kurumu kurul
ması konusundaki çalışmalarımızın müs
pet neticeye ulaştığını da mutlulukla be
lirtmek istiyorum. Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce idare ve temsil olunan mazbut 
Bezm-i Âlem Guraba Hastanesi Vakfıy
la Türk Medenî Kanununa tabi Bezm-i 

Âlem Guraba Hastanesi Kliniklerine Yar
dım Vakfınca Bezm-i Âlem Üniversitesi 
kurulması talebi, Yüksek Öğretim Kuru
lunun 6 Kasım 1987 tarihli, 877 sayılı ka
rarıyla gerçekleşmiş olup, söz konusu ka
rar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığınca da onaylanmış, böylece Bezmi 
Âlem Üniversitesi vakıf üniversite kütü
ğüne 2 sıra numarasıyla kaydedilmiştir. 
Bu ilim ve irfan müessesesinin aziz mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, kendi ihtiyacı için 'bazı öğ
rencilere burs vermektedir. Doğrudur ve 
bu konuda yapılan ilanlarda hangi fakül
telerden kaç kişiye burs verileceği duyu
rulmakta ve buna göre yapılan müracaat
lar değerlendirilmektedir. Bu yıl 52 kişi
ye burs verileceği duyurulmasına rağmen, 
ancak 40 kişiye 'burs verilebilmiştir. Kon
tenjan dolmamıştır. Bursların çoğu hukuk 
fakültesi, mimar ve mühendis yetiştiren 
fakülteler, dil tarih coğrafya fakültesi, sa
nat tarihi ve Arapça öğrenimine ağırlık 
veren fakültelerde olmaktadır. Bu bursun 
miktarı da, geçen sene 4 bin lira iken bu 
sene ayda 16.500 liraya yükseltilmiştir. 
Burs konusunda da mesele bundan ibaret
tir. Eğer arkadaşlarımız arzu ederlerse, 
hangi fakültelerde kaç adet öğrenciye 
burs verildiği konusunda da gerekli ra
kamlar elimizde var. Ayrıca, kredi veril
mesi gibi bir husus söz konusu değildir. 
Burslar, mecburî hizmet karşılığı veril
mektedir. Daha sonra, fakülteyi bitirdik
ten sonra müracaat edecek öğrenci, Va
kıflar Genel Müdürlüğünde işe alınacak
tır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde Os
manlıca ve Arapça vakfiyelerin adedi 27 
bin civarında olup, bunlardan 12 bin ade-
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dinin Türkçeye çevrilmesi işlemleri ta
mamlanmıştır. Önümüzdeki yıl 14 bin 
adedinin daha çeviri işlemleri sürdürüle
cek, ayrıca, vakıfları tanıtıcı yayınların 
artırılmasına da önem verilecektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesin
den, malî imkânları yetersiz köy ve semt 
camilerine de yardım yapılmaktadır. 1987 
yılında 3.461 adet köy ve 499 adet semt 
camiine 1 milyar 076 milyon lira tutarın
da yardım yapılmıştır. 1988 yılı bütçesine 
bu hizmetle ilgili olarak 100 milyon lira 
ödenek konmuştur; ancak, hizmetin kap
samı ve önemi dikkate alındığında öngö
rülen ödeneğin yetersiz olduğu açıktır. 

İstanbul Sultanahmet Camiinde 15 yıl
dan beri devam eden restorasyon çalış
maları, 1985 yılında Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tarafından kurulmuş olan Vakıf 
İnşaat ve Restorasyon Şirketinin devre
ye girmesiyle hızlandırılmış ve kısa bir 
süre içerisinde tamamlanarak bütün me
kanlarıyla ibadete hazır hale getirilmiş
tir. Restorasyon sırasında bilhassa İtalyan 
Mimar Fossati tarafından geçen asrın 
sonlarında yapılan restorasyonda değişti
rilen orijinal yazılar, aslına uygun şekle 
sokulmuş ve camiin esas rengi olan açık 
mavi renk hâkim kılınmıştır. Ayrıca, bü
yük kubbedeki çatlaklık kendi malzeme
siyle dikilmiş, orijinaline uygun olmayan 
pencere ve vitrayları aslına uygun şekilde 
değiştirilmiştir. Camiin dış mekân resto
rasyonuna ise, yakın bir zamanda başla
nacaktır. 

Yine, yapıldığından bugüne kadar 
önemli bir onarım görmeyen Yıldız'daki 
Hamidiye Camii de tümüyle ele alınarak 
restorasyon faaliyetine başlanmıştır. 

1986 yılı içerisinde bir yangın felaketi 
geçiren İstanbul Ortaköy Büyük Mecidi
ye Camimin onarımına da Vakıf İnşaat 
Şirketi tarafından devam edilmekte olup, 

en kısa zamanda bitirilerek ibadete açıl
masına gayret sarf edilmektedir. 

Vakıf gayrımenkullerinden elde edilen 
kira gelirlerinde meydana gelen artışlar, 
beklenen seviyede gerçekleşmiştir. 1983 
yılında 1 milyar 807 milyon lira olan kira 
gelirleri, 1985 yılında 5,7 milyar liraya, 
1986 yılında 7 milyar liraya, 1987 yılın
da ise, 9 milyar 60Q milyon liraya yük
selmiş bulunmaktadır. . 

Vakıf emlakinin günümüz şartlarına 
göre yeniden toplu bir envanterinin çıka
rılması yolundaki çalışmalara başlanılmış
tır. Bu konuda Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüyle işbirliği halindeyiz. Bu ça
lışmayla, boş arsa ve araziler yeniden göz
den geçirilmekte olup, 1986 yılında başla
tılan «yap - işlet - devret» formülüyle kat 
karşılığı inşaat yapımına 1988 yılında da 
devamedilecek ve böylece, vakıf varlığı
nın çarçur edilmesi yolları da ortadan kal
dırılacaktır. 

Buraya gelmişken bir iki cümle de, 
biraz evvel yine sözü edilen bu tapu tah
sis belgeleriyle ilgili olarak söylemek isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, şu hususu bir 
kere daha hatırlamanızda herhalde yarar 
var: Vaktiyle Beykoz'un hemen hemen 
tamamı, Okmeydanı'nın tamamı ve Zey-
tinburnu'nun tamamı vakıf arazisiyken, 
daha sonra üzerine yapılan yerleşimlerle 
büyük ölçüde elden çıkmıştır. Herhalde 
ne Anavatan, ne de ondan evvel gelen 
hiçbir hükümet, hu arazilerin üzerindeki 
yerleşimi ortadan kaldırmaya muktedir 
olamamıştır. Dolayısıyla, bizim getirdiği
miz sistemle, bu arazilerin üzerinde otu
ranlara bunların belirli bir bedel karşılı
ğında satılması esası getirilmiş ve bir kıs
mına tapu tahsis belgesi, bir kısmına ta
puları verilmek suretiyle, üzerine yerleş
miş bulunanların hem bunların bedelini 
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ödemeleri, hem de bundan sonra huzur 
içerisinde oturmaları, yerleşmeleri ve ge
leceğe yönelik olarak bu yöreleri geliştir
meleri esas alınmıştır. 

Yine bu arazilerden bir kısmının, tu
rizm işletmeciliğine elverişli bulunanları
nın da ülke turizmine hizmet verir bir ha
le getirilmesini temin maksadıyla Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile üzerinde müşte
reken çalışma yapılmaktadır. Yapılan bu 
çalışmalar sonucunda, İstanbul Akaretler' 
de bulunan ve orayı bilen hepinizin kabul 
edeceğini zannettiğim, yıkılmaya yüz tut
muş, içten içe çöken 187 dairenin apart 
otel olarak foriksiyone edilmeleri karar
laştırılmış ve bu konuda gerekli anlaşma
lar yapılarak bu tarihî eserin kurtarılması 
yolunda ve yönünde çalışmalar hızlandı
rılmıştır. 

Ayrıca, İstanbul Eminönü Cankurta
ran Mahallesinde 15 ayrı parselde kayıtlı 
bulunan ve Barbaros Evleri olarak bilinen 
taşınmazların asıllarına uygun restitüsyo-
nuna (restitutionuna) ilişkin imar düzen
lemesi ve proje çalışmalarına da devam 
edilmektedir. Yine bu çalışmalar cümle
sinden olan Diyarbakır Deliller Hanı, 
Alanya Kale Bedesteni ve Çeşme Kanunî 
Kervansarayı, restore edildikten sonra 
turistik otel olarak 'hizmete açılmış bulun
maktadır. 

Çeşme Altınyunus Tesisleri yanındaki 
yaklaşık 50 dönüm vakıf arazisinin dış tu
rizme yönelik hizmetlerde kullanılması 
düşünülmektedir. Söz konusu arazi üze
rine tesis yapılabilmesi için, öncelikle 
imar plan tadiliatı, ikraz ve tevhit işlem
leri sürdürülmektedir. Böylece, bir taraf
tan boş arazilerin çeşitli tecavüzlere ma
ruz kalması önlenirken, diğer taraftan da 
gelir getirici bir hale getirilmesi suretiyle 
diğer vakıf eserlerin bakım ve onarımı 
imkânları da artırılmış olacaktır. 
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Bu çalışmalar meyanında 1988 yılında 
çeşitli illerde 13 adet iş hanı ve işyeri pro
jelerinin yapımı da sürdürülecek, bunlar
dan 8 adedi 1988 yılı içerisinde tamamla
narak hizmete sunulacaktır. Ayrıca, 23 
adet işyeri ve iş hanı yapımı ile tevsi in
şaatı ve otel yapımı da planladığımız ya
tırımlar arasındadır. 

Bu arada, bir nebze de İstanbul Tak
sim Gümüşsuyu'ndaki Vakıf İş Hanının 
durumuna temas etmek istiyorum. Bildi
ğiniz gibi, bu iş hanının inşaatı 1976 yı
lında başlamış, ancak çeşitli nedenlerle 
bina maalesef onbir yıl şantiye durumun
dan kurtarılamamıştır. Bakanlık olarak 
konuya el atmamız üzerine, kalan tüm 
işler yedi ay gibi kısa bir sürede tamam
lanarak, iş ham kiraya verilmiştir. Harca
malar toplamının 1 milyar '600 milyon li
raya ulaştığı dikkate alınırsa, iş hanından 
ilk yıl 1 milyar 100 milyon lira, ikinci yıl 
1 milyon 400 milyon lira gelir tahsil edil
mek suretiyle yapılan bütün harcamaların 
on beş ayda geri döndüğü görülecektir ki, 
'bunu da memnuniyetle dikkatlerinize arz 
etmek istiyorum. 

1988 yılında fon ve döner sermaye 
kaynaklı malî İmkânlarla işletmelerin tev
si inşaatlarının yapımı planlanmış bulun
maktadır. İşletmelerin faaliyet alanı içe
risindeki arazilerin bakım ve zeytin ağaç
ları gençleştirme işlemleri de ödenek se
viyesinde sürdürelecektir. Bu faaliyetlere 
bağlı olarak işletmelerden 1.800 ton zey
tinyağı, 600 ton zeytin ve 750 ton sabun 
üretimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca, İs
tanbul'da kurulu Vakıf Taşdelen Memba 
suyunun pet şişelerde piyasaya arzı için 
gerekli yatırımların realize edilmesi hu
susu da inşaat safhasındadır. 

Değerli milletvekilleri, saçı bitmedik 
yetimin hakkını kimseye yedirmeye, ne 
bizler, ne de bizden sonra gelecekler muk-
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tedir olamayacaktır; bundan, hiç kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. Bu Vakıf Taşdelen 
Memba Suyuyla ilgili olarak Başbakan
lık tarafından önce bir inceleme, arka
sından da bir tahkikat yürütülmektedir. 
Bu tahkikat sonucuna göre, gereken iş
lemlerin eksiksiz olarak yapılacağını hu
zurlarınızda tekraren ifade etmek istiyo
rum. 

Bugün gelişmiş ülkelerde vakıflar, ka
mu hizmetlerinde önemli destekler sağla
yan müesseseler olduğu malumunuz. Bu 
gerçek göz önüne alınarak, gerek eski va
kıflar, gerekse yeni kurulan vakıfların ko
runması, geliştirilmesi, vakıf hukukuna 
ve kültürüne uygun bir tarzda vakıf ku
rulması teşvik edilecek ve desteklenecek
tir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bir
kaç cümle ile burada ileri sürülen eleşti
rilere kısaca temas etmekle sözlerime de
vam etmek istiyorum. 

Cami dernekleriyle ilgili birtakım 
problemler vardır; bunu inkâr etmek 
mümkün değildir. Bunların disipline edil-

' mesi için İçişleri Bakanlığıyla gerekli 
koordinasyon dikkatli bir şekilde sürdü
rülmektedir. 

Tarihî vakıf eserler, bir taraftan Va
kıflar Genel Müdürlüğü imkânlarıyla res
tore edilirken, diğer taraftan da üniversi
telerle bu konuda başarılı çalışmalar ya
pan kuruluşlarla işbirliğimiz sürdürülmek
tedir. Bu çerçevede Trakya Üniversitesi
ne Edirne İkinci Bayezit Külliyesi, Kay
seri Gevher Nesibe Külliyesi Erciyes Üni
versitesine, Sivas Tıp Medresesi Cumhu
riyet Üniversitesine Bakanlar Kurulu ka
rarıyla tahsis edilmiştir. Genel Müdürlük 
üniversitelerle işbirliği yaparak bu külli
yelerin onarımını devam ettirmektedir. 
Ayrıca, onarım faaliyetlerinde istihdam 
edilmek üzere Trakya Üniversitesi bünye

sinde restorasyon ve süsleme yüksekoku
lu açılması da keza bizim ısrarlı takipleri
miz sonucunda gerçekleştirilmiştir. 

Restorasyonun bilimsel olarak yapıl
ması için, Vakıflar Genel Müdürlüğü ta
rafından Vakıf İnşaat ve Restorasyon 
Anonim Şirketinin kurulmuş olduğunu da 
keza biraz evvel ifade etmiştim. Bu şir
ket vasıtasıyla kurslar açılmak suretiyle 
sedef kâr, hattat, kalemkâr gibi sanatkâr
ların yetiştirilmesi konusunda gayret sarf 
edilmektedir. 

Vakıflar Bankası da Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün en büyük iştiraklerinden 
birisidir; Türkiye'nin t>eş büyük banka
sından birisidir ve çalışmalarını başarıyla 
sürdürmektedir. 

Gebze'deki bir va'kıf eserle ilgili ola
rak Sayın Kurt'un ifade ettiği hususlar, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından in
celenecek ve kendilerine, yapılan incele
me sonucu, tarafımdan yazı ile bildirile
cektir. Keza, Menzilhane Hamamı ile il
gili olarak da gerekli bilgi, dosyası ince
lendikten sonra, takdim edilecektir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şu 
anda Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi 
22 milyar liradır. Bunun 17 milyar lirası 
vakıfların kendi özkaynaklarından, 5 mil
yar 500 milyon lirası da bütçeden devlet 
yardımı olarak alınmaktadır. Devletten 
alınan yardımın, vakıf kaynaklarıyla kı
yaslandığı zaman, yaklaşık olarak, bunun 
üçte biri kadar bir mesabeye indiği gö
rülmektedir. 

Önümüzdeki aylar içerisinde, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün hukukî yapısını ye
niden gözden geçirmek suretiyle bunu bir 
vakıf kurumu 'haline dönüştürme ve dev
let yardımını asgariye indirme konusunda 
gayretlerimizin mevcut olduğunu da ay
rıca ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, ikide bir burada konuşuluyor; 
bu «çağ atlama» tabirinden niye rahatsız-
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lık duyulduğunu anlamak gerçekten güç! 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Çağı ya

kalamadan çağ atlanmaz ki Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY 
(Devamla) — Bunların yerine, «Acaba, 
bu konuda bizim de katkımız ne olur?» 
diye kendi görüşlerinizi ifade etseniz, sa
nıyorum ki daha inandırıcı olursunuz. 

Türkiye'niıl geri kalmışlığında yatan 
hazin gerçeğin temelinde, çağ atlamakla 
ip atlamayı tefrik edemeyen basiretsizlik
lerin yer aldığını kabul etmek durumun
dayız. (ANAP sıralarından alkışlar). 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Basiretsiz 
sensin. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY 
(Devamla) — Çağ atlamak bir hedeftir, 
bu ülkede yaşayan herkese heyecan ver
melidir! 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Ba
kan biraz saygılı olsun! 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY 
(Devamla) — Bu heyecanı duymayanla
rın, hâlâ ip atlamakla meşgul olmalarını 
da anlamak mümkün değildir. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, her 
ülkede fakir vardır; Amerika'da da var
dır, ingiltere'de de vardır... 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Siz İstik
lal Marşına saygılı olun... Terbiyesiz he
rif! 

BAŞKAN — Lütfen... Bir Bakana ter
biyesiz diyemezsiniz. Lütfen efendim... 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Basiretsiz 
diyemez o bana! 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY 
(Devamla) — Bizim ülkemizde de var
dır; fakat fakirliğin istismarıyla yoksullu
ğa çare bulunduğu da görülmemiştir. 

Sosyal dayanışma vakıfları ve Türk 
Kadınını Güçlendirme Vakfı üzerinde ya
pılan istismarları da - vakfın tarifine tek
rar baktıkları takdirde - bunun neden 
kaynaklandığını, sanıyorum ki kendi ken
dilerine cevabını daha kolay bir şekilde 
bulacaklardır. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime 
son verirken, 1988 yılı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesinin devletimize, mille
timize, Genel Müdürlüğe hayırlı ve uğur
lu olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi tek
rar saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Bakan. 
TAYFUR ÜN (Bilecik) — istiklal 

Marşını böyle saygıyla karşılaşanız, tak
dir ederiz seni. 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdür
lüğü 1988 malî yılı bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 083 000 000 

BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Vakıf işletmelerinin yürütülmesi 
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BAŞKAN — 111 inci bölümde bir 
önerge vardır okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün 1988 yılı bütçesinin 111-
01-2-Ö02-600 harcama kaleminde yer alan 
ödeneklerden 75 milyon Türk Lirasının 
düşünülmesini ve ekli taşıt cetvelinin sıra 
No. : 4'de yer alan taşıtlardan 2 adedinin 
ve sıra No. : 14'de yer alan 1 adet kam
yonun taşıt cetvelinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Baki Albayrak 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Recep Ergun 
Kayseri 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

A. Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 'ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyonun şu anda karar yeter
sayısı bulunmadığı için Genel Kurulun 
takdirlerine arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY 

(Bolu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 
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111 inci bölümü kalbul edilen önergeye göre yeniden okutuyorum: 

Program 
Kodu Açıklama Una 

111 Vakıf İşlelkneîemıDin Yürütütasi 4 933 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edil-
ımiiştilr. 

112 Sosyal Yardım ve Kültürel İşlemler 14 735 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 271 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımüştir. 

TOPLAM 22 022 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edil-
ımliştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü liHe ii'glilii (B) cetvelimi okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü AçıM'almıa lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 16 410 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mriştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 5 687 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul^ edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 22 097 000 000 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımliştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir, 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1986 malî yüı kesinhesabının bölümlerine geçilmesdni oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler.., Etmeyenler... Bölümlere geçilmesü kabul ediilmîştıir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

1 

1 

5 

Ödenek 
Lira 

101 896 000 

818 660 000 

870 884 000 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

111 Vakıf işlemlerinin Yürütülmesi 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
£ Kabul edlilıraiştir. 
i H2 Sosyal Yardım ve Kültürel İşlemler 

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

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 451 441 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

100 Mazbul Akar ve Toprak Satış Bedeli Özel 
Fon Hesabından Yapılan (Sarfiyat Hesabı 2 672 255 401 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,., 
Kabul edilmiştir. 

1 

1 

5 

Gider 
Lira 

070 081 

602 593 

395 

360 

749 260 86 

403 637 87 

44 100 000 



^1 

Ödenek Gider 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 MülbJak Akar ve Toprak Satış BedeUerinden 
Yapılan Sarfiyat Hesabı 847 516 411' 8 784 390 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

200 Mazbut Hayrat Satış Bedellerinden Yapılan 
Sarfiyat Hesabı 122 716 176 38 967 570 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

§ Kabul edilmiştir. 
201 Mülhak Hayrat Satış Bedellerinden Yapılan 

Sarfiyat Hesabı 72 054 245 1 420 590 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 12 957 423 233 8 918 846 04 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü kesinhesabına ait (B) cetvelini okutup, ayrı ayrı oyla
rınıza sunacağım : 



B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelişirler 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Katml edil-
ımdştiir. 
Özel Kanunlarla Elde Edilen Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil-
ımdştir. 

BAŞKAN 
müştir. 

GENEL TOPLAM 
— Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edil-
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'Vakıflar Genel! Müdürlüğü 1986 yı
llı kesinlhesaibınıın höllüımıleri ite Vakıflar 
'Genel Müdürlüğü 1988 yıla bütçesi bö
lümleri igörüşüllmüş ve kabüî. edilmiştir; 
hayırllı olsun. (Alkışlar) 

D) TAPU VE KÂDASJRO GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

IBAŞKAN — Programa göre, Tapu 
ve 'Kadastro Geneli Müdürlüğü Bütçesi 
ve Ikesinhesabınıin 'görüşülmesine geçi
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini' al-
'mışlardır. 

IBu ibütçe Üzerinde Söz alan arkadaş
ların ilsiımllierini lofcuyiaruırnı: Doğru Yol! 
Partisi Grubu adına Sayın Fuat Kılcı, 
Anavatan Partisi Grubu adına ıSayi'nRa-
şit Dalda!', (Sasyalldemıokratt Hallkçı Par
ti Grulbu adına ISayım Ali Haydar Er
doğan. 

Buyursunlar Sayın 'Fuat Kııleı. (DYP 
Sıralarından alıkış'îar) 

PYP GRUBU ADINA FUAT KIL
CI (İznıir) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin değerfi üyeleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1988 yıllı bütçesi 
hakkında (Doğru Yo1! IPartisilımm görüş-
forini arz etmek üzere slöz almış bulu
nuyorum. Yüce 'heyetimizi, Tapu Kadast
ro mensuplarını, igruibum 've şahsım adl
ına saygı iDe seiliamlarım. 

Değerdi ımilötıvefci'lilıeri, tapu kadastro 
siök'Üörü, igüzeli ülOcemiizin üzerinde ya
şayan h izlerin ve kuruluşlarıımızıın ihti
yacı allan iher 'türlü ve amaçh işterimitz-
deki gerekli harta ve pallianların yapımını, 
yaşatıümasını, yenitenmıesini! ve bumlajın 
JbayıındırUk, imar, tarum ve diğer kula
mın alanlarıındalki uyıguliamalannı, ka-
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dasitro hizmetlerini, tapu sicillerinin dü-
zenlenımesiıni, taşınmaz 'mallarımıza iliş
kin doğmuş ve doğaibillecek hakların 
hukukî teknik haklımdan izlenmesini, 
yürütülmesini, devlet 'güvencesi altında 
tütütmasını ve buriLarla [İlgili araştırma, 
geliştirme ve ©gittim konutlarımı kapsa
maktadır. Yani görevi, linsanımızıın ta-
(şınmaız mal edinimindekiı devlet garantisi, 
•rai, niteliğini, cinsimi, yerinil, vatan sat
hındaki! 'konumunu, yönünü, miktarını, 
arazi üzeriinde aplikasyonunu koordinat-
îarıyla helgeleyen garantör ıbir küruluşu-
ımüzdür. (Bu nedenle, ülkemizdeki uy-
tgulaımalları tarlilhiımiız'in çok derinlerinden 
başlar. 

Milletimiz tarihine ıbakacak olursak, 
mail mülk edinmeye saygı ve tescili, kâi
natım 'yaratıcısı Cenabı Atehin katında 
ıbir emanet Ihaik olarak kahul etmiş ve 
dlevlıat 'garantisi altına almayı, o mülke 
sahip vatandaşliariimızıın hak ve huku
kunu korumayı amaçladığından, hu işi 
pamanli lımparatarfluğunuın kuruluş yıl
larından <îl 4 üncü asırdan) başlatarak 
15 (inci ve 16 inci yüzyıllarda tüm impa
ratorluk topraklarının kayıt ve • tescil' 
l(tahriri) yapılmıştır. Bu [şilemlerin yapıl-
dıığına dair hu kıymetli ibdÜgeler ciltler 
halinde 1(2 300 civarındadır) devHetimizin 
arşivlerimde koruma altındadır. Daha 
sonraları da 19 uncu Yüzyılda '(1847 yı
lında) yürürlüğe Igiren yasa ile, bugünkü 
'tapulama hizmetlerimin 'başlangıcı olan 
ımüllkün 'belgelenmesi ve devlet garantisi 
altına alınmasına haşlanmıştır. 1912 se
nesinde yeni ıbir kanun ille bu konunun 
üzerinde çalışma yapılmışsa da, harpler 
nedeniyle uygu'Hama yapılamamıştır. 

Cumhuriyet devrinde (1925 senesinde) 
'652 isayılıı Yasa 'ille kadastro teşkilatı ku
rulmuştur. Daha sonraları 1932'de, 2015 
ısayiı Yasa; 1936'da 2997 «Sayılı Yasa 
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ille Ibu kur ulusumuzun 'yönlendirilmesi1 ve 
kuruluşu sağlanmış, en son olanak da 
1987'de 3402 ısayıâ Yasa ille yeni 'bin işle
yişe sokuılimuışltuır. Ülkemiz insanının bu-
ıgünıe kadar ıbu konuda gösterdiği iliği 
IBatı'nıın da dikkatini' çekmiş, bilhassa 
vakıf konuşumda bizden pekçok bilgii 
aktarılarak, Batı'ya vakıf olayını öğret
im iış iz. 

Oeğerli ımil'etvekiilleri, Taıpu ve Ka
dastro Genel IMüdürîlüğü, insanımızın 
ve devlet kuruluşlarıımıziın ma1! var-
lnğmı, ili, illice ve köylerdeki, kadastro 
çaîışımalarıyla devlet garantisi altıma 
allan ve insanıımuza, kuruluşlarımıza gü
vence verıen, hak ve hukukun sınırını, 
imMannı, çinisini, karakterini koruyan 
çok değerli ve faydalı biır kuruluşumuz
dur. (Bu kuru'Huşurnuzun, bu hizmetle
rin, 1988 yılı :hütçe [görüşmelerine esas 
olan kanun tasarısı metnini tetkik ede
rek, Türfciyamizde ıbu fievkaliade önemi 
ha'iz görevlerin nasıl yürütüldüğüme, 
personel durumuma, ücrdtlerine, iş kapa-. 
şiltesine ve programlama durumlarına 
bakarak, işin gerçeğini ve hükümetin bu 
konu üzerindeki! eğilimini hep beraber 
gözden geçirelüan ve olup allamayacağımı 
hep beraiber görellim. Çünkü, yasa çıkar
mak önemli; ama, iışilerfliik kazandırmak, 
düşündüğünü tatbike koymak ve yaptır
mak daha önemli. 

Hükümetimizin, «Efendiım, biz işleri 
ısüratlie görüyoruz, gördürüyoruz. Şurada 
şunu yaptık, burada bunu yaptık; va
tandaşı ışöylie memnum çittik, böyle mem
nun ettik» demelilerinden sonra, işe par
tizanlığı kaoştınmadam, gerçekleri göre
rek, objektif gözle bu kuruluşun duru
mumu inceleyelim. 

Kuruluşum 1988 senesinde ki perso' 
mel durumunu Kadastro Müdürlüğü ve 

Tapulama Miüdürllüğü lölarak aka grupta 
mütalaa1 ediyoruz. Vatan sathında 231 
adet müdürlük, 171 adet şeflik ve 310 
adet yetkili müdürlük, tapu tescil müdür
llüğü ökrıak da 12 bölgede 809 'müdürlük 
bulunmalkıtadır. (Bu kuruluşlarda, Genel 
îdare Hizmetlerinde 7 314, Teknik Hiz
metlerde 6 623 ve diğer işlilerde ise 1 891 
adet ölımak üzene, 'toplam 15 825 personel 
hizmet vermektedir. 

iGörebiildiğimiz kadarıyla, bilhassa 
bazı büyük şethirlteriımizde yetişmiş ele
man ve teknik kadro eksiklikler i vardır. 
Bazı bölgelerde eleman fazlalığı vardır; 
buna katfşıılık, araç ve gereç eksiktir; ba
zılarında da araç ve gereç vardır, ama 
eleman eksiktir. Ama, genelde, her ifoi-
•siınin de ıeiksikHiği kaçınılmazdır. Yeterli 
eleman ve ıaraç acilen 'temin edilmeliıdir. 

Hizmetler ve dış hacmi açısından gö
rünüm i(Şehirllerde 1936 - 198 8 arası): 
Türkiye sathında hiızmötleri biten 1 mer
kezi 55 adet, ilçe merkezi' 337 adet, de
vam eden 11 12 adet, devam eden ilçe 
315 adet; işi biten parseli! 3 milyon 75 bin 
355 adet, biten 'mahalle oranı yüzde 75, 
kadastroya açılmayan illçe 33, kadastro 
yapılacak olan 4 milyon 315 bin 289 de
kar, kadastro yapıilaeak parsel1 1 milyon 
924 bin 045 adet. 

Köylerdeki dunum: Toplam köy 
36 062 adet, bittirilen köy 18 922 adet, 
devam eden 'köy '8®8 adat, başlanmayan 
köy 16 252 adet; alan olarak 395 bin 
kilometrekare, yapıılan allan 224 bin kilo
metre kare, (yüzde 57'si ediyor), yapı-
Hıaıcafc allan da 171 bin kifoımeitrekaredir 
(Yüzde 43), 

Görülüyor ki, Türkiyemizin he
men hemen yarısınla yakını bu nimetler
den yararHandırıllamamıışitır. Yarım asırda, 
yani 50 senede iş hacmimizin ancak yarısL'-
nıa gelebilmişiz. 'Buradaki amaç, şunu 
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veya hunu suçlamak değildir. Bugüne 
kadar çok daha zor şartlar içimde geç-
anişimiz, ıbuı ihözımıetlterî verebilmiştir; 
(hepsinden Af alh razı odsun. 

(Biz bu noktada, yapılacak işin çok
luğu ive büyüklilüğü karşısında, dalha hıız-
İH ve sıkı çalışmamız lazım gellldiğini 
vurgulamak ve yeterli eleman ve ödienek 
ayri'lraasını hatırlatmak istiyoruz. 

Şimdi», gelir ve gider kısmına da bir 
göz atalım. 1.987 yılında 1 miyon 539 
hin 672 lişllem yapıilmış 'buna karşılık, 
120 milyar 229 milyon 912 (bin lira Iharç 
alınmıştır. 1987 yılliı (bütçe ıtutan ise 27 
miyar 341 ımiıüyon Türk Lirasıdır. 

19818 yıllında i'se, 48 miyar 740 mil
yon İka 'taslak bütçe teklif edillm'iştir. 
Geçen seneye göre olan ar tuş yüzde 78' 
d'iır. Enflasyon hesaba katıldığında, mik
tarda bir artma yoktur. 'Bunun 29 mil
yar 700 milyon- Türk Lirası personel' gi
derleri, 4 milyar 200 milyon diğer cari-
flier, toplam cari harcamalar olarak 33 
milyar 900 milyon Türk Lirası ödenek 
'tahsis edilmiş; 14 milyar 45 milyon 
Türk Lirası da yatıram tahsisatı olarak 
ayrılmıştır. Yapılacak işlere göre bu ya
tırım çok azdır. 

Bütçe tasilağındaki beğendiğimiz hu
suslar: Tapu işlemlerindeki Tapu ve 
(Kadastro Müdürlüğünce yapılan basiıt-
lıeştiırmeller ile veraset ve intikaî 'işlemle
rindeki basitleştirmeler; Devre Mülk Ya
sasının 634 sayılı Kat Mülkiyeti- Yasasına 
eklenmesi; mevcut Kadastro Lisesinde 
ingilizce ve bilgisayar sistemliyle illeri tek
nolojililerin öğrenimine geçilmesi, perso
nellin bilgi düzeyini artırmak ve modem 
bilgi düzeyine ulaşması ilcin gerekli çakış
maların yapılması, kurslar açılması, üni-
versiteCeriDe diyalUoğlu çalışmalar yapıl-
ması; bilgisayar sistıeımöne ıgeçillmesi:, oto
masyon sistemi kurulması; 3402 sayıln 

Yasa ille, farklı uygul'amalllanın kal'dırıl-
ması; 2981 sayılı Yasa gereklerini ye
rine igetiırmek üzere kurulan yeminli özel) 
teknik ıbüroların isteriğini yitirmeleri ba
kımından kapatılması ve KAKAR Pro
jesi ıgilbi sevindirici uygulamalar. 

Tenkitlerimiz ve önerilerimin: 2981 
sayılı Yasayla yeminli teknik Ibürolara, 
belediyelere, kadastro müdürlüklerine 
müşterek uygulamayla' ilk tahminlere ıgöre 
575 bin gecekondu ve 1 milyon 250 bin 
kaçak yapının 1984'de bitirileceği hükü-
met tarafından insanımıza bildirildiği 
ıhaide, aradan beş seneye yakın bir za
man geçmesine rağmen, hâlâ bu işlemle
rin Ibüyük bir kısmı yapıliamamıış, vatan
daşın tepkisinin azaltılması için tapu tah
sis belgesi icat edilimlışse de, yine de 
istenen, tasarlanan yerine getirilememiş
tir. Bu tapular bir an evvel verillmdidir. 

(Haziran il 98 7'de kanunlaşıp, Ekim 
1987'de yürürlüğe giren 3402 sayıDı Ka
nun ile istenen hizmetlerin verilebilmesi 
için gerekli araç, gereç, personel, öde
nek sağlamalarının ıbiır an önce yapılma
sı* 

Ocak 1988'de yürüdüğe giren yönet
melik uygulamalarında gerekli elektronik 
araç, (gerek, teknolojik bilgi aktarmala
rının hızla yapılması, 

Grafik (metotla kadastro paftaları 
yapımı hâlâ devam ediyor. Bunların kal
dırılması. Şehirliler için veya yerleşim 
bölgeleri için 1/1 000 ölçekliden küçük 
ölçek kullanılmaması. MÜnlhanliı harita 
yapımına gidilmesi. Nirengi ve poligon 
noktalarının kayboılmayaıaak şekilde belir
lenmesi. Bu nirengi ve poligon nokta taş
larının veya işaretlerinin hem harita ya
pımı ve hem de 'imar planı çalışmala
rında kulılanıUmasının temini. Bir şehir 
veya 'beldede, birden fazla yerde harita 
için ayım, imar planı için ayrn poligon 
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taşlarının (bulundurulması. Bunlar kar
gaşalık yaratıyor. 

(Elektronik araç - gereci çalışımalara 
geçildiğ'ıne göre, gerekli eleman ve ıtek-
noîlojik. bilgilerin çok kısa sürede temimi., 
yeltiştilriflımesi. 

IKIöy çalışmaları içim ©kipLerıe gerekli. 
anaç ve aıraızi tipi vasıta ıtemimiı edilerek, 
hem arazideki çalışmalar kolaydaştırıl1-
ımal'ı, hem de köylerde ikamet güçlükleri 
nedeniyle, personelin mııümkün mertebe 
kendi evlerinde banıımmallları sağlanmış 
olacaktır. 

Personele yeterli ödenek ve harcırah 
iVeril'möKi, çalışmalar cazip hale getirill1-
ımelîi, mümkünse döner sermayeli sisteme 
geçiıllmeSidir. 

Son çıkarilan yasallarla, kadastral ça
lışmaların ısekiz senede bitirilımesi ihe-
defllenmiıştir. Bunum imandırıeiliğı ço!k 
güçtür. Çünkü, başlangıçtan bugüne ka-
dar yüzde 57'slniı yapabilldiğimiız işim, 
geri kalan ylüzde 43lünün sekiz senede 
bitiritmesimi tahmin etmek hayal okur. 
Umuttur; ama, umuttan öteye gitmez. 
INasııli gitmez? Çünkü bu sene ayrılan ya
tırım harcama tutanı 14 milyarıdır ve ıbu, 
yetersizdir. (Enflasyon nazara alındığım
da, geçen senekı rakamın seviyesindedir. 
Yapılacak iş de geçen senekindem faz
la oSmayacakitır. 

Orman ve arazi kadastrosunun en kı
sa sünede kesinlleştiırillip bitirilmesi, va
tandaş - onman idaresi uyuşmazlıkları
mın bir an önce bertaraf edilmesi ge
rekir, Çünkü, köylümüz hu konuda çok 
deriiilidür. 

Onman içi köylerim ağır koşulardan 
kurtarılması, tapularımın iver ilmesi la-
zmndur. Her ne kadar 3402 sayılı Yasa
mın 4 ve 45 imci maddelieri ile, Anaya
samızın 169 ve 170 nei maddelieri kolay -
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ılıklar gdtirmişjlerse de, bunlar uygulama
da işlerlikten uzaktır. Köylü per'ışan edil
mekte, mahkemelerde süründürülmekte-
diır. 

1987 yılı içimde, özel sektöre ihale 
suretiyle 5 ilçenin kadastro işlemllleri iha
le ediîlmiş ve hailen devam etmektedir. Bu 
Işîemilıer yapıllırken, Kadasltao Geneli Mü
dürlüğünce çok sıkı denötllenmeli, doğa
bilecek hatalar veya yanlış uygulamalar 
zamanımda bertaraf edidmeli ve devletim 
hasına ileride dert olimamalıdır. 

iBugüne kadar yapılan kadastral çalış
malar, gençlikle ölçümü ve hizmeti kolay 
ölam yenilerdir. ÖEçüımÜ zor veya daha 
çok engebeli yerler bundan sonraki ça
lışmalılar olacağına göne, hu işlemin ya
pımı daha da çok zaman alacaktır. Hü
kümetim HAKAlR projesiyle mühlet ver-
'diği ısekiz senede, hu geri kalanların bi
teceği imandıracı olmaktan çok uzaktır. 
Kaildi ki, personel vıe ödenekler çok ye
tersizdir. İB'ze, .«İnşallah» demek yakı
şır. Çünkü, ıbu hizmetlerim bir am önce 
bitirilmesini isteyenlerdeniz. 

IDeğerlıi kardeşlerim, bizi dinleme 
lütfunda buflunduığunuz için hepimize te
şekkür ediyoruz. 1987 Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin memleke
timize, bakanlığımıza ve genel müdürlü
ğümüze hayırlı, uğurlu olmasını gru
bum ve şahsım adıma Oenabı Allah'tan 
diller, hepinizi saygıyla selamlarım. l(DYP 
ve ANAP sıralarımdan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kılcı. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sa
yım 'Raşit Dalda! 

İBuyurun Sayım Daldal. ((ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA RAŞİT 
DALDAL (Niğde) — Sayın Başkam, de
ğerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
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Genel Müdürlüğünün 1988 raalî yılı büt
çe kanunu tasarısı hakkında Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunmakta
yım; bu vesileyle, Yüce Meclisin siz de
ğerli üyelerıiıni saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, tapu ve kadastro 
deyince, akla hemen toprafc-insan ilişkisi 
gelmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün üstlendiği görevlerin ehemimi -
yetini bir nebze olsun vurgu'layabiilmek 
amacıyla, bu ilişkinin 'tarihçesinden hare
ketle bugüne gelmek işitiyorum. 

Yaradılışla birlikte başlayan insan-
toprak ilişkisi, sıcaklığını hiç kaybetme
den sürdürmüş ve sürdürecektir de. Bu 
sıcak bag, özünde, sahip olma, sahiplen
me ilkesi saklı kalmak üzere, çeşitli ge
lişmeler göstererek günümüze kadar gel
miş; inisanlıfc durdukça da devam ede
cektir. 

Kişinin sahlip olduğunu belgeleme, ka
nıtlama arzusu da yazı ve işaretlerin ilk 
belirmeye başlamasıyla ortaya çıkmıştır! 
Toprak ve kil tabletlerde toprak sahipli
ğini gösteren yazı ve işaretlere yoğun bi
çimde rastlanmıştır. Biz, bunlara dlik ta
pu sicilleri diyebiliriz. 

Toprak ve gayrimenkul sahibi olabil
me, ev ve aieyi toplayan aile fertlerini 
birbirine sıkı sıkıya bağlayan bir faktör 
olduğu kadar, devletin oluşmasında da bu 
etki birindi unsur olmuştur. 

Vatan - millet - devlet oluşum ve ge
lişmeler göstermesi insan-toprak bağın
dan kaynaklanmış ve sayılmayacak kadar 
çok savaşlara aynı etken (toprak-insan 
ilişkisi) neden olmuştur, olmaktadır ve ol
maya da devam edecektir. Burada, sekiz 
yıildan beri devam eden ve son zaman
larda gittikçe vahim ve dramatik geliş
meler gösteren İran-Irak savaşının bir an 

önce bitirilmesini dilediğimizi de arz edi
yoruz. 

Siyasî bakımdan mülk edinebilme, 
gayrimenkul edinebilme hakkı hürriyetin 
pratik maması sayılmış; mülkiyet, mülki
yete bakış ve kabul ediş şekilleri, siyasî 
ve ideolojik farklılıklara ve sistemlere dö
nüşmüştür. 

Anadofamuzun Türkleşmesinde, ana
yurt, anavatan haline getinilmesinde de 
Alpaslan, Melikşah, Süleyman Şah'ın fe
tihleri kadar, bu büyük komutan ve dev
let adamlarının toprak rejimini iyi uygu
lamaları, iarazi yazımına hemen başlama
ları, insan-toprak bağını iyi değerlendir
melerinin payı da oldukça büyüktür. 

Osmanlı döneminde ise, insan-toprak 
ilişkisi dengede tutularak yazım ve ka
yıtlara ehemmiyet verilmiş, bütün impa
ratorluk genelinde, Kanunî Sultan Süley
man ve Birinci Ahmet Han devrinde, bü
yük çapta arazi tahrir ve sicilleri tutul
muş, sıyâkât ve atik yazı türünde, «Ku-
yûdu Kadime» defterleri ve idare etmek 
üzere de, «Defter-li Hâkânî» teşkilatları 
vücuda getirilmiştir. Kültür ve tarih ha
zinesi olan bu sicil ve kayıtlar, birer sa
nat şaheseri hüviyetindedirler. 

Değerli millet vekilleri, şanlı Bayrağı
mızın doğuşu da insan-toprak bağına ec
dadımızın verdiği önemi en güzel şekilde 
gözler önüne sermektedir : Zafer-toprak-
şehit kanı ve üzerine akseden ayyıldız ve 
dünya durdukça dalgalanacak Türk Bay
rağı... 

Değerli milletvekilleri, genç Türkiye 
Cumhuriyeti de Büyük Atatürk'ün «'Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir» düstu
ru ve temeli ilkesiyle kurulmuş, kişi ve ki
şi haklarına 'en büyük ehemmiyet veril
miş, 1921 Anayasamızdan başlayarak, 
1924, 1961, 1982 anayasalarımızda da kişi 
daima en ön planda tutulmuş, buna göre 
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düzenlemeler getirilmiş, tüm cumhuriyet 
hükümetleri de bu kurallara uymaya, 
yerine getirmeye gayret göstermişlerdir. 

1982 Anayasası, mülkiyet ve sosyal 
haklarla ilgili detaylı hükümlere yer ver
miştir. Mülkiyet ve miras hakikim, buna 
bağlı olarak da, pek çok maddeslinde ko
ruma, faydalanma, kısıtlama hudutlarımı 
belirlemiştir. 

Özetlersek : 35 inci maddede mülki
yet ve miras hakkını, 43 üncü maddede 
kıyılardan yararlanmayı, 44 üncü madde
de toprak mülkiyetini, 45 inci maddede 
tanm-hayvancıiık ve bu üretim dallların-
da çalışanların (korunmasını, 46 ncı mad
dede kamulaştırmayı, 57 ncj maddede 
konut hakkını, 63 üncü maddede tarih, 
kültür ve tabiat varlıklarının korunma
sını, 71 inci maddede mal bildirimini, 73 
üncü maddede vergii ödevini, 168 inci 
maddede tabiî servetlerin ve kaynakların 
aranmasını ve işletilmesini, 169 ve 170 
inci [maddelerde de orman ve orman köy
lülerinin korunmasını belir!emiştir. 

İşte, Anayasamızın yukarıda saydığım 
ve saymadığım diğer hükümlerine göre 
yapılan ve yapıılacak olan düzenlemeler, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
üzerine düşen görev ve sorumluılukların 
ağırlığını açıkça ortaya koymaktadır. İla
veten, sınır güvenliği ve GAP gibi bü
yük projelerim uygulanmasında da kadast
ronun ehemmiyeti gözden uzak tutula
maz. 

Taşınmazlara ait âkitlerle, her türlü 
tescil ve kadastro işlerini mevzuata göre 
yapmak, tapu sicillerimi, kadaisıtral ve 
topografiik haritalar düzenlemek, uygula
mak ve yenilemek ile yükümlü olan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetleri
ni etkin olarak yürütebilmek, hizmetler 
arasında koordinasyonu sağlamak, plan 
hedeflerine ulaşabilmek için, gelişen tek

nolojiyi de sürekli olarak izlemek duru
mundadır. 

Herkesin çeşitli nedenlerle muhatap ol
duğu tapu sicil müdürlükleri ile kadas'tro 
müdürlükleri, elbette vatandaşın yakın ve 
sürekli ilgi alanı içerisindedir, 

Önceki yıllarda vatandaşın yoğun ya
kınmalarına neden olan bürokrasi ve kır-
tasiiyeciilik iktidarımız döneminde en alt 
düzeye indirilmiştir. Bu cümleden olarak, 
tapu dairelerinde işler basitleştirilmiş, 
dilekçesiz 'başvurma sağlanmış; böylece, 
iş 'takipçiliği ve aracılığa son verilmiştir. 

Zorunlu haller dışında âkit şahitliği 
kaldırılmış, Emlak Vergisi, Veraset ve İn
tikal Vergisi ilişiği aranmaksızın muame
le yapılır hale gelmiştir. 

Kredi ipoteklerinde de âkit yapma 
mecburiyeti kaldırılmıştır. 

İş hacmi; yoğun olan ve ihtiyaç duyu
lan yerlere yeni müdürlükler açılmış ve 
açılmaktadır. 

Otomasyon ve bilgisayarlı hizmet sun
ma biçimi benimsenerek pilot uygulama
lara başlanmıştır. Genel Müdürlük -. ÖRN 
işbirliği, Genel Müdürlük - Üniversite iş
birliği ile gerçekleştirilen bu sistemin uy
gulandığı 'İzmir, Çeşme, Beşiktaş, Çün-
kaya Üçüncü Bölge ve Akşehir, Çuku
rova ve Mamak'ta fevkalade iyi sonuç
lar alınmaktadır. Sistemin bütün yurt dü
zeyinde yaygınlaştırılmasıyla sıhhatli ve 
daha çabuk 'hizmet sunuşu da gerçekleş
ti r/ilecektir. 

'Bilgisayar destekli çizim ve harita 
üretimine geçilmiştir. Çağdaş bir uygu
lama olan bu sistem sayesinde seri üre
tim ve üretimde yüzde 30-35 oranında 
artış sağlanmaktadır. 

Değerli miUetvekillerii, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünde, teknik ve 
insan faktörü iç içedir. Teknik ne kadar 
gelişirse gelişsin, temel unsur yine de in-
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sandır. Bu açıdan bakıldığında, Genel 
Müdürlüğün personel yetiştirmede şanslı 
kuruluşlarıımızdan olduğu görülmektedir, 
Yetiştirme ve tekâmül kursları, yabancı 
dülde eğitim yapan bilgisayar destekli Ta
pu ve Kadastro Meslek Lisesi ve Yüksek 
Meslek Okulu ile, elemanlarını en iyi şe
kilde hizmet vermeye hazırlamaktadır. 
Çalışma sahafları oldukça geniş olan bu 
kalifiye elemanlar, ülkemiz bazında diğer 
kurum ve kuruluşların da aıradıığı perso
nellerdir. Bu değerıli demanlaon, Genel 
Müdürlük bünyesinde mubafaaz edilebil
mesi için, biraz önce Doğru Yol 'Partisi 
mensubu arkadaşımın da belirttiği gibi, 
bu kıymetli elemanlara malî destek sağ
lanması şarttır. 

Eleman yetiştirmede olduğu kadar, de
netimde de başarılı uygulama yapılmak
ta olup, rüşvet ve yolsuzlukları ıtakip ve 
mani olma yolunda, klasik teftiş yöntemi 
yanında habersiz gizli denetim yöntemi 
de sıkça uygulanmaktadır. Bunda da ba
şarılı olunduğu memnuniyetle ifade olu
nabilir. 

Değerli milletvekilleri, Genel Müdür
lük, GAP Projesi doğrultusunda yoğun 
bir çalışma göstermektedir. Bu cümle
den' olarak Gaziantep, Adıyaman, Şanlı
urfa, Diyarbakır ve Mardin illerimize 
ait 505 mahalleden 324'ünde, 3 554 köy
den de 2 361 'inde kadastro çalışmaları 
tamamlanmış; 181 mahallemiz ve 1 193 
köyümüzde ise, proje çalışmalarını aksat
mayacak şekilde planlama yapılmıştır ve 
yapılmaktadır. Bu bölgede, 15 müdürlü
ğe ilave olarak, ihtiyacı gidersin diye 17 
yeni müdürlüğün açılması kararlaştırıl-
ımıştır. Yeni kurulan 103 lilçede ise, tıapu 
sicil müdürlükleri açılması çalışmaları 
tamamlanmış ve açılmaya hazır hale ge-
ıfcisrıiıIitnişJtijr. 

Her türlü kurum ve kuruluşla sürekli 
ilişkide bulunan bu genel müdürlük, yo

ğun bir iş hacmine sahiptir. Sosyal ve 
ekonomik gelişmeler, iş hacmini! sürekli 
olarak artırmaktadır, iktidarımız zama
nında yürürlüğe giren 2981 sayılı imar 
affı ve gecekonduya tapu verme ile il
gili kanun, 442 sayılı Kanuna ek getiren 
3367 sayılı Kanun kuruma yeni mükelle
fiyetler getirmiştir. Şüphesiz hayırlı olan 
bu hizmetlerin sunulmasında, genel mü
dürlüğün katkısı aksamadan devam ede
cektir. 

Burada, biraz önce konuşan Doğru 
Yol Partisi mensubu arkadaşımın da be
lirttiği gibi, orman kadastrosunun bu Ge
nel Müdürlük bünyesinde olmadığını 'be
lirtmek istiyoru'm. Orman kadastrosuyla 
genel' müdürlük kadastrosunun koordineli 
olanak çalışmasının sağlanması halünde 
-ki, bu çalışma koordineli ve istenilen se
viyede değildir- hem zamandan, hem ma
lî kaynaktan büyük ölçüde tasarruf sağ
lanacağı inancındayız. 

Değerli milletvekilleri, konut yapımın
da, tesis kurulmasında, kredi alımlarında, 
vergi tahsilatında, kamulaştırmada ve di
ğer bazı hususlarda aksaklıklara neden 
olan tapusuz araziler, yıllardır ihtilaflara 
ve kan davalarına neden olduğu gibi, 'bü
yük ölçüde vergi kaybı ve kaynak israfına 
da sebep olmuştur. Burada, değerli ho
camız Profesör Ferit Hakkı Seymenlin, 
yıllar önce söylediği «Ülkemizin sıkın
tılarının başında nikâhsız avrat, tapusuz 
toprak gelir» sözünü zikretmeden geçe
meyeceğim. 

Bu gidişle, tüm ülkenin kadastro ça
lışmalarının 40-45 yılda biteceği yolun
daki sözlere karşı, hazırlatılan (HAKAR) 
Harita Kadastro Reform Projesinin uy
gulamaya konulmasını; buna muvazi 
olarak 766 ve 2613 sayılı kanunların yü-
rürlük'ten kaldırılarak birleştirilip ikisi
nin görevini yapan 10 Ekim 1987 gün 
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ve 3402 sayılı Kanuni ile harita yapını 
işlerini düzenleyen ve yürürlüğe sokulan 
31 Ocak 1988 tarihli yönetmeliğin yürür
lüğe sokuluşu, yüne bu projeye göre ka
dastro faaliyetlerinin 8 ilâ 10 yılda -ülke 
bazında- tamamlanmasının plan ve he
deflenmesi gerçekten sevindiricidir. HA-
KAR doğrultusunda olmak üzere, Tapu 
ve Kadastro Genel1 Müdürlüğünün 1988 
yılı bütçeskuin, geçen y i 27 milyar 341 
milyon olan tahsisatının 48 milyıar 740 
milyon liraya çıkartılması da hükümeti
mizin konuya verdiği önemi göstermek
tedir, 

Değerli arkadaşlarım, aslında günümü
ze kadar şehir kadastrosunda yüzde 80, 
köy kadastrosunda ise yüzde 57 gerçek
leşme vardır. Biz bunlara eski tapuları, 
4753 sayılı Kanunun uygulanmasından, 
orman kadastrosundan, mahkemeler yo
luyla alman tescillerden ve diğer yollar
dan elde edilen tapu kayıtlarını da ilave 
ettiğimizde, ülkemizde tapu sorununda 
çözüme oldukça yaklaşıldığı görülür ki, 
daha sonraları yenileştirme çalışmaları 
daha çok ehemmiyet kazanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, kanünlanmız-
dan, özellikle Medenî Kanunumuzdan 
kaynaklanan müşterek mülkiyet, iştirak 
halindeki mülkiyet prensiplerinin uygu
lamadaki, tasarruftaki ve işletmede ve inti-
kallerdeki aksaklıklarını, yarattığı prob
lemleri söylemeden geçemeyeceğimi Bu 
aksaklıklar mevzuat değişiklÜği ile hallo-
lunmıalıdıır. Hisseli arazi ve arsalardaki 
ihtilaflar acil çözüm beklemektedir. 

Kadastro çalışmalarında, tahdit ve 
tespitlerde, geçit ve irtifak haklarının te
sisinde, kadim halklarının lişllenmesinde, 
tespitin de titiz davranıirnasını, zira önce
lleri geçit ve irtifak haikllarına anlayışla 
bakıldığı halde, tapuya bağlama ve arazi 
ikıymetieomesiyle ve kırgınlık vesair se

beplerle bu anlayış ve hoşgörünün kay
bolmasıyla, ciddî İhtilafların doğduğu da 
malumlarınızdır. 

Çok değerli milletvekilleri, verilen1 im
kân ve kaynakları en iyi şekilde kullanan, 
israftan ve gösterişten uzak çalışma gös
teren, plan hedeflerine ulaşma gayretinde 
olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğüne ve ülkemize 1988 yılı bütçesinin ha
yırlı ve uğurlu olmasını diller, saygılarımı 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Raşit Daldal. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Ali Haydar Erdoğan,- bu
yurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALİ HAY
DAR ERDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
iBaşıkan, sayın milletvekilleri; 19'88 malî 
yıllı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde Sosyalldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına görüşlerimi açıklamak 
üzere söz almış bulnuyorum. Diğer grup 
arkadaşlarımız Tapu ve Kadastro Genel1 

Müdürlüğü ile ilgili tarihçeyi açıkladılar; 
ben tarihçeye girmeyeceğim. Varoluştan 
bu yana, toprak, egemenliğini korumuş, 
maddî ve manevî baskısını her geçen gün 
artırmış, yaşamla özdeşleşmiştir, tşte bu 
oilgudur ki, en önemli üretim aracı olmuş, 
önemi artırılamayan üretim aracı niteliği
ni koruyarak, alınan üretim ancak girdi
lerin artırılmasıyla mümkün olabilmiştir. 
Bu özelliğiyle de ülkede iyi bir spekülas
yon aracı olmayı devam ettirmiştir. 

•Ülkede dengeli bir geılişmenin ve plan
dı bir (kalkınmanın temeli olan her çeşit 
taşınmaz mallın yerini, alanını sınırını ve 
değerini devlet eliyle, sicil, harita, plan, 
proje, tasarı ve yapımı uygulamalarıyla 
oluşturan Tapu ve Kadastronun sağlıklı 
bir yapıya kavuşturulması, yasal ve ku
rumsal düzenlemelerin gerçeklleşitirilme-
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siyle olur. Bu nedenledir iki, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü, toprak ve in
sanla ilgili işlemleri yürüten kuruluşlar
dan birisi olması nedeniyle, yaptığı gö
rev de dikkatle izlenmeli ve değerlendi
rilmelidir. 

'Sayın milletvekili! er i, kalkınmanın, te
meli tapu ve kadastronun sağlıklı bir ya
pıya kavuşturulmasıyla mümkündür; çün
kü, maddî ve manevî dşğerilerin başında 
.gelir. Tapu sicilliyle imar plan ve projesi; 
vergi adaleti; toprağa bağlı anlaşmazlık
lar; yatırımlar; yol, su, elektrik, baraj, 
çevre sağlığı düzenlemesi; turizm ve en
düstri gibi yaşamla bütünleşen hizmetle
ri içermektedir. Bu nedenledir ki, kuru
luşun yetersizliği sorumlar yaratmaktadır. 

Genel Müdürlüğün fonksiyonları da 
tapu, kadastro ve harita olarak üç bö-
llümden oluşmaktadır. Ülkemizde şehir 
kadastrosu çalışmaı'arı 1936 yılında baş
lamış ve planlı kalkınma döneminde he
def, Devlet Plan'ıama Teşkilatı tarafından, 
5 milyon parsel olarak saptanmıştır. Gü
nümüze kadar belirlenen hedefin ancak 
yüzde löl'i 'gerçekleştirilmiş; demek ki, 
beliklenen hedefin yüzde 39'u beklemek
tedir. Türkiye'de mevcut parseller sayıldı 
mı; Devlet Planlama hedefte hata mı ya
pıyor, şeklinde düşünülebilir; ancak, Dev
let Planlama yeni bir hedef göstermemiş
tir. O halde rakamı geçerlidir. Bu aşama
da, şehir kadastrosunda ilçelerin durumu 
incelenebilir ve yüzde 51 'inde kadastro 
çalışmalarının tamamlanmış olması, yüz
de 49'unda ise çalışmaların devam edi
yor olması, akla «Ne zaman bitecek?» 
sorusunu getiriyor. İBu konuya tekrar dö
neceğimden; özetlersek, çok uzun sürede 
az iş tamamlanabiılmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şehir kadastrosu 
'böyle; köy kadastrosu farklı mı? Hayır, 
hedef 410 bin kilometrekaredir; ama ger

çekleşme yüzde 55'tir. Biten köyler itiba
riyle ise durum yüzde 52'dir ve buna or
man köyleri ıdie dahilidir. Bütün köylerin 
yüzde 48'i hizmet beklemektedir. Çağ at
layan Türkiye'de bu hizmet ne zaman bi
tecektir?.. 

Sayın milletvekillileri, bu kürsüden bir 
şeyi vurgulamak istiyorum : Ülke düze
yinde hizmet dağınıktır, yaygın bir hizmet 
yapmak gerekmektedir, hu d)a işi zorlaş
tırmaktadır. Bu, ancak yapısal, yasal ve 
kurumsal düzenlemelerle beraber gerçek-
lleştirilebiılir. (Harita işlerinde durum daha 
da iyidir. Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü hedefin yaklaşık yüzde 78'ini 
gerçekleştirmiştir. 

İBu genel! açıklamadan sonra, bu kuru
luş 1987 yılında acaba ne yapmıştır, ona 
bir bakalım. 

,Şehir kadastrosunda 100 bin parseli ilk 
hedefin yüzde 90'ı, harita çalışmalarında 
hedefin tamamı', özeli sektöre yaptırılacak 
hedefin yüzde 58'i, köy kadastrosunda 
ise 7 500 kilometrekarelik hedefin yüzde 
4i2'si gerçekleştiriı'ebilmiştir. Görüldüğü 
gibi, köy kadastrosu ve özel sektör çalış
malarında hedefin yüzde 50'si ancak ger-
çekHeştirilehi'ımiiŞtir. Sorun, kuruluşun he
defleri niçin gerçekleştirmediğidir. Maze
ret kolaydır; bun'ardan birincisi, kadastro 
görmüş parsellerin cins değişikliği, ifraz 
ve benzeri işlemlerdir (272 b;n talep ol
muş); İkincisi ise, 2981 sayılı İmar Affı 
Yasasıyla ilgili olarak, 98 bin parselde 
işlem yapılmış olmasıdır denir. 

'Hedefe ulaşamayan bir kuruluşun ve 
kurumun; Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünde bu açıklamayı yapmak ko
laydır; ama kavram karışıkılığıyla talep 
ile işlemi aynı göstermekle hedef sapta
yamaz. Talep ayrı, işlem ayrıdır. 272 bin 
talebin yaklaşık yüzde 60'ı işlem gör-
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muştur. Bu, bir önceki senenin rakamına 
çok yakındır. Bu asıl nedeni olamaz. 

İmar affı i'e ilgili çalışmalara gelin
ce; Yasada Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün görevi bellidir, uygulama sa
halarımın öncelikli kadastrosunu yapmak
tır. Simdi, yapılan iş kadastro ise, kadast
ro üretiminin içinde gösterilmesi gerekir; 
yok, yapılan kontrol hizmeti ise, bunun 
ne kadarı arazi, ne kadarı bürodur? Kı
saca, hedefin gerçekleşmemesi konusunda 
yapılan açııkılama yeterli değildir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi kurumun 
durumunun açıklığa kavuşturulması ge
rekmektedir. Planlı dönemlerde köy ka-
dostrosunda hedef gerçekleştirmelerini, 
Birimci Beş Yılllıık Kalkınma Puanından 
başlayarak sıralayalım : Birincisinde yüz
de 22; sonra yüzde 52, 61 ve 40; Özal 
Hükümetinin hazırladığı (Beşinci Beş Yıl
dık Dönemde, yetkililerin1 açıkladığına 
göre, yüzde 70 olacağı ifade edilmekte
dir. 

Şehir kadastrosuna gelince : Birinci 
'Beş Yıllık Kalkınma Planında yüzde 34, 
ikincisinde 21, üçüncüsünde 56, dördün
cüsünde »65'tiır. 

'Beşinci dönemde ise, yetkililer, yüzde 
115 'ortaçağını ifade etmektedirler. 

Bu kuruluş dört tane beş yılllıık plan 
dönemimde hedef gerçekleştirememiştir. 
ANAP İktidarı ne yapmıştır, yani başa
rılı mıdır; yoksa, her şeydb yapıldığı gibi, 
basit bir rakamı kıandırmaoası mıdır? 
Açıkça kandırmacadır. Şöy'e ki : Gerçek
leşme küçükse, bunu büyütmenin yolu 
hedefi, küçültmek olur. ANAP İktidarın
da da yapıdan budur. Köy kadastrosunda 
beş yııM hedef 80 000 kilometre kare
den 37 500 kilometre kareye, şehir ka
dastrosunda 750 000 parselden 375 000 
parsele, haritada da 90 OOO kilometre ka
reden 45 000 kilometre kareye, yani he

defi yarı yarıya düşürürsün, böylece ku
ruluş başarılı olur... 

Sayın milletvekilleri, rakamsal kan-
dırmaoa yapılmıştır; ama, mızrak çuvala 
ginmemiştir. Aslımda bu rakamlar da al
datmacadır. Sadece yapıllan işlerin nice-
lliği, niteliği de önemlidir. Yetkililerin ifa
desine göre, yapılan kadastronun yüzde 
30'u hatalıdır, derhal düzeltilmesi gere
kir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
bunu nasıl düzeltmek istemektedir? 1987-
11988 yılı programında yapılan yenileme 
hedefi 100 OOO kilometrekaredir. Ger-
çekileşıme yok denecek kadar azdır; dü
zeltilecek miktar yaklaşık 80 bin kilomet
re karedir. Bu, yenileme hizmeti yapılı
yor mu demektir? Hem yanlış yapacak
sın, hem düzeltmeyeceksin, bundan ıstı
rap çeken vatandaşa mahkeme yolunu 
göstereceksin; sonra da, «kadastro yapı
yorum» diyeceksin!.. 

(Bugüne kadar şehir kadastro planla
rında yükseklikler gösterilmemiştir. Bu 
durum özeMiklie arazi ile ilgili proje ve 
imar çalışmalarında büyük sıkıntılar ya
ratmış, yeniden harita çalışmaları yapıl
masını gerektirmiştir. Bu, kaynak kaybın
dan başka bir şey değildir. ANAP iktida
rı bu konuya hiçbir yaklaşım gösterme
mekte, sadece seyretmektedir. 

©urum böyle olduğuna göre, tartışı
lan konu «Kadastro ne zamanı bitecek
tir?» olmalıdır. Geçen yâ, devlet balkanı, 
'bu soruya verdiği cevapta, «Çalışmalar 
<bu tempo ile giderse, 20-25 yıla ihtiyaç 
vardır» şeklinde cevaplamıştır. Cevap iki 
yönüyle yanllıştır. 

Birincisi, üretim her yıll 1/2 oranında 
düştüğüne göre kadastro bitirime süresi 
en .az 50 yıldır. 

İkindisi, kadastro statik bir olay değil
dir, dinamiktir. (Bitirme diye bir olay yok
tur. Çünkü,/toprak yapısı ve onları kul-
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ilananîar sürekli değişmektedir. Bu deği
şikliklerin izlenmesi gerekir; bunu yapa
mıyorsanız zaten kadastro yapmıyorsu
nuz demektir. 

Sayın bakan dçin hazırlanan brifing 
dosyasına şöyle bir baktığımızda, kurum 
yetkililerinin verdiği bilgilere göre de, 
Samsun-IHatay hattının doğusunda ka
dastro müdüriyetlerinin yüzde 28'i ve 
kadastro elemanlarının da yüzde 2!5'i bu
lunmaktadır. Oysa bu yörede (kadastro
nun yak'aşık yüzde '60'ı yapılmamıştır. 
Bu dağılımda bir terslik vardır; hizmet 
çdk olan yerde eleman ve müdür yatar. 
O halde bunun kriterine baikmıaık gere
kiyor. Nedir 'bunun kriteri? Sayın Saika
nın geçen yııl bütçe konuşmasında sözü
nü ettiği sistem analizi, iş ölçme, iş de
ğerlendirme imi, yapu'ımaktadır, yoksıa, bu 
yanlış dağılımda siyasî etkenler mi bu
lunmaktadır? Sayın takandan bunun açık
lamasını istiyorum. 

Tapu sicil müdürlüklerinde durum de
ğişik değildir. Eleman ve müdüriyetin 
yüzde 25'i Samsun-Hatay hattının döğu-
sumdadır, çoğunluk yine bu hattın batı-
sındadır. Oysa bu bölgede de il ve ilçe
lerin yüzde 44'ü bulunmaktadır. Kısaca, 
eleman ve müdüriyet dağıüımında büyük 
bir dengesizlik vardır. Bu konuda kuru
mun hazırladığı 1988 yılı bütçe kitapçı
ğından bir 'bölümü aktaracağım. Tapu 
sicil müdürlükleri için, «îş hacmi, yerle
şim, personel konularının standardizasyo-
nunu sağlamak için bir proje hazırlan
mış ve uygulama yaygınlaştırılmaya çalı
şılmaktadır» denilmektedir. O halde, yö
neticilerin kabul ettiği gibi, tapu sicil mü
dürlüklerinde iş, eleman, yerleşim stan
dardı yoktur. Ya ne vardır? 'Bir araştır
ma vardır; uygulama sanki var da yay
gınlaştırılacak şeklinde bir ifade vardır. 
Şimdi soruyorum : Böyle bir çalışma var 

mıdır? Neden gerekmiştir? Uygulamaya 
neden 'başlanmıştır? Kaç yıl' içinde, uygu
lamaya tamamen geçilecektir? Bunların 
cevabını çok açık sekilide 'Sayın ©akanın 
vereceğini zannediyorum. 

Olay sadece bu değildir. Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü yönetiminde ye
ni bir yöntem geliştirmiştir. Bu da, ve
kâletle yönetim sistemi. Tapu sicil ve ka
dastro müdürlükleri görevlerinin yüzde 
' 15'i vekâletle yürütülmektedir. Yetkililer 
bunu «Blemanlarıımızıı kendimiz yetiştiri
yoruz, hiyerarşik sistemde yeni hemen dioll-
durulamıyor» seklinde açıklıyorlar. Tam 
tersine, başlangıçtan beri elemanını ken
disi yetiştiren kuruluşun her kademe için 
eleman yetiştirecek eğitim planını da yap
ması gerekmez mi? Bu çizilen tablonun 
sonunda, üretimin ve işilerim iyi gitmesini 
beklemek mucize ölür. Ta'biî ki, böyle 
'bir mucize olmuyor. Aslında işilerin iyi 
gitmesini isteyen de yok. Olsaydı beş yıl
lık iktidarlarında buna ana hatlarla çö
züm bulabilirlerdi. Beş yıllık sürede bu 
kuruluşta yapılan bir şey var, o da, tapu 
ısicil lişlemllerini kolaylaştırmıştır, ©unu 
inkâr etmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünün bütçe için hazırla
dığı bilgiler içinde aynen şu ifade yer al
maktadır : «1985 ve daha önceki yıllılar
da olduğu gibi, klasik denetim sistemi 
içinde pllana alınarak rüşvet ve diğer yol
suzluklarla mücadele için habersiz, gizli, 
iş sahipleri arasına karışarak uzaktan gö
zetlemek suretiyle denetime ağırlık veril
miştir. -Aynen okuyorum- 19818 yılında 
denetim etkinliğinin yurt 'düzeyinde yay-
gınlaştırıılaoağı, usulsüzlük ve yolsuzJluk-
iların as'garî düzeye indirilerek, idaremiz
le ilgili şikâyetlerin en az sayıya indirile
ceği tahmin edilmektedir.» İfade böyle
dir. Bir bütçe kitapçığında, Genel Müdür -
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lüğün açıkça bunu demesinden şahsım 
adına üzgünüm. Düşünebiliyor musunuz, 
bir kurum kendi elemanını rüşvet ve yol
suzlukla itham ediyor ve bunun 1988'de 
de devam edeceğini aynen söyleyebiliyor. 
'Ben ıkendi adıma ve SHP Grubu adına 
hepsini tenzih ediyorum. iRir an için rüş
vette illgiı'i gazete manşetlerinde çıkan ha
vadislerin doğru olduğunu düşünürsek, 
gazetelere geçen yetkililerin kurum 'yetki
lileri olduğunu düşünmek yanlış oUmaya-
caiktır. Ş;mdi, yöneticilere soruyorum : 
Peki siz ne yapıyorsunuz? Göreviniz sa
dece elemanlarınızı jurnal etmek mi? 
Kurumu bu duruma ikim getirdi? Her şey
den 'önce kurum elemanlarının aklanması 
gerekir. Bu görev itham yapana düşer. 
Aslında Sayın Bakan 1985, 1986, 1987, 
1988 yıillarında açığa alınan eleman sayı
sı ile buralarda göreve dönenlerin sayısı
nı açıklarsa durum kendiliğinden ortaya 
çıkacaktır. O halde, hafiye gibi denetim 
yapmak nereden çıkmıştır? Akla bir tek 
olasılık geliyor, kurum elemanlarını bez
dirmek, yıldırmak ve üzerlerinde baskı 
kurmak... Çağ dışı ollan bu denetim siste
mini kurumun önümüzdeki senelerde hiç 
değ'lae, bugünden sonra, bırakmasını, şah
sım adına tavsiye ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro 
Genel! Müdürlüğü elindeki kiralık bilgi
sayarca işlerin otomasyona dönüştürül
düğünü belirtmektedir. Otomasyona geçil
diği ileri sürülen işiler arasında personel 
işleri de 'bulunmaktadır. Konuşma saatine 
kadar kadro sayısını allmış bulunuyorum; 
aıma personel sayısını, nerede kaç tane 
personel vardır, bunu alamamaktan üz
günüm!. Demek ki, personel işlerinde oto
masyon yoktur veya kurum bilgi vermek
ten çekiniyor. Aslında çekiniyor; çünkü 
bu bilgi brifing dosyasında var. Kadro 
15 '828, eleman 12 202; 'ama yeniden 
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3 500 kadro isteniyor. Niye; boş kadro
ları da kullanma imkânı varken?.. 

(Bütçe istemlerinin de otomasyonla ya
pıldığı ifade ediliyor. Sonra, 1987 yıllında 
tenkis edilen ödeneği sorduğumuzda-, ke-
sinhesabın çıkmadığıifade ediliyor. 1988 
yılına gireli üç ay olmuş, «îşler otomas
yonla yapılıyor» deniliyor; bilgi isteyin
ce yok... Peki, bilgisayarda bütçe ille il
gili ne işler - yapılıyor? Mail sahiplerinin 
sicililerinin otomasyonla yapıldığı söyle
niyor. Mail sahibi sicili, tapu sicili müdür
lükleri tarafından tutulması mevzuat ge
reği. Peki, neyin otomasyonu yapılıyor? 
Sorduğumuzda, pilot çalışıma olduğu söy
leniyor. 

Kadastro hizmetlerinin değerlendiril
diği ve izlendiği söyleniyor. Oysa kadro 
hizmetlerinde üretim hep düşüyor. 'Bu na
sıl değerlendirme?.. Otomasyonu anla
mak mümkün -değil. 

(Bilgisayar destekli otomatik çizim sis
teminden yararlanılarak Çukurova kent
sel kalkınma proje alanı içinde 6 ilçede 
kadastro haritaları üretildiği ifade edili
yor. Çailışmalıara ilişkin detay bilgiye ge-
üince, «pilot çalışma» deniliyor. Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü pahalı oyuncak 
fetfgisayar'a otomasyon değil, pilot uy
gulama; kısaca, göstermelik bir çalışma 
yapıyor. 

Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadast
ro Geneli Müdürlüğü arşivinde bulunan 
230 bin cilt tapu kütüğü ve 190 bin cilt 
tapu senedinden meydana gelen belgeleri, 
mikrofilm ve bilgisayar gi'bi modem tek-
no'oji kullanarak arşivlemenin .amtaç'lian--
dığı ve bu konuda Etibankla imzalanan 
protokol çerçevesinde çalışmaların hızla 
sürdürüldüğü belirtilmektedir. Sayın Ba
kandan bazı konulara açıklık getirmesini 
istiyorum. Bir kez, bu konuda yapılmış 
-bir fizibilite çalışması var mıdır? Varsa, 
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'bu çalışıma ne zaman yapiümıştır, kim: ta
rafından yapılmıştır? Mikrofilme ne ika-
ıdar belge alınacaktır, bu iş ne kadar sü
rede bitecektir? Etibanka 1986/87 yü'Ia-
rında ne ıkadar para ödenmiştir, tamıanm 
dçin ne kadar para ödenecektir? Tapu ve 
Kadastro Geneli 'Müdürlüğü, mikrofilm 
sistemini kaça alabilir? Çalışmaya nere
sinden bakarsanız balkınız, tutulacak ta
rafı yoktur. Zira, bir 'araştırmaya dayan
mıyor, başı sonu belli değil. 

Nedenini açıkılamaya gelince; Tapu ve 
Kadaistro Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
iıki yılda 5916 dildin mikrofilmi işinin biti
rildiğini, bunun için Etibanka 73 milyon 
'ödendiğini söyiıemişlerdir. Basit bir hesap-
flıa, Türkiye'de kadastro işi bittiğinde 500 
bin cilt arşiv bilgisi olacağı tahmin edi
lirse, bugünkü .tempo ile bu çalışma 1 700 
yıllda biter ve 1987 yılı fiyatlarıyla da 74 
milyara malolur. Süre için söylenecek söz 
yok; maliyet ise, tapu kadastro hizmet
lerinin 8 yılda bitirilmesi için gereken pa
raya yakın. Herhalde bunu başlatan he
sabı bilmiyor. Böyle bir çalışmayı, bit
meyecek olan bir çalışımayı kim başlat-
muştir, bunun emrini ikim vermiştir? Bu 
çalışma Etibanktaki sistemin rantabl ça
lışması için mi bulunmuştur, yoksa 
ANAP İktidarı KİT açığını kapatmak 
iiçin bu şekilde bir kaynak transferi yap
makta mıdır? Devletin parasını kimsenin 
çarçur etmeye hakkı yoktur, bu çalışma 
derhal durdurulmalıdır ve sorumlular 
hakkında da soruşturma açılmalıdır Sa
yın Bakan. 

Eğitim çalışmaları, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü için amaç değil, araç
tır. önce bir yanlışlığı dile getirmek isti
yorum. 'Sayın Bakan1 için hazırlanan bri
fing dosyasında da var : Tapu ve Kadast
ro Meslek Yüksek Okulu kuruma' bağlı 
olarak gösterilmemelidir; gösterilmiştir 

çünkü. Bunun düzeltilmesi gerekir. Sanıra, 
uygulanan yöntemden de kısaca bahset
mek istiyorumı.. Yetkililer, şu sırada Er
zurum'da kontrol memurluğu eğitimi ya
pıldığından söz etmektedirler. Niçin Er
zurum da bu kurs yapılmaktadır; Sayın 
iBakanın memleketi olduğu için mi? Yerin 
seçilmesinde bir etkinliği var mıdır? Ku
ruluşta boş kontrol memuru kadrosu ol
madığına göre, bu kurstan mezun olan-
lar hangi kadroya atanacaklardır? Kad
ro olmadığına göre niye kurs açıyorsu
nuz? Yoksa, asıl niyet, eğitim değil, Sa
yın Bakanın seçmenlerine yaranması mı
dır? 

Sayın milletvekilleri, şimdi de «Proje 
çalışmaları» adıı altımda toplananlardan 
söz etmek istiyorum. 

Çukurova Kentsel Kalkınma Projesi : 
Üç yıldır bu konu gündeme gelmiş. Ne
dir Çukurova Kentsel Kalkınma Projesi? 
1984 yılında Dünya Bankası ile bazı ça
lışmalar başlatılmış, 1985 yıtoda banka 
ille sözleşme imzalanmış, buna göre Mer
sin, Tarsus, Adana, Ceyhan, İskenderun' 
da yeni alanlarda yeni kentler kurulacak, 
düzensiz eski kentleşme iyileştirilecek. 
Projenin bütünü nedir, ne değildir, bu 
ayrı bir konudur. Ben sadece, proje Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünden ne 
istemektedir, ona ne verecektir; yalnızca 
bu konuya gireceğim. Proje ile ilgili ola
rak geçen sene bütçe konuşmalarında 
Devlet Bakanının açıkladığına göre, Tapu 
ve Kadastro 750 bin dollarllıik elektronik 
alet kredisi alacak. Ne yapacak? Üç yıl 
için 4 970 hektarlık alanda 201 629 par
selde yenileme ve kadastro yapacaktır. 
Yine Devlet Bakanının ifadesine göre, 
elektronik aletler gelmiştir, sözleşmeye 
göre Temmuz 1988'de vaat edilen işlerin 
bitirilmesi gerekmektedir. Geçen sene Dev
let Bakanı, takviyeli 5 müdürlükle işlerin 
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yürütüleceğini söylemiştir. Bu sene ise 
genel müdürlük yetkilileri, bölgede elekt
ronik aletlıerîe pilot uygulama yapıldığını 
ifade etmişlerdir. Durum açıktır : 75Ö bin 
dolarlık kredi karşılığı aleti alacaksın, an
cak üzerine düşeni yapmayacaksın'; bunu 
da üç sene Meclis kürsüsüne getirecek-' 
sin... İşte kadastronun genel durumunu 
gösteren tipik bir örnek. Dövize bağlı 
kredi alacaksın, faizi anlaşmanın imza
landığı gün başlayacak, teknoloji trans
fer ediyorum diye övüneceksin; ancak işe 
•gelince, hiçbir şey üretmeyeceksin... Top
lam 4'2'ye ulaşan elektronik aletle ne üre
tilmiştir diye sorulduğunda, cevap çok 
kolay, «Pilot uygulama yapıyoruz...» 

Sayın ımilletvekiMeri, ben, GAP pro
jesinden söz etmeyeceğim; yalnız, GAP 
bölgesindeki tapu kadastro çalışmalarına 
değineceğim. Yine geçen yıl1 Mecllis kür
süsünden Devlet (Bakanı, kadastro çalış
madan açısından bölgede Urfa ilinin ta
mamı ile baraj göllerinin kadastrosunun 
bittiğini, bölgeye, mevcuta ilave olarak 
15 müdüriyet daha açıılmasının planlan
dığını, özel sektörden azamî derecede is
tifade edileceğini, belirtmişlerdir. Demin 
ANAP Grubu adına konuşan arkadaşı
mız da buranın bittiğini söyledi. Ben de, 
böyle olmadığını söyleyeceğim. 1986 ve 
1987 yılında 1'5'e yakın müdüriyet açıl
mıştır ama, hiçbirisi GAP böögesindie de
ğildir. Yetkililerin verdiği bilgi bu yönde
dir. Niye söz verildiği halde GAP böl
gesinde kadastro müdürlüğü açılimaımış-
tır, herhalde Sayın Bakan bilirler? 

Bölgedeki kadastro durumuna gelin
ce : Başta Urfa ilinin tamamı olmak üze
re, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
uygu'laması sırasında yapılmıştır. 1986 -
1987 yıllılarında yapılan işlerin genele 
oranlan açıklandığında bu durum' bütün 
çıplaklığı ille görülecektir. 
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Bölgede özel sektöre yaptırılanlara ge
dince : Sadece İdil [ilçesinin kadastrosu 
ihale edilmiştir. 1988'de hiçbir ihale yok
tur. Ou konuda da diğerlerinden farklı 
bir durum gözükmüyor. Kısaca, Tapu ve 
Kadastro Genel (Müdürlüğü, ANAP İk
tidarı, bu konu ile ilgili herhangi bir şey 
yapmıyor denebilir; sadece lafını ediyor. 
'Oysıa, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğüne GAP'ta, köy kadastrosu, şehir 
kadastrosu ve arazi toplulaştırması ola
rak büyük görev düşmektedir. Çünkü bü
tün kentsel ve kırsalı alanların yeniden dü
zenlenmesi, sulanacak toprakların opti-
muım iarazi büyüklüklerine göre işletme
ye dönüştürülmesi söz konusudur. Oysa, 
şehir kadastrosunda biten işlerin sayısı 
yüzde 25, köy kadastrosunda ise 'biten 
köylerin sayısı yüzde ı60 dolayındadır. Bu 
durumda, şehir kadastrosunda yüzde 75'e, 
köy kadastrosunda da yüzde 40'a hizmet 
götürülecektir. Arazi töplulaştınlması ise 
yeniden bir kadastro olayıdır. Bu durum
da, «(Baraj alanlarının kadastrosunu bi
tirdik» deyip, köşeye çekilımek doğru ol
masa gerek. 

Öte yandan bölgede arazilerin be'lıli 
kuruı'.uş ve kişilerde toplanıp toplanmadı
ğı konusu ile gayri menkulllerdefci el de
ğiştirme hızının dikkatle incelenmesi ge
rekir. Bu, arsa spekülasyonunu önlemek 
için zorunludur. Nitekim, Keban Barajı
nım yapımı sırasında yalnızca kamulaştır
ma nedeniyle ödenen para, proje [bedeli
nin beş katı pahalılaştırılmıştır. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünde, bölgede
ki arazi alım satımlarını incelemeye ya
rayan bir bilgi sistemi var mıdır? Böyle 
bir isistemin kurulması) düşünülmekte mi
dir? Yoksa böyle bir çalışma düşünülmü
yor mu? 

Sayın miietvekilleri, ANAP iktidarı, 
kadastro çalışmalarını kısa sürede, hem 
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de 8 yıil gibi ikısa bir sürede bitirmek için 
bir araştırma projesi geliştirdiğini ifade 
etmiştir. Devlet eski IBakanı Sayın Tınaz 
Titiz her fırsatta Meclis kürsüsünden bu 
çalışmayı dile getirmiş... 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, grup 
adına ikonuşma süreniz bitti. Sizin kişisel1 

ikonuşma talebiniz de var 101 daıkika; bu 
süreyi şu anda kullanacak mısınız? 

ALİ HAYDAR ERDOĞAN (Devam
la) — İzin verirseniz efendim. 

^BAŞKAN — Devam edin efendim. 

ALÎ HAYDAR ERDOĞAN (Devam
la) — Teşekkür ediyorum IBaşlfcanım, za
ten bitiyor. 

«Çalışmalara 1984 yılında başlandı» 
deniyor. Neydi bu çalışma? Harita Ka
dastro Reform Projesi; kısa adı 
«HAKAR». 'Bu araştırıma çalışmaları, 
dört aşamalıdır. Birincisi, ön etüt; ikinci
si, çerçeve tasarımı, üçüncüsü, ayrıntılı 
tasarım; dördüncüsü, uygulama plan ve 
programlarının hazırlanması. Bunlardan 
ilk iki bölüm, 1986 yılı Şubat ayında Dev
let eski Babanı Sayın Titiz'e teslim edil
miştir. Bu tarihin üzerinden iki yıl da
ha geçmiştir; ama 'her ne hikmetse, üçün
cü aşamaya bir türlü geçilememiştir. 

Öte yandan, her yapılan iş HAKAR 
Projesine bağlanmaktadır. Bunu, Tapu 
Kadastro yetikiıi'ilerl /yaptığı gibi, çalışma 
ite uzaktan yakından ilgisi olmayan Dev
let Planlama da yapabilmektedir. Nite
kim, 1988 yılı programında, HAKAR 
Projesi esasları çerçevesinde ana plan 
yapılacağından söz edilebilmektedir. 

«Kadastroyu 8 yılda bitireceğiz» diye 
yola çıkan iktidar, bu sürenin yarısını Haf
ik geçirmiştir. İki yıldır üçüncü aşamaya 
geçilmemiştir. Peki projeye ne olmuştur? 
Projede yer alan tapu kadastro hizmet
lerinin ve müdürlüklerinin neorganizas-
yonu, tapu ve kadastro işlerinin özel sek

töre devri, harita, kadastro bilgi sistemi 
kurullması, üçüncü adımı meydana geti
ren araştırmalar... Bu konukrda ne ya
pılmaktadır? Büyük iddialarla yoila çıkıl
mış, 8 yılın 4 yılı böyile geçmiştir. Hiç
bir şey yapılmamıştır, yapılamayacaktır. 
Nitekim (kurum yetkililerinin, «Doğu il
leri için mastır plan yapıyoruz» şeklinde
ki ifadeden de, görüşümüzü doğrulamak
tadır. Bu noktada Sayın Bakanın yapaca-
ğt bir tek şey vardır, o da HAKAR Pro
jesini rafa kaldırmak veya «Rafa kaldır
dım» demesidir; gerçek budur. 

Sayın miılletvekilıleri, Tapu ve Ka
dastro Gend Müdürlüğü çok sayıda pro
je yapan; ancak bunların hiçbirisini uy
gulamayan bir kuruluştur. Bazı örnekler 
vermek istiyorum. 

Tapu Kadastro Yeniden Düzenleme 
Raporu; 197û'de Devlet Planlamaca ha
zırlanmış, uygulamaya girmemiş. 

Tapu Kadastro Hizmetlerinin özel 
Koordinasyon Projesi : 15 yıllık proje. 
>1973'te Devlet PlanHamanın koordinatör
lüğünde hazırllıanımış, uygulamaya girrne-
ımiş. 

,15 Yıllık Kadastro Projesi : 1982'de 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ha
zırlamış, uygulamaya girmemiş. 

Kalkınmada öncelikli İMer Kadastro 
Projesi : 8 yıllık proje. 1984'te Tapu ve 
Kadastro Gendi Müdürlüğü hazırlamış, 
uygulamaya girmemiş. 

HAKAR Projesi : 1984 — 1986 
TÜBİTAK koordinatörlüğünde hazırlan
mış. Uygulamaya girmiş mi, ginmemiş 
mi, bir şey demek mümkün değil. 

Yetkililerin ifade ettiği, Doğu İlleri 
Mastır Planı : Akibetinin de aynı ola
cağını şimdiden söylemek kehanet ol
maz. Aslında bu ifade bile kuruluşun 
plan kavramını nasıl1 anladığının bir ör
neği olmaktadır. Mastır planın Türkiye 
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mim bütünü için yapılması gerekir. Ka
dastro Kanunu da bunu amirdir. 

Sayın (milletvekilleri, bu bölümde ilki 
önemli yasadan söz etmek istiyorum. 
Bunlardan birisi Kadastro Yasası; diğeri 
de, İmar Affı Yasasıdır. Kadastro Yasa
sında, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü çalışmaları arasında 2613 ve 766 sa
yılı Kadastro Yasalarının birleştirilmesi 
de gösterillmektödir. Nedir Kadastro Ya
sası ve bu yasa kadastro çalışmallannım 
ıkısa sürede bitmesini sağlayacak mıdır?.. 
Kısaca özetlersek; bu yasaya mülk edin
me yasası olarak artık bakılabilir. Yasa, 
orman dışıma çıkarılan alanlarda, Hazine 
mülkiyetindeki yerlerde, imar ve ihya 
yapılan topraklarda zilyetlikten sınırsız 
gayrimenkul edinme hakkımı getirmekte
dir. Hem de masıll? Kanun, geniye dönü
şü de sağlayarak, zilyetliikten edinme ile 
21.12.1981 tarihinden önceki vergi kayıt
larımın ibrazıma kadar da uygulanabil
mektedir. 

Yasa, onman ve Hazine topraklarımın 
zilyetlikten verilime yolumda büyük ödün 
vermiştir. Yasa, «Devlet, babadır verme
lidir» esprisiyle hazırlanmıştır. îyi de, 
devlet, aynı zamanda sosyal devlettir, kır
sal ve kentsel alan düzenllemesi gerekti
ğinde ne olacaktır?.. Devlet, önce verdiği 
toprağı sonradan kamulaştırmak zorum
da kalacak ve böylece büyük bir kaynak 
israfı olacaktır. 

Ancak bu durum ANAP İktidarımı il
gilendirmemektedir. Öte yandan uzman
lar, orman rejimi dışına çıkarılan arazi
lerde ihtilafılarım daha da lartacağı görü
şünde birleşmişlerdir. Bir diğer konu da, 
orman fcadastrosudür. Yeni yasa bu soru
na bir çözüm getirmemiştir. Oysa kadast
ro bir bütündür. Nasıl ıköy kadastrosu 
olmazsa, orman kadastrosu ve kadastro 
ayrı ayrı ilki kavram olamaz. Bu sorum 

Çözülmelidir, yetki tek elde toplanmalı
dır. İBu sorun kısa «ürede çözümlenmedi
ği takdirde, orman idaresi ile tapu idare
leri ve vatandaş arasındaki (ihtilafların çö
zümlenmesi mümkün ollmayaoaıktır. 

Sayım milletvekileri, «Gecekondu af
fı» diye bilinen 2981 sayılı talar Affı Ya
sasıyla ilgili olarak, Tapu ve Kadastro 
Geneli Müdürlüğü hazırladığı bütçe bil
gilerinde; 1986, 1987 ve 1988 yılarumda 
şu cümöeyi tekrarlamaktadır : «Tapu ve 
Kadastro Genel1 Müdürlüğü 575 bim ge
cekondu ve 1 milyon 250 bin kaçak ya
pıyla ilgili kadastro işlerimi zamanımda bi
tirmekle yükümlüdür.» !Bu yasa binkaç 
kez değişiklik görmüş, kısaca «Önce ya
palım, sonra düzeltiriz» zihniyetinin em 
güzeli örneğini vermiştir. 

IBunu kısaca açılkladıktam sonra, yasa
nın amacına da değinmek istiyorum. Ya
sanın amacı; Hazine, vakıf, di özel ida
releri ve 'belediye arazilerine yapı yapam 
vatandaşları tapuya kavuşturmak ve his
seli tapusu olan1 vatandaşları da müsta
kil tapu sahibi yapmaktır. Gerekli olan 
ölçü işlerini kim yapacaktır? Buma da bir 
adres gösterilmiştir; yeminli öze1! büro
lar. Böylece, gecekondu sahiplerimden 
milyarlarca liralık kaymak yeminli büro
lara transfer edilmiış, sonra yeminli büro
ların işleri bitmiş; yasada yeni bir düzen
leme yapılarak, görev 'bu kez belediye
lere verilmiştir. Belediyeler me yapmıştır? 
Onlar da millyarlarca liralık kaynak trans
ferimi bu kez özeli sektöre kaydırmışlar ve 
Özellikle, hisseli tapu arazileri üzerimde 
imar ıslah planları yaparak... Peki, Ta
pu ve Kadastro Genel 'Müdürlüğü me 
yapmıştır? Yasayla verilen görev, uygu
lama alanlarının öncelikle kadastrosunu 
yapmak, tapu tahsis belgesi vermek ve 
sonra da bunüarı tapu belgesine dönüştür
mektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
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düğü yetkilileri yaklaşık 93 bin parselin 
ölçüsünün yapıldığını söylemektedirler. 
Bu konuya daha önce değinmiştik. 

İkinci önemli konu, tapu tahsis belge
lileri ve bunun tapuya dönüştürülmesi işle
midir. Yasanın can alıcı noktası da bu
dur. Bu kürsüden 1,5 milyon gibi rakam
lar söylenmiştir. Ben şimdi Sayın Ba
kandan öğrenmek istiyorum; çünkü bu 
bilgiyi en iyi kendisi bilirler : Başlangıç
tan bugüne kadar hangi ilin, hangi ilçe
sinde ne kadar tapu tahsis belgesi veril
miştir, bu belgelerin ne kadarı tapuya dö
nüşmüştür? Açıklamadan sonra hep bera
ber göreceğiz; Verilen tapu tahsis belgesi 
sayısı Türkiye genelinde azdır. iBun'ardan 
tapuya dönen çok daha azdır. Kısaca 
yasa, Hazine, vakıf, belediye, il özel ida-
rö'eri arsa1 arına gecekondu yapan vatan
daşların sorununu çözmemiş ve çözemez 
de. Hisseli arazilerdeki tapuyu müstakil 
.tapuya kavuşturmak ise, ancak imar ıs
lah planlarıyla .mümkündür. 

'Bakın tapu tahsis belgesi için ne de
nilmiştir? Son örneklerinden birisi Üs
küdar, Dudulllu Camgaz 'Mahallesinde uy
gulanmıştır. Havadis aynen şöyledir : «Va
tandaşa tapu tahsis beilgesi verildi; ama 
verilen, helvacı kâğıdından farksızdır. 
Muhtarlıktan geten yazıda vatandaşın ge
cekondusunun yıkılacağı bildiriliyor» de
nilmektedir. 

Sonuçta yasa, açıkladığım gibi, fiyas
kodur. Ancak, özel1 kesime para kaynağı 
transferi yönünden son derece başarılı ol
muş, fakirden alınmış daha zengine veril-
m'ş. Zaten ANAP İktidarının da yaptığı 
budur. 5 seneden bu yana gelir dağılı
mındaki adaletsizlikler artmış, işsizlik: had 
safhaya gelmiş, ülkemizde ne sağlıklı bir 
kentleşme olayı gerçekleşebilmiş, ne de 
gecekondu sorunu çözülebilmiştir. Top
rak ve kıyı yağmacılığı hak olarak tanın-
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muş bir ülkede .sorun çözmek bir yana, 
toplumu, İmar Affı Yasasıyla mağdur et
me 'gerçekleştirilmiştir. 

lönce tapu tahsis belgesi vereceksin, 
milyarları transfer edecek, arkadan; yı
kım ekiplerini göndereceksin... İşte ANAP 
İktidarının en büyük başarısı budur. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, şu anda, 
30 dakikalık ve şahsınız adına 10 daki
kalık konuşma süreniz doılmuştur. Lüt
fen toparlayınız efendim. 

ALİ HAYDAR ERDOĞAN (Devam 
la) — 'Bitiyor efendim, bağlıyorum. 

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bu 
kuruluşun çalışmaları başarısız onmakta
dır. Nedeni üzerinde tekrar durmak isti
yorum : 

Tapu kadastro 'hizmetlerinin en önem-
li kaynağının insan faktörü olduğu söyi'e-
niyor. Bu kaynak nasıl kullanılıyor? Da
ha önce değinmiştim1; personelin atama, 
yer değiştirme, terfi yönetmeliği yok. Ya
ni, nerede, ne zaman, hangi unvanla gö
rev yapacağı belli değil. Kurumun elin
de boş kadro olduğu halde, kadrosuzluk 
nedeniyle, unvan veya görevlere atama 
yapıi'amıyor. Belirsizlik içinde olan bir 
elemanın önce yönetime güvensizliği baş
lar, sonra morali bozulur, daha sonra da 
çalışma temposu düşer. Genel sonuçlar 
da bu durumu doğrulamaktadır, önce
likle 'bu durum düzeltiiimelidir. Ayrıca, 
elinde boş kadrosu Varken, Genel Müdür
lüğün 3 500 dolayında kadro isteme nede
ni anlaşılamamıştır. Öncelikle boş kadro
ların kullanılması gerekmez mi? 

İkinci faktör para kaynağıdır. Tahsis 
edilen ödenek yeterli midir? Bu, tartışma 
konusu olabilir. Ancak, geçen yıl bütçe 
görüşmelerindeki Devlet Bakanının ifa
delerini tutanaktan okuyorum : «1987 yı
llında Genel Müdürlüğün bütçesinde, 1986 
yıllında bloke edilen yüzde 8 payı da dü-
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şürülürse, yüzde 72 artış olduğu kolayca 
•görülecektir. 'Bu, hükümetimizin bu ku
ruluşa verdiği önemin çok bariz ve so
mut bir kanıtıdır.» 

İfade aynen böyle. Demek ki, ANAP 
İktidarı, kuruluşa verdiği 'bütçenin yeter
li olduğu düşüncesindedir. 1987 yıln büt
çe raporuna göre kurumun bütçesi, cari
de yüzde 98, yatırımda yüzde 8!6, genel
de yüzde 94 bir artış göstermektedir. O 
halde, iktidar bunu da yeterli görmekte
dir. ANAP İktidarına göre yeterli olan 
bütçenin kullanımı ne durumdadır? Ta
pu ve Kadastro Gemdi Müdürlüğü Büt
çesinde, 1985 yılı Kesinhesabına göre 
yaklaşık 1 milyar... 

ALİ SAM t AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, saat saat... 

AUt HAYDAR BRÖOÖAN (Devam
la) — Bitiyor efendim, bitiyor. Bilgilen
diriyorum, fena da ölmüyor yani... 

Verdiğim rakamlar kesindir. Demek 
iki, kuruluş, kendine verilen bütçeyi har-
cayamamaktadır. Bu, üzerinde durulma
sı gereken önemli bir noktadır. Ödeneği 
kullanamayan bir kuruluş, verileni yerine 
mi harcamıamıştır? Bunu da bir inceleme
ye değer bul1 .uyorum. 

Bir gözlemimi anlatarak sözlerimi bi
tirmek istiyorum. Kaynaklarını kullana
mayan bir genel müdürlüğün; yani, Ta
pu ve Kadastro Gend Müdürlüğünün 
binasını: gezenken dikkatimi çeken bir 
olay oldu. Bu, Sayın Tınaz Titiz zama
nında hazırlanmış; bir kat olduğu gibi 
Devlet Bakanlarına ve müşavirlerime tah
sisi edilmiş. Bu müşavirlerin oto, demir
baş, personel gibi diğer tüm gidenleri Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 
mi karşılanıyor? Bunu sormak istiyorum. 
Kuruluş bir taraftan, «Yerim yok» diyor, 
öte yandan binasının bir bölümünü veri
yor; «Otom yok» diyor, yatırım bütçe

sinden alman otolarını veriyor; «Demir
başım yok» diyor, demirbaş ödeneğini 
veriyor; yetmiyor, otomanını veriyor; 
sonra dönüyor gene bunları istiyor... Şim
di, Sayın ıBakan açıklayabilirler mi : .Mü
şavirlere 1986 - 1987 bütçesinden ne öde
nek harcanmıştır? Kaç elemanla kaç 
oto kullllanıilmaktadır? özetle, elemanını, 
parasını, araç ve gerecini kullanamayan 
•bir kurum, kaynaklarını .savurgan kulla
nan bir kurum, teknolojisi yenileneme
yen bir kurum, 'başarıb olamaz. Kurum 
•kısa ısürede incelemeye alınmalı, sorunla
rı derhal çözümlenmelidir. Aksi takdirde, 
daha 'büyük sorumlar yaratacaktır. 

Artık, yağmalamanın durdü>rullmasını 
diliyor, Gene! Kurulu saygıyla selamlıyo
rum1. I(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Erdoğan. 

Buyursunlar Sayın Balkan. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI NİHAT Kİ
TAPÇI (Erzurum) — Sayın Başkan, sa
yın ntilletyekiİleri; önce, grupları adına 
söz alan arkadaşlarımın öneri ve ".eleş
tirilerine teşekkür ederim. Bundan son
raki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Bu 
münasebetle de hepinizi saygıyla selam
larım. 

Arkadaşlarımın eleştirilerine cevap 
vermeden önce, genel konulara, bilhas
sa 1984*ten sonra yapılan bazı çalışma
lara özetle değinmek lisitiyorum: 

Hepimiz biliyoruz, 'gelişen, değişen 
ülkelerde çoğu zaman kanunlar, talimat
lar, genelgeler hizmetin gerisinde kalır. 
O zaman ne yapmak lazım? Bunlarda, 
hizmetin akışını sağlamak liçiin, bazı de
ğişiklikler yapmak lazım. Aksi takdirde 
iş, idarecilerin İnisiyatifine kalır ki, bunu 
da her idareci kullanamaz; çünkü, ida
recinin bu işde yapısı çok önemlidir. 
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1984'ıten sonra ne yapılimışjtır? Tapu 
kadastro hizmetlerinde darboğazları gi
dermek, yetmezlikleri önlemek için ve 
'alkışı sağlanmak liçin kanunlarda geçekti 
değişiklikler yapılmıştır; 12 kanun, 11 
yönetmelik çıkarılmış ve 7 adet de ge
nelge yayınlanmıştır. 

Burada konuşan arkadaşlarımız ba
zı hususlara değindiler ve bunların çık
masıyla (işin bitmediğini, bunların kâfi 
gelmediğini, •işleri aksattıklarını söyledi
ler. Gayet tabiî, olabilir, yorumlarına 
saygı duyuyorum; ama bu kanunlar hiz
mete hız vermek için çıkarılmıştır. Bun
ların en önemllisi, arkadaşların da önem
le değindiği, HAKAR Projesidir; yani 
Tapu Reformu Projesidir. Bu proje ha
zırlanırken, biraz evvel d£ arz ettiğim 
gibi, tapu kadastro çalışmalarında yet
mezliği ve darboğazları önlemek amacıy
la, TÜBİTAK'ın koordinatörlüğünde, 
üniversiteler, meslek kuruluşları ve bu 
işte profesyonel bazı kuruluşların da 
katkısıyla bazı komisyonlar kurulmuş 
ve bir sene süreyle çalışılmıştır. Sadece 
bu da kâfi gelmemiş, işlerin süratle yü
rümesini amaçlamak bakımından bir de 
analiz yapılmıştır. Bütün bu çalışmalar, 
meslekî konuları makro açıdan ele al
mış ve bazı neticelere bağlamıştır. Bu 
çalışmaların sonunda, 3402 sayılı Yasa 
çıkarılmıştır. Bu yasa, kadastro hizmet
lerinin hızla yürümesi için birçok yeni
lik getirmiştir 'ama, belki şunu kabul 
edebiliriz: Bu yasa yeni çıktığı için ba
zı çalışmalar henüz istenilen hıza var
mamış olabilir, bütçe imkânları yeter
siz olabilir; ama bu demek değildir ki, 
bu yasa güdük kalmıştır, bu yasa hüküm
leri yürütülmeyecektir... 

!Bu yasa ne gibi yenilikler getirmiştir? 
Bu yasa çok önemli yenilikler getirmiş
tir. Evvela, köylerde ve şehirlerde uy

gulanan ilki ayn yasayı kaldırmış, bu 
çalışmaları bir tek yasada bMeştirmıiş-
tir; bir. 

İkincisi; arkadaşımızın da değindiği 
gibi, orman ve Hazine arazileri üze
rinde, emek ve para masrafıyla çalışan, 
ziraat (itarım) yapan çiftçilere bazı hak
lar tanımış ve bunlara, tapu tescil ve 
kayıt işlemini yapması hususunda bazı 
öneriler getirmiştir. Bu da kanaatime 
göre doğrudur. Sebebi de şudur: 

BiMndiği gibi, yıllardan beri orman 
köylüsü ve çiftçilerimiz ile Hazine ara
sında ihtilaflar ısürüp gitmektedir ve mah-
kemelerdelki büyük davaların ve yüklü 
dosyaların sebebi de esasında budur. Bu
nu izale için bu kanunla bu madde ge
tirilmiştir, 

îkinci husus da şudur, arkadaşları-
mız da söylediler: Tapu ve Kadastro
nun imkânları kısıtlıdır, azdır; yani 
Türkiye bu 'hizmetleri sekiz on senede 
yapacak kapasitede değildir, bunu ka
bul ediyoruz. Yasa, bu hizmetleri daha 
erken yapabilmek için, özel sektörün 
teknik imkânlarından yararlanma yolu
nu da açmıştır. Bu da önemli bir yol
dur. Bu imkân varsa, nieden yararlanıl
masın? 

Bu yasanın getirdiği başka bir husus 
da, haritaların standarda bağlanmasıdır. 
Hepimiz biliyoruz, eskiden Harita Ge
nel Komutanlığı ayrı bir harita yapar
dı, Karayolları ayrı bir harita yapardı, 
lEer Bankası ayrı* Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ayrı bir harita yapar
dı. Bu haritalara beli amaçlarla kulla
nılması için bir standart getirilmiş ve 
3402 sayılı Yasaya bir hüküm konularak, 
bununla ilgili bir yönetmelik çıkarılma
sı öngörülmüştür. Bu yönetmelik de 
«Büyük ölçekli Haritaların Yapılması» 
adı altında çıkmış ve bu çalışmalara da 
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ba#aımmışjtır. Bu haritalar 1/1000, 1/2500 
ve 1/5000'lik haritalardır. Arkadaşımız 
burada, «Bu çalışmalar başlamamıştır» 
dedi, ama bu çalışmalara başlanımıştır; 
ancak biraz evvel de İzah ettiğim gibi, 
belki arkadaşımızın arzu ettiği kadar 
hızlı bir çalışma olmayabilir. 

Sonra bu kanunla, topografik harita
ların Ikadastro çalışmalarının Ikalıcı ve 
sağlıklı oilalbilmesi içlin, haritaların to
pografik esasa bağlanması ve sınır be-
lirfernjesıi de öngörülmüştür. Bu da bü
yüt bir yenililktk. 

tikine! loilaralk, bunun dışmdalki bazı 
çalışmalardan da bahsedeceğim, ki ar
kadaşların çoğu değindi, «îmıar Affı Ya
sası» diye anılan 2981 .sayılı Yasadan 
'bahsetmek istiyorum. 

'Muhterem arkadaşlar, yedi sene be
lediye başkanlığı yapmış bir •arkadaşınız 
olarak samimiyetle arz ediyorum, bu 
yasa, söylendiği gibi kötü, yetersiz, iş
leri karıştıran bir yasa kesinlikle değil
dir.. Bu yasa bilhassa belediyelerin çalış
malarına büyük kolaylık getirmiştir. 

Şunu arz edeyim. Bir gecekondu so
runu vardı Türkiye'de. Bu sorun yıllar
dır çözülemiyordu ve her yıl da artarak 
büyüyordu. Ne çözüm getiriliebildi? Hiç 
bir çözüm getirilemedi. Çünlkü, yapılanı 
yıkamıyorsunuz; başkasının arasının 
üzerine yapılmış olsa bile, adamın arsa
sını kendisine teslim edemiyorsunuz. Bir 
ecnebi «Gecekondu nedir?» diye sorsa, 
ne diyecektir? «Devlet, hükümetler evi
ni yapmak isteyen vatandaşa ı yer göste
remiyor, vatandaş da gidip, boş bulduğu 
arsaya evini yapıyor...» İnsanı o zaman, 
«ıDemek ki, sizin vatandaşınız kendi evi
ni kendisi yapacak durumdadır; ama 
ısiiz ona y;er gösteremiyorsunuz.» diye, 
bana göre ayıplarlardı. Bu soruna 
Ibir çözüm bulmak lazımdı. Bunun 

bazı birikmiş ihtilatları ve bu uygula
mada da bazı neticeleri olabilir; ama 
bunu uygulamaktan alakoymafc yahut 
da hiç uygulamamak gibi bir düşünce 
de herhalde doğru olmaz. 

Tapu tahsis belgelerinden bahsedildi. 
Hatta Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesi görüşülürken, bir arkadaşımız, «Bun
lar kâğıt parçasıdır, bunların hiçbir hu
kukî değerli yoktur» dedi. Bu da o ka
dar değildir; çünkü, 10 Kasım 1985 ta
rihine kadar yapılan yapıların yasallaş
tırılması için çıkmıştır bu Kanun. Peki, 
10 Kasım 1985'ten sonra - bunlar tes
pit edilinceye kadar, bir senede, iki se
nede tespit jedilse, - yapılan yapıları kim 
(belirleyecekti? işte bu 10 Kasım 1985 
tarihine kadar yapılan yapıları belirle
mek için, hızlı belidemefc için tapu tah
sis belgesi çıkarılmıştır. Bu tapu tahsis 
belgesinin değeri vardır. O değeri de, 
orada yapılan yapının 10 Kasım 1985' 
ten önce yapılmış olmasını belgelemesi-
dir. Bu çok önemlidir. Tabiî bir de iye
likli ve durumunu da belirtiyor. 

Yine, arkadaşlarımı? 'burada değin
diler, «Efendim, bunlar yapıldı; ama 
tapuları da verilmedi» dendi. Muhte
rem arkadaşlarım, bu bir çalışmayı, 
uzun çailışmayı gerektirir v;e bunu 
konuşan arkadaşlarımız da, burada ima
ra aykırı yapılan yapılarla, gecekondu
ların adedini belirttiler. Bu, ilki milyo
na yakın; 1 milyon 250 bin imara ay
kırı yapılaşma var, 575 bin de gecekon
du var, öyle tahmin ediliyor, bunların 
hepsini topladığınız zaman iki milyona 
yakın imara aykırı yapı çıkıyor ve bun
ların bir kıısmının da arsa dolaylısıyla ih
tilafları vardır. 

Yine ıburada arkadaşlarımız «Tapu 
tahsis ibelgesl kime veriliyor?» dediler. 
Tapu tahsis belgeleri şunlara verilmekte -
dir : 
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L Hazine araziisline yapılanlara, 
2. Belediye ansa ve arazileri üzeri

ne yapılanlara, 
3< Vakiflara ait arsa ve arazileri 

üzerine yapılanlara. 
'Hailta, Vakıflar Genel Müdürlüğü

nün Bütçesi konuşulurken bir arkadaşı
mız burada «Efendim, bu kanunu vakıf
ların arsasına uygulamak doğru değil
dir» dediler. Belki arkadaşımızın haklı 
olduğu taraf vardır; ama şunu da ifade 
edeyim, binıleroe konut yapılmıştır bu 
arsaların üzerine. Ne yapabilirsiniz; bun
ları söküp atalbilirmiisinıiz? Söküp ata-
ımazisıniK. İlle de devlet bunlara bir çö
züm 'bullmak medburiyeltindedir. Bu ara
zilerin dışında, başka şalhıislara ait ara
zilere tapu tahsis belgesi zalten verilme
miştir. Şalhıislara ait arazilere yapılan 
konutlar için o şahısla, o konut sahibi
nin anlaşması öngörülmüştür. Eğer an-
laşamazlarisa ve orada da bir konut kü
mesi oluşmuş ise, yani üçten, beşten faz
la ise, o zaman belediyeler veyahut vila
yetler devreye ıgirmek suretiyle, orayı 
kamulaştıracaklar. 

ALAETTİN KURT (KiocaeKi) — Sa
yın Bakan, kamulaştırılan .var mı? 

IDEVHJET BAKANI NİHAT Kİ
TAPÇI (Devamla) — Var tabiî. 

Kamulaştıracaklar ve o kamulaştır-
tmaya ,göre, oradaki mal sahiplerine bu 
arsaları verecekler. 

İB'ir de ciheti askeriyeye ait arsalar 
üzerine yapılmış .gecekondular var. Ya
ni, eğer tapuları verile'melmiışise, böyle ih
tilaflı olan yerlere yapıları gecekondular 
vardır; ama, 'kanun bunlara da çözüm 
getirmiştir. Başka yolu da yoktur ve 
diklkat buyurursanız, bu kanundan son
ra, hatta getiirilen 3194 sayılı Kanunla 
ıda, hepteniz biliyoruz, ih'isseli araızî ve 
arsaların satışı bazı esaslara bağlanmış

tır. Bu da bunu takviye eden bir kanun
dur. Yüne biliyoruz, bu kanuna elk 3290 
ve 33Ö6 sayılı Kanunlar çıkarılmıştır. 
Bu kanunlarda da hızlı kadastro sistemi 
igöCirilmişliür. Daha evvel katiastroısu ya-
pılmaimıış olan yerferde, hızlı kadasıtro 
yapma işlemi öngıörüümüş'tür. Çiirikü, baş
ka türlü bunların ibUr an evvel tapularını 
vermek ve durumlarını tespit etmek 
mümkün olamazdı. 

Bir de taibiî, yeminli özel bürolar 
üzerinde duruldu. Bu işi sadece helediye-
ierin yapması mümkün değildi, ıbu büyük 
Ibir işti. iki milyona yakın imara aykırı 
'konut varidi. Bu görevi sadece belediye
lere vermek; zaten imkanlar kıt ve per
soneli buna göre hazırlıklı olmayan, bil
hassa teknik personeli noksan olan be
lediyelerin bu hizmeti yapması mümkün 
(değildi. Bu işte de özel sektörden yarar
lanılması ışarütı. Bunun için de yeminli 
özel ıbürolar kurulmuş; ama bunlara 
çok kusa bir vade tanınmış ve 7 Ara
lık 19861da bunların görevleri bitmiştir. 
Aynı zamanda bunlar üç ay içerisinde 
ide dosyalarını belediyelere devretmek 
medburiiyetinde İdiler. Yani bu yeminli 
özel bürolara çok kısa bir süre tanın-
miıştı ve bu süre de tanınmak mecburiye-
tindeydl 

iHlUMt ZtYA POSTACI (Aydın) 
— Tabiî, kaç kişi köşeyi döndü?.. 

DEVLET BAKANI NİHAT KİTAP
ÇI (Devamla) — TaJbiî, köşeyi dönme 
meselesi... Çok muhterem arkadaşım, 
sirkeyi, sarımıisağı sayan paçayı yiyemez 
derler; eğer falan köşeyi döner, filan 
rüşvet alır, filan iltimas eder diye hare
ket edersek, hiçlbir şey yapamayız. Kö
şeyi dönenin de peşline düşmek lazım, 
iltimas edenin de peşine düşmek -lazım. 
Devlerin kanunu, nizamı var; hâkimi, 
polüsi, savcısı var; tabiî onun da peşine 
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düşer, onu da yakalar. (İANAP sıraların
dan «IBravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Ali Haydar Erdoğan arkadaşı
mız, «lAcalba Balkanın seçim böllgesi ol
duğu içlin mi kurs Erzurum'da açılmış
tır» diye Wir sual sordular. Efendfim, her
kesin yapısı, karakteri onun mazisinde 
(gizlidir. Beni tanıyan arkadaşlarım aisla 
ayırıma, kayırma yapmayacağımı; kanu
na, nizama .bağlı olduğumu; hakka, hu
kuka saygılı olduğumu çok iyi bilirler. 
(ANAP sıralarından «Bravo» .sesleri, al
kışlar) Onun için böyle bir talimatı Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürüne kesin
likle vermiş değilim. Sadece, Erzurum'da 
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 
flinast yeni hizmete girdiği, orada da 
kurs tertipleme, tanzim etme imkânı ol
duğu için, sırf bu maklsaltla kurs orada 
açılmıştır. Manlbul'lda mı yapılsaydı? 
(AıNAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) O zaman da suçlarlar, «Efendim, 
Ibu arkadaşlar hep istanbul'a mı gidecek, 
Doğu'da bunlar yapılmayacak mı?» der
lerdi. Bu işin yapılması içlin oraida im
kân varsa, Erzurumlda yapılmışsa kötü 
mü ollmuş? Üstelik para da verilmemiş. 

AHMET ERSİN ı(toir) — Kars' 
ta riiye yapılmıyor? 

DEVUET BAKANI MHAT KİTAP
ÇI (jDevamla) — Kars'ta da yapılabilir 
gayet »fcalbiî. 

Efendim, arz ediyorum, diyorum ki, 
Erzurumlda yerii, bu sene hizmete ıglren 
bir bölge binası var ve bu böllge bina
sında da' kurs açma imkânı var. 

AHMET ERİSİN (İzmir) — Peki, bu 
binayı nıilye Kars'a yapmadınuz da Erzu-
rum^a yapltmıız? 

BIASKAN — Efen'dim ,lüitfen müsaa
de buyurun. 

Devam eldin Sayın ©akan. 

DEVLET BAKANI NÜHİAT KİTAP
ÇI (jDeyamla) — Efendim, arkadaşları -
imiz eğitim hususuna da değindiler. Ta
pu ve Kadasronun meslek lisesi var. 
Bu mdslek asesinde şu anda 3ı 17 talebe 
dkuyor. Meslek Uisesiride yeni, yani 
19841ten sonra İngilizce eğitilme başlan
dı. Burada bilgisayara dayalı, video ve 
lisan lalbaraituıvarları bulunan sınıiflarda 
arkadaşlar İngilizce eğitim yapıyorlar. 

•Tapu ve Kadastro Yüksekokulu var. 
Bu okulun Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne (bağlı olarak .gösterillmemesi 
lazım dediler; olalblilir. Çıkarılan bir ka
nunla ıbu okul Gazi Üniveraiesine bağ
lanmıştır; alma bunun halen bulunduğu 
yer, yurt, Tapu ve Kadasltro Genel Mü
dürlüğünün yurdudur. 

Tapu ve Kadaistro Genel Müdürlü
ğünün bin kişilik bir eğitim sitesi var
ıdır. Bu eğitim sitesindeki bin kişinin 
liçerülsinde taletbe olduğu kadar, ayrıca 
kurs gören personel de mevcuttur. Ha
len (bu şiltede devam etmekte olan tapu
lama kursunda 240, memur tekâmül kur
sunda 90, yetiştirme kursunda ise 123 
personel eğitim .görmektedirler. 

Yine bir arkadaşımız burada, «bilgi
sayar desteklli oltolmatik harita üre/timine 
'geçilırnediğinden» balfoseitMer, Kendileri, 
«Sorduğumuz zaman bize, «Bunlar bir 
ön çalışmadır» diye cevap veriyorlar» 
dediler; doğrudur, olalbilir. Çünkü sayı
sal olarak otıomaltilk tapu kadastro ha
rita yapımından yararlanılmaya daha ye
nli |geç!ilimişt)ir ve ilk başlangıçta alışma 
için bir süre gerekecektir; ama buna baş
lanılmıştır ve ikinci otomatik sistem de 
yakında devreye ıgireoektir ve böylece 
sayısal harita üretimine başlanacaktır. 

Tapu zalbıit defterlerinin mikrofilme 
alınması hususunu da arkadaşlarıımız 
eleştirdiler. Bunların muhafazası, başka 
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nasıl olalbilir, bilemiyorum? Gayet tabiî 
'bugünkü teknÜk imkânlardan yararlanmak 
eisas'tır. Mikrofilmlerle bunları muhafaza 
eltodk, hem haciim bakımından, hem de 
dayanıklıfc bakımından daha doğru ola
cağı için, bu Usule geçilmiştir; ama Ta
pu ve Kadastronun bunu yapacak im
kânları ısağlaması büyük paralara bağlı 
oîduğu için, bu 'işi daha önce yapmakta 
olan Btilbanktan yararlanma düşünül-
mlüşltür. Etilbankla bir protokol yapılmış, 
Ibu protokole ,göre, tapu zalbıt defterleri 
mikrofilme alınmaktadır. Bana ıgöre bu 
da doğru bir şeydir. Ayrıca Ödenen pa
ra da fazla bir meblağ değildir. Kendi
leri de ifade etötiier, bu mliktar 73 mil
yon liradır. 

'Sayın Erdoğan B'eyefend'i yine, mü
şavirlerin Taipu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünde bir katı işgal eftJtikleririden 
ibalhse'Mler. Dalha evvelk'i Sayın Devlet 
Bakanı döneminde, yer imkânsızlığı se-
ibdbiyle bazı müşavirlerin Tapu ve Ka-
dasroda kalması doğru bulunmuş ve ha
len de orada görevlerine devam emek
tedirler. Şahışen ben'im orada bir müşa
virim yok; alma yer bulunduğu zaman, 
herhalde bir balkan müşavirlerini yanma 
almayı muhakkak ki arzu eder. Bu mü
şavirlere Ödenen herhangi bir ödenek 
yolktur, özlük hakları, tamamen, bağlı 
oldukları kuruma, bakanlığa aittir. 

'Efendim, ormanla ilgili taşınmaz mal
lar hakkında getirilen yasal imkânlar hu
susuna bazı arikadaşlarımız değindiler. 
Onlara da .cevap olarak şunu okumak 
işitiyorum : 

«Orman sınırları dışına çıkarılması 
kaydıyla, 3402 sayılı Kadasro Kanunu
nun 45 inci maddesi gereğince, şeh'ir, ka-
'salba ve köy yapılarının toplu olarak bu
lunduğu yerleşim sahaları ile tarla, bağ-
bahçe, meyvelik, zeytinlik, fidanlık, fıs

tıklık gibi tanm arazileri 31.12.1981 tari
hlinden geriye doğru, 20 yıl müddetle 
nizasız ve fasılasız, malik sıfatıyla zilyet 
(bulunan halk sahibi kişilere vergi kaydı 
veya geçerli bir belgeye dayanılarak ve-
rilöblilieodkltir.» Arkadaşımız da bunu 
(böyle ifade öMler. «Daha evvel kadast
rosu yapılan ve Hazine adına tescil edi
len yerlerde de aynı uygulama yapıla
caktır. Ayrıca, tapulu yerlerle iskân su
retiyle veya toprak tevzii yoluyla veri
len yerler, işlemleri tamamlanmış olsa 
dahi başka bir şart aranmadan hak sa
hiplerine verilecektir.» 

ıDoğru Yol Partisi Grubu adına ko
nuşan arkadaşımız da, Stosyaldemokrat 
Halkçı Panti Grulbu adına konuşan ar
kadaşımız da kadro durumuna değin
diler. İkisine de şu şekilde cevap vertmliış 
oluyorum : Tapu ve Kadastro Genel 
IMiüdürlüğüride toplam kadro sayısı 
15 828'dir. 3402 sayılı Kadastro Kanu
nunun ve yeni kurulan 103 ilçede kul
lanılmak üzere kadro tahsM istenmiştir. 
Bu kaldrolar temin edildiği takdirde kad* 
ro eksikliği büyük ölçüde giderilmiş ola
caktır. Kadastroda teknik hizmetlerin 
yapımında Özel sektör kapasitesinden 
azamî ölçüde yararlanılmasına çalışıla
cak ve özel sektöre yapltırılacak teknik 
hizmetlerin yapımında çalışan elemanlar
dan tasarruf sağlanarak bu elemanlar 
kadastronun diğer hizmetlerıinde görev-
leridirilecek'tir. 

'Doğru Yiol Partisi Grulbu adına ko
nuşan Sayın Fuat Kılcı arkadaşımız, 
«Grafik harita üretiminden vazgeçilmesi 
lazımıdır» deldi. Doğrudur; ama, tabiî bu
nu birdenlblire bırakmak da mümkün de
ğil. Yıllar geçtikçe, bu, haddi asgariye 
indirllecekltir. 

GAP Projesi hususuna arkadaşları
mız değindi. Onda da şöyle bir notum 
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var: Güneydoğu Anadolu Projesi içe-
rilsinde, özellide kamulaştırma alanların
da kadastro hlizraetlerline öncelik veril
mektedir. Proje kapSa'mındaki yapımı 
devam eden baraj sahalarındaki köyle
rin kadastroları tamamlanmıştır. Yapı
mına daha sonra başlanacak baraj saha
larındaki köylerin kadastroları, öncelik 
sırasına göre ele alınmıştır. 

Şanlıurfa ilindeki arazi toplulaştırma 
çalışmaları, ilgili kuruluşlarla koordineli 
bir şekilde sürdlürülmektedlir. 

GAİP kapsamına ıgiren Gaziantep, 
Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, 
Mardin illerine ait toplam 505 mahalle
nin 324'ünün, toplam 3 554 köyünden 
2 3.61'inin kadastro çalışmaları tamam-
lanimıış, geriye- kalan 181 mahalle ve 
1 193 köyün ilse, proje çalışmalarını ak
satmayacak şekilde kadastrolarının ya
pılması planlanmışltır. GAP kapsamına 
giren il ve ilçelerde 15 müdürlük görev 
yapmakladır, ihtiyaç halinde yeni mü
dürlükler açılacaktır. 

Arkadaş'larıımız, Çukurova Kentsel 
Kalkınma Projesine de değindiler. 1984 
yılında Devlet Planlama Teşkilatı koor
dinatörlüğünde Mersin, Tarsus, Adana, 
Ceyhan ve iskenderun'da kentlse'l kalkın
ma projesi çalışmaları ıbaşlatılImışJtır. 5 
Temmuz 1985 gün, 85/9627 sayılı Bakan
lar Kurulu kararıyla Dünya Bankasının 
desteklediği projenin uygulanması karar-
laşltırılımıişltır. Yapılan anlaşmaya göre, 
harita ve kadastro hizmetlerinde kulla
nılmak üzere gelişmiş, teknoloji temini 
için Tapu ve Kaidastor Genel Müdür
lüğüne verilen krediyle satın alınan teç
hizatın btir kısmı teslim alınmıştır. Pro
je kapsamına giren ilçelerde toplam 2 bin 
dönüm sahanın sayısal kadastro harita
sı tamamlanmıştır. Devlet Planlama Çu
kurova Koordinatörlüğünün belirlediği 
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öncelikler içinde Mersin, Tarsus, Adana, 
Ceylan ve iskenderun kadastro müdıür-
ıllülklerince çalışmalara devam edilmekte
dir. 

iHAŞKIAN — Sayın Bakan, süre ta-
mamlanmışltır, Cevap arz edeceğiniz ko
nular çofcsa, yazılı olarak lütfetmek 
mümkün olalbillir mi? 

DEVLET BAKANI NİHAT Kİ
TAPÇI (İDâvamla) — Efendim, iki ko
nu daha var, müsaade ederseniz bunu 
da arz edeyim. Zaten bazı konulara ya
zılı cevap vermek gerekiyor. Teşekkür 
ederim eferidim. 

BAŞKAN — Hay hay. Rica ederini.. 

DEVLET HAKANI NitHAT Kİ
TAPÇI (Devamla) — 19 öncelikli ilde
ki kadastro planlamasu: Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekre'terliğiyie yapılan 
müşterek çalışmalar sonucu, anaplana 
uylgun olarak 19 öncelikli il için bölge
sel kadastro planlaması yapılmıştır. Ha
zırlanan proje, on yılda, 1987 yılı fiyat
larıyla 105 milyar liralık yatırını öde
neğini gerektirmektedir. Uygulamanın, 
yılda yüzde 10 arıtan oranda özel sek
törün katkısıyla yapılması benimsenmiş
tir. 

19 öncelikli il şunlardır : Ağrı, Adı
yaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Ela
zığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Hatay, 
Kars, Gazian!tep, Malatya, Muş, Tunceli, 
Urfa, Van, Siirt ve Mardin. 

Efendim, konuşmalarım burada bit
miş oluyor. 1988 yılı Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesinin,, ülkemize, 
milletimize, Tapu ve Kadastro camiasına 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından,1 «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ALAETTılN KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, ısiorum var. 

BAŞKAN — Müsaade ©din. 
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Buyursunlar Sayın Elmas. (ANAP 
'sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Elmas, kusa olması ve süreye 
riayet edilmesi ricasında bulunacağım. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Sayın Balkan, sayın üyelerin sadece 5 
dakikasını alacağımı. 

'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerimin başında hepinizi saygıyla se
lamlarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alikışlar) 

Hemen hemen her bütçede -özellikle 
ısion (günlerde görüştüğümüz Çevre Ge
nel Müdürlüğünün bütçesinde olsun, Ta
pu ve Kadastronun bütçesinde olsun-
rcıulbalefet tarafından, temcit pilavı gibi, 
bu imar alfifı, tapu tahsis belgesi ve yemin
li bürolar meselesi gündeme getiriliyor; 
haltta, muhalefet partisi genel başkanı ta
rafından, «Yeminli büroları açtılar, mu
vaffak olamadığı için tekrar kapattılar» 
diye söylendi. Ben, Sayın Bakanın çok 
ıgüzel açıklamalarına biraz daha açıklık 
getirip, birkaç cümle söylemek istiyo
rum. 

Çok değerli milletvekilleri, imar affı 
konusu, çdk önemli bir problemin, ka
nayan bir yaranın çözüknlenmesiiyle il
gili bir olaydır. Bu olay, bizden önceki 
devirlerde ollmuş, zamanımıza kaklar gel-
ımüş; falkalt bir türlü çözümü mümkün 
olmayan bir olaydır. Nasıl?.. Biraz önce 
Sayın Balkanım size rakamları verdi, ge
cekondu olarak 575 bin gecekondu. Ya
ni, birer daire, birer kat hesabı yapar
sanız, 575 bin tane bina; 575 bin aileye 
arsa vereceksiniz demektir. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Dörtle 
çarp. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — 
Sayın Sabuniş'in hatırlattığı giibfi, Türk 
ailesini karı-koca ve iki çocuklu olarak 
hesap ederseniz; 575 bin aileyi dört nü-
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fuisla çarptığınızda, 3 miliyona yakın in
san demektir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Ayrıca, hisseli arsalarda, kendi arsa
sı üzerinde, çarpık sanayileşimeye müsaa
de veren hükümetler zamanında fabrika 
teşviki verilirken burada çalışacak per
sonel ve idarecimin nerede oturacağı dü
şünülmediği için; İstanbul, Ankara, İz
mir gibi büyük şehirlerimizde fabrikalar 
yaptırılırken, o fabrikaların yanında, 
İmarlı yerlerin yerleşime açılamamasın
dan ve imarlı arsa üretimi yapılamadı
ğından vatandaş kendi başının çaresine 
balkımak için, komiisyonculardan tarla 
olarak satın aldığı hisseli arsa üzerine, 
-»yerinin aslımda neresi olduğu belli ol
mayan arsa üzerine- kendi imkânıyla 
kaçak yapı yapmıştır. İşte bunların sa
yısını da Sayın Bakan 1 milyon 250 bin 
dilye açıkladı. 

MEHMET ABDORREZAK CEY
LAN (Siirt) — Daha fazla. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — 
Bu kadar da değil değerli üyeler; kendi 
imarlı arsası üzerinde, bürokratik engel
lerden dolayı zamanında ruhsat alama
dığı için ve de yirmilbeş senedir bir imar 
Kanunu değiştirilemediğii için, 230 bin 
bina da kendi imarlı arsası üzerinde kaçak 
olarak yapılmıştır. İştıe bu durum, de
min yaptığımız hesaba göre yaklaşık 10 
milyon insanı ilgilendiren bir olay demek
tir. Bu Kanun, ülke nüfusunun 10 mil
yonuna hitap eden bir meseleyi sonuç-
landırmıştiir. Şehirli nüfusumuz, ülke nü
fusunun yüzde 55timi teşkil eder. Bu ise 
27-28 milyon vatandaş demektir, ki bu
nun 10 milyonu kaçak yapıda, gecekon
duda veyahut da, gecekondu standardın-
daki sağlıksız yapıda oturuyor demektir. 
îşte 2981 sayılı İmar Affı Kanunu bu ne
denle getirilmiştir. Hem de niçin getiril-
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mişitir, 'biliyor musunuz Yeminli büro
lar neden ihdas edilmiştir? Günümüz ön
cesinde, Danışma Meclisi zamanında çı
karılan 2805 sayılı İmar Affı OKJanununa 
göıre, müracaat edilen, dosyaların tamam-
lanmuası, bunlarım tapularınım alınması, 
batta ıtespitleırlinin yapılması için beledi
yelerin bütün imkânlarını zorladığınız 
takdirde, benim yaptığım hesaba göre 
onbeş senenin üstünde, arkadaşlarım ba
na söylediğine göıre onısekiz seme zamana 
ihtiyaç Anardı. Yani, İmar Affının tamam
lanması için, normal şartlarda devlet hiz
meti olarak götürüldüğü zaman, ıslah 
'imar planlan yapılıp, sonunda tespitlere 
göre tapuların verilmesi, eğer belediye
ler eliyle yapılmış olsaydı, vatandaşlar on-
sıekıiz yıl beklemek mecburiyetinde olacak
tı. 

Yeminli büroların kuruluş gayesi şu
dur değerli miietvekillerıiı : Yeminli bü
rolar olmasaydı, 'bu tespit ve değerlen-
dirmelerti belediye memurları yapacaktı. 
Yirmi yıla yakım bir meslek "hayatı olan 
ve büro sahibi olarak 'bu işle bizzat uğ
raşan bir iinsan olanak ve istanbul Mil
letvekiliyim ama kökenim Erzincanlıdır, 
yakınlarımın yarısından fazlası da gece
konduda oturan Wir milletvekilli olarak 
sizlere şunu söyleyeyim : Biz buraya gel
meden önce vatandaşa giden belediye mıe-
murları, «Senin arsanı, senlin evini yarım 
metre büyük çizerim, yarım metre küçük 
çizerim» gibi (belediyeleri de şaibeli du-
ruımllıaıra sokmuştur. İşte, yeminli büroların 
(ihdası budur. Yeminli 'büroların görevi ta
pu vermek değildir değerli milletvekilleri. 
Yeminli büroların görevi, mevcult yapıl
mış bu binaların 'tespitini yapıp, dosyala
rını hazırlayarak ilgili kuruluşa, yani va
kıfların ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 
Hazinenin ise Hazine Müdürlüğüne ve 
eğer il özel (idaresinde lisıe, 'belediyede ise 

8 . 4 . 1988 O : 2 

ilgili kuruluşlara teslim etmek, birer nüs
hasını da belediyelere vermektir. 

Bu işlem Türkiye genelinde tamam
lanmıştır, bütün tespitler yapılmıştır. Bel
ki yavaş gibi görünüyorsa da, çok kısa 
zamanda neticesi alınacaktır. Bugün bü
tün belediye imar müdürlükleri, bu dos
yalarla ilgili ıslah imar planlarının ihale
sini yapmış ve birçok yerde ıslah imar 
planları da bitirilmiştir, hem de ıslah imar 
planı yapabilmek için1 halihazır harita 
mecburiyeti vardır, işte, bu yeminli bü
roların tespit ettiği bu dosyalardan, hali
hazır haritaların yapılmasında da istifa
de edilmiştir. Belki, yanlışlıklar yapan 
meslektaşlarımız, yeminli büro sahipleri 
olmuştur. Elbette ki, her işte olduğu gibi, 
bunda da ufak tefek (arızalar olabilir. 
Ancak, bu vesileyle çok önemli bir prob
lemlin çözümü hallledildiyse, onu da şük
ranla karşılamak gerektiği kanaatinde
yim. 

Çok değerli milletvekilleri, bir de bu 
tapu tahsis belgesi meselesine ufak bir 
açıklık getirmek istiyorum : Diyarlar ki, 
«Tapu tahsis belgesi bir kâğıt parçasıdır» 
Asla değerli milletvekilleri, tapu tahsis 
belgesi, verilecek tapuya esas olan de
ğerli bir evraktır. Eğer siz, tapu tahsis 
belgesini vermezseniz, dediğiniz şekilde 
yaparsanız, biraz önceki söylediğim he
sapla, onbeş ila onsekiz sene içerisinde 
halletme imkânınız var, Bu ıslah imar 
planları içerisinde, diyelim ki yol yeri 
açıyorsunuz, okul yeri gibi kamu hizmet
leriyle ilgili alanlar açıyorsunuz, burada 
yapılan geoekondulaırı koruma imkânınız 
yok, onlara yeni yer göstereceksiniz. Han
gi tespite göıre o gecekonduyu koruma 
imkânınız var? İşte tapu tahsis belgesi 
sahibi olana diyorsunuz ki : Bu kaçak 
bina, bu gecekondu senindir. Eğer, ibura-
sı konınmasa dahi, -o kanunun içeriısin-
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de ilgili ımaddesi de vardır- sana şu ıs
lah iimar planı bölgesinden şu arsayı tah
sis ediyorum, şu kadar da enkaz bedeli... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Tapu 
Tahsis Belgesi verilenleri bile yıkıyor
sunuz. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — 
Yıkılan gecekondullar 10 Kasım 1985'ten 
sanıra yapılanlardır değerli arkadaşlarım. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bera
ber Keçiören'e gidelim... Elinde tapu tah
sis belgesi olanların gecekonduları da yı
kılıyor. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Rıza Yıl
maz. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — 
Ankara'da Oran Şiltesine giderken, Dışiş
leri Bakanliğına ayrılan arsa üzerinde 
yapılan gecekondular da vardı. Bu ko
nuyla uğraşan birisi olarak, ben olaya 
vâkıf olmaya çalıştım, «Niçin yıkılıyor bu 
gecekondular?» diye... Hani biır çocuk öl
dü gecekondunun altında... Düşündüğü
nüz zaman, üste hakikî vatandaş değil, is
tismarını yapan, bazı mihrakların onlara 
yol; gösterdikleri için; çünkü, 1980 önce
sinde çok iyi biliyorum İstanbul'da Kar
tal'ın üst tarafında bulunan Gülsuyu'nda 
resmî ellerle arsalar parsellenmiş; orala
ra, milli tanlara özel gecekondu yapmak 
için arsa gösterilmiştir. (ANAP şuraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ben şimdi yineliyorum, söylüyorum, 
bu tapu ıtahsiıs belgeleri verilecek tapu
lara esastır. Gecekondusu korunamaya-
cak vatandaşa arsa gösterildikten sonra, 
gösterilecek arsa 'için matbu, özellikli, 
kıymetli bir evraktır. Söylüyorum, gene
linde söylüyorum; toplayın bu tapu tah
sis belgelerini, getirin bana, her birinin 
arsa değerinin hesabını yapayım. Gece-
kondunuın olduğu yerlerde en küçük arsa 
değerli 2 bin liradan1 başlayıp, 25-30 hin 

liraya kadar olan yerler de var. Ortalama 
5 bin lira (metrekare hesabı yapmış ol
sanız, 500 bin tapu, hesap ettiğimiz za
man, herhalde Türkiye genelnde 1 tril
yon eder- eğer hesabı yanlış yapmadıy-
sam- alınacak artsa bedelleri. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Hesabın yanlış. 

BAŞKAN — Sayın Elmas, toparla
yınız efendim. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkan. 

İşte, alınacak 'bu arsa bedelleri de, 
zamanında, bizden önce hükümet eden 
insanların göremediği kaynaklardan, 
önemli kaynaklardan birisi de 'budur iş
te. Belediyeler bugün altyapı yapıyorsa, 
ona destek sağlanıyorsa, ona limkânlar 
verilmişse, bu ıtapular verildiği zaıman, bu 
arsa bedellerinden alınan paralar da o 
gecekondu bölgeferindeki yapılacak alt
yapı hizmetlerinde kullanılacaktır; yeni 
bir kaynak aramaya da gerek yoktur. 

Bu olay çok önemli, ülke geneli için, 
ülkenin aşağı yukarı 10 milyon insanını 
ilgilendiren çok boyutlu, önemlli bir prob
lemdir. Eğer, muhalefet, «hu kâğıitlar de
ğersiz» diyorsa, oniları toplasın, biz on
ları yine vatandaş lehine kullanmak üze
re, hayır kurumlarına teberru etmek üze
re, değerleri üzerinden satın alır, oraya 
onları bağışlarız, hiç endişeniz olmasın. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Kurt. 

ALAETT1N KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakana konuşmaların
da geçen cümlelerinden dolayı bazı soru
lar sormak istiyorum : Sayın Bakan, 
şahıs yerine yapılmış gecekondular do
layısıyla, şahıslar anlaşamadığı takdirde 
mahkemece, belediyelerce (istimlak edilip 
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İmar Affı Kanunu gereğince gecekondu 
yapan satılsa, verilen yer var mı? Böyle 
bir uygulamanın yapıldığı bir adres var 
mı, bu adresi rica ediyorum? 

Ayrıca, yeminli teknik 'büroların ge-
oekondu tespitinde ölçü hassasiyeti ne
dir? Ölçü krokisine dayalı, hassas po
ligonlara dayanmış mıdır? Buna bağlı ola
rak, iki yeminli büro tarafından ölçümü 
yapılan birbirine komşu gecekondularda 
ölçü tecavüzü var mıdır? Varsa bu iki 
komşuya nasıl tapu verilecektir? Bunla
rın cevabımı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NÎHAT KİTAP

ÇI (Erzurum) — Efendim, bu bir araş
tırmayı gerektiriyor, ben yazılı olarak 
kendililerine cevap arz ©deyim efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü 1988 malî yılı bütçesi 
üzerindeki müzakereler tamamlanmıştiir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınızla sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım : 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

111 Tapu - Kadastro ve Fotogrametn Çalışmalarının Yü
rütülmesi 

3 181 000 000 

45 064 000 000 

BAŞKAN — Önerge Vardır okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı» ura (101-02-2-001-600) 
Harcama Kalemlinde yer alan Ödenekten 
15 mıilyon TL.'nlin düşülmeslini ve ekli 
Taşıt Cetvelimin 2 nci sırasında yer alan 
2 adet Binek Otomobil'in tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif edeniz. 

B. 'Doğancan Akyürek 
İstanbul, 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Abdülb'alki Albayrak 
İstanbul 

Adnan Yılidız 
İstanbul 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Ferruh llter 
İstanbul 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Salit Ekinci 
Burdur 
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Ülkü Güney PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
Gümüşhane BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam-

Kerem Güneş sun) — Takdire bırakıyoruz Gaym Baş-
Kars kan. 

Ayçan Çakıroğulları BAŞKAN — Hükümet?... 
Demiz! DEVLET BAKANI NİHAT KITAP-

Mustafa Balcılar & < E r z u r u m ) ~ <**"* Kurulun takdiri-
EaBcijehir n e bakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul' edenler.,. Etmeyenler... 
Önerge kabul edtİmıiştir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka- Kabul edilen önerge gereği bölüm 11 lıi' 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

tılıyor mu efendim? yeniden dkutuyorum : 

Program 
kodu Açıklama Lira 

l i r Tapu - Kadastro ve Fotoğrametrıi Çalışmalarının Yü
rütülmedi 45 049 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 495 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımiş'tür., 

TOPLAM 48 725 000 000 

BA$KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edül-
miştlir.; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1988 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yık Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1986 malî yılı kesinhesabı-
nm bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

«* 
£ 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 627 524 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tapu - Kadastro ve fotoğrametri 
çalışmalarının yürütülmesi 17 718 107 042 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlanna dağıtılamayan 
transferler 1 844 960 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödenek 22 407 473 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 21 212 998 515 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

CETVELİ 

Ertesi yıla 
Gider rolunan öd 
Lira Lira 

1 421 300 432 

17 412 731 752 

1 838 619 641 

7 307 671 15 099 

20 679 959 496 15 099 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdüriü-
ğiinliin 1986 kesinhesabj/na ilişkim.' bölüm
leri ıkalbuıî edilmiştir. 

IDu suriöül'e, Tapu ve (Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 1988 ırnalî yıll bütçesi .illle 
1986 yıüı kesimhesabı kalbul edilmiştir; 
hayırlı olsıum. (Alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. —Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, son yapılan zam
lara ve enflasyonu azaltıcı ne gibi ted
birler alındığına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Yusuf Bozkurt özal'ın yazılı 
cevabı (7/77) 

Türkiye Büyük Millet Mecılisi 
Başkanlığıma 

Vatandaşım oy vermesinden dolayı 
ceza halline dönüşen lefconoımik zamMar 
hakkımda aşağıdaki sorularımın ıDevlat 
Bakamı Sayın Yusuf lözal tarafından 
cevaplandırılmasamı rica ederimi. 

(Saygılarımla. 
Murat Sökmenoğllıı 

Hatay 
1, 'Peş peşe ıgelen zaırnl'ar miıye? 
2< Genel (seçimlerden sonra pahalı 

Türkiye yarışımda varılmak istemen hedef 
nedir? 

3. Milletim söfraısıradaki ekmek lok
masına kadar uzaman zamlar daha ne 
kadar sürecektir? 

4. Takati kesiSten ımiıletcın refah dü
zeyi Aralık 1987'den -beri neye varımış-
ıfcır? 

5. Anıava'tan miMiâtvekillerimce, Os
manlı Türkiyesinden 'beri kronikleşen 

Yarınki programda yer alan kuruluş
larım (bütçelerimi ve kesimhesa'bımı ıgörüş-
mek içim, 9 Niisan 1988 Oumartasi günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere Ibideşi-
mi kapatıyorum. 

Kaplanına Saatti : 19M2I2 

enflasyon diye adlandırılan pahaMığı 
azaltıcı somut ne gibi tedbir alınmıştır? 
Zamlarla enflasyon ınasıi aşağıya çekile
cektir? Param yoksa Öl politikası eko
nomide devlıet politikası halime mi geti
rilmek istemmıektediır?, 

TC. 
Devlet Bakamtıği 8.4.1988 
Sayı : 03-6/154-2 

Konu : Yazdı Soru önergesi. 

Türkiye Blüyük Millet Möüliısl 
Başkanlığıma 

İtliği : At 29 Mart 1988 tarih ve 
423/02224 sayılı yazımız. 

IHatay Milletvekili sayın Mustafa 
Murat ıSökmenoğlu tarafından Bakam-
liığıma yöneltilen yazılı soru önengesiıne 
oevap 'teşkil edecek yazı metni ekte gön-
deritaekltedir. 

IBiİgierimize arız lederim. 
(Dr. Yusuf Bozkurt özal 

Devlıet Bakanı 

Türkiye, 1980 öncesi, dünya ekono
misindeki gelilşmelerıi kısa sünede yaka
layıp (bir dizi ekonomik kararlar alarak 
ihracata yönelmeyi gerçeklıeşjtirememiışitir. 
iMindiği üzere folüyük Ibir döviz sıkıntısı, 
ödemeler dengesi açığı, arıtan işsizlik ve 

IH. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 479 — 



T. B. M. M. B : 49 8 . 4 . 1988 0 : 2 

'özellikte 1977 - 1980 yılan anasında üç
lü rakamllara ulaşan enflasyon gündem
deki konular olımuştur. Dış ödeme im
kansızlıkları sebebiyle sermaye imalarınım 
'temin edilememiş olması yatırımları 
durma noktasına getirmiştir. İthalatın 
yetersizliği sadece yeni yatırımlara engel-
üemekle kalmamış mevout tesislerin de 
tam kapasite ille çalışmasını engelle-
miştiır. Neticede 1979 yıllı Gayri Safi Mi -
li Hâsıladaki artış hızı Türkiye'nin iflas 
eşiğinde olduğunu belirtecek kadar düşlük 
geçekleşmiştir. 

Bütün 'bu sıkıntılarım yaşandığı gün-
ılerde, 24 Ocak 1980 kararları alınmış 
'vıe yeni ıhir ekonomik yaklaşım beniım-
senmişltir. Bu yaklaşım «Dışa Açılıma» 
olarak 'tanıımlanaibiılir. 

Ekonomik (İstikrar Tedbirlerini : 
. 1. Gerçek Faiz Sistemdi, 
2; Esnek Kur Politikası, 
3- Liberal1 Ticaret Yapısı, 
4. Yatırım'lar vıe ihracat için yeni 

»teşvik sistemi diye özetleyebiliriz. 
İBu tedbiırler incelendiğimde; dış tica

ret hacminim büyütlührııesinim desteklen
diği , görülecektir. 1970'ferde 300 çeşiit 
mal İhraç edilebilirken 1987 de 3 000' 
den fazla mal ihraç edilebilmekte ve yine 
25 kadar ülkeye ihracat yapılabilirken 
ibu sayı günümüzde 127'ye ulaşmıştır. 
Özellikle 19 84'den sonra dış ticarette ve 
Gayri Safi Milî Hâsıladaki artışım ne 
kadar önemli boyutlarda olduğunu tek
rar etmeye gerek yoktur. Hükümetimiz 
tarafından alimmış ve alınacak karaırların 
hedefi, Türk ekonomiısimim. dünya eko
nomisi ve (gelişmiş ülkeler ekonomileri 
ile entegre olmasını sağlamaktır. 

'Bir ekonomide zaman zaman alınan 
karanların maifcro hedeflere uygunluğu tar
tışma götürmezken, ibu kararların m'ikro 
dediğimiz kişi ve/veya firma bazında kı

sa vadede benimsenmediğini veya hoş kar
şılanmadığı da büınen (biır gerçektir. Bu 
vesile ile şunu belirtmek gerekir ki, tes
te i!t edilen hedeflere varabilmek için hiç 
biır eleştiriden sakınmada/n ekonomideki 
.bazı aksaklıkları düzeltmek bakımından 
4 Şubat 1988 kararlara alınmıştır. 

Ş!ımdi 4 Şubat 1988 kararOaın ve bun
dan sonra alınacak paralel tedbirler ile 
varılmak istenen hedeflere varılmış mıdır 
ve varılacak hedefler nelerdir, bunları be
raber .inceleyelim. 

L Türk Lirasının yabancı paralara 
ve altıma olan kaçış 2 ay sonra önlem-
ımiıştlr. Yüksek Faiz Politikası ısonuou ban-
tkaJlardaki vadeli mevduatta hissedilir de
recede artış oldu ve TL'sının bankalar 
dışında bir piyasası kalmadı. Bu ım'ükem-
mel bir başarıdır. 

2t Alınan tedbirler sonucu, resmî 
döviz kurları ile «Talhtalkale» fiyatları 
arasındaki fark iyice kapanmış ve spekü-
'latif amaçla dövize hücum azalmıştır. Bu 
arada döviz tevdiat hesapîarımdaki ar
tış da kıısimen gerilemiştir. 

3. 'Uhraıcat dövizlerimin yurda girişi 
hızlanmış ve ithalata olan ta'lep azalmış
tır. 

4- Hemen hemen her türlü mala 
ihtiyacı olan veya olmayan veya spe
külatif aımaçlla mail alan bir talep hücu
mu vardı, ibu kısmende olisa kesilmiştir. 
İBunun sonucu olarak, iç pazardaki da
ralma, firmaları ihracata zorlayacaktır. 

5. Bilindiği üzere zamlar ve enflas
yonun nedenleri, bütçe açıkları, vergi 
gelirlerimin yetersizliği, tasarruflarımın ye-
'tersiızliği, 'spekülatif ma'l talepleri v.s. sa
yılabilir. Tabiatıyla zamlar yalnız başı
na enflasyonu önlemeye bir çare değin
dir. Fakat zamlar -ile iç tüketim 'azala
cak, bunun sonucu olarak firmalar stok-
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'lan varsa er itmek ve hatta fiaitlart dü
şürmek zorunda kalacaklardır. 

l6- Enflasyonun aşağıya çekildiğini 
gönen mevduat sahipten tasarruflara yö
nelecekler, fakat ıbu arada yüksek faiz 
oranlarıda tedricen aşağıya çekinecektir. 

7, Kalkınma hızı 1980'le (-) % 1,1 
ilken son 5 yılda ortalama % 6'nın üzerin
de ıgençekll'eşımıiişt'iır, ıbu gerçekleşme önü
müzdeki yılarda da devam edecektir. 

ISonıuç olarak, makro dengelere tüm 
•sektörler itibariyle baktığımızda, Tür
kiye'nin 'genel! dengeleri iyidir ve yurt
dışı krediibilitesi oldukça yüksektir. Tek 
Ihedefiımiız eflflasyon beklentisinin kırıl
ması ve ısortra düşfüıülimesidir. Bu elde 
edildiğinde, makro dengeler daha sağ
lıklı çakışmaya başilayacak ive mikro 
bazda işe ıbu iyileşmeler vatandaşa his
sedilir ölçülerde yansıyacaktır. 

IBu nedenllle, her vesile ile belirttiği
miz üzere fiyat ayarliamalan makro 
dengeleri iyileştirmeye yönelik kısa dö
nem tedbirlerdir. 

Alunmış ve alınacak olan ekonomik 
tedbirler ihracatı artırıcı, ödemeler den--
ıgesini İyileştirici, gelir dağılımında eşit-
Üiği sağlayıcı ve halkın refahını artırıcı ni-
'tellikte olup, bu tedbkillerin olumlu etki
leri yakın gelecekte hissedilir derecede 
görülecektir. 

2. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Samsun İli Havza İlçesindeki 
şifalı sıcak su için turistik tesisler yapıl
masına ilişkin sorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in ya
zılı cevabı(7/98) 

Türkiye Büyük IMMllet Medıiısi 
'Başkanlığına 

(Aşağıda yazılı sorulanımın Külıtiür ve 
Turizm iBakanı tarafından yazılı olarak 

oevaplandırrDması için aracılığınızı arz 
ederim. 17.3.1988 

İrfan Oemilrai'Jp 
'Samsun 

1. Samsun'un Havza İlçesinde 45 
'litre saniye debisinde çıkan şifalı sıcak 
su için turistik tesisler yapılması konu
sunda zamanın Kültür ve Turizm Balka
nı tarafından 1986 ara seçimleri öncesin
de 'halkım önünde söz 'verilmiş imidir? 

2i Şayet söz verilmişse, iki yıldır 
boşuna akan Ibu şi'fali su için gerekli te
sislerin yapımına ne zaman başlanılacak-
tırî) 

T.C. 
Külttür ive Turizm 8.4.1988 

Bakanlığı 
Özel Kalitem Müdürlüğü 

Sayı : özk-01 /6% 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet I Meclis] 
Başkanlığına 

İlgi : 22.3J1988 gün ve 7-98-546/ 
02621 sayılı yazımız. 

Samsun Milletvekili İrfan Demir-
ailp'in, Samsun İli - Havza İlçesindeki! 
ışMalı sıcak su için, turistik tesisler ya
pılmasına ilişkin yazılı soru önergesi 
incelenmiş ve göıiüşlerimiz aşağıda ıaçık-
'lanmıstır. 

1986 yıli EylÜÜ ayında Havza İlçesin
de bulunan kapltoca suyunun değerl'en-
dirillmesıi amacıyla Bakanlığımız ele
manlarınca yerinde yapılan inceleme so
nucunda; 

— Kaynak ve çevresinin M.T.A. 
Enstitüsü Genel Oirektörlüğünce jeolo
jik ve hidrojeoltojik etütlerinin yapılma
sı ve kaynak koruma alanlarının belir
lenmesi, 
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ISuyun kaplıca suyu -olduğuna 
dair Saığliıik ive Sosyali Yardım Bakan-
ılığından rapor Mınırnası, 

— DJS.t. Genel! ,Müdürıliiiğü>n'ce su 
analiz raporunun hazıırtllanmasjıni'n (ge
rektiği, 'tespit ©dimiştiır. 

IBu hazırliık'ların tamamlanmasından 
sonra Bakanlığıımızca planlama çalışma
larına geçilmiş, hazırlanan 1/1000 ölçekli 
(Havza Kap'lıcası Mevzii ılmar Planlı 
1!1.6.1987 (tarihinde Belediyesince onana-
rak yürürlüğe konUlımuşitur. 

Onanan planla, yörede 1166 yatak 
kapasitesi ve 3 otel önıerillımiişitir. 

8 . 4 . 1988 O : 2 

ıHavza Beliediyesinin 36 700 m2, liiık 
onman alanının kaplıca oteli ve kür mer
kezi tesisi ıgerçdklleştirm'ek amacıyla tah
sis tallahine de, Tarım Onman ve Klöyiş-
leri Bakanlığına 1..2.1988 taırilhll'il yazımız
la o'liumüu 'görüş verlmiişitir. 

(Plana uygun olarak Belediyesince veya 
'özet sektörce gerçekleştirilecek turistik 
tesis yatıomları IBakaniUtğıımızca Belge ve
rilmek suretiyle de desteklenecektir. Ay
rıca hu tesister T.C. Turizm Bankasınca 
verlen kredilerden yararlanabilmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
İM. Tınaz Titiz 

'Kültür ve Turizm Bakanı 



Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
GÜNDEMI 

49 UNCU BİRLEŞİM 

8 . 4 . 1988 Cuma 

Saat : 10.00 

li 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplanna Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1 /394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna iliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarım gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amzcıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

v<> 

4. — Hatay Milletvekil 
Murat Sökmenoğlu ve 41 
T.R.T. ile ilgili konuların 
iddialarının açıklığa kavuşturulması 
oyla Anayasanın 98 inci, İçti 
ve 103 üncü maddeleri 

Mustafa 
arkadaşının, 

yolsuzluk 
ama-

üzüğün 102 
uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Göllhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi (konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve" özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Kaırs Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emeklüer ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'ntn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Q Ziraat 
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Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — istanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Aik-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Şökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18,, — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl-



ğe Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve îskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerkşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekir dağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

24. — Kütahya Mtole'fcvekili Mehmet 
Korlklmaz'ın, Kütahya tünde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakarfdan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

25. — İzmir Miletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

26. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

27. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satif Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
mm 
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28. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

29. — Zongul'dak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4G) 

30. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

31. — Çorum Miletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
takanından sözlü soru önergesi (6/42) 

32. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
fain'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

33. — Ankara Millötivekli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

35. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay-
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•tarın sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

36. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldi'bi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıl'dığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

37. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'm, Çorum Ui Ortaköy ilçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

38. — Haltay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

39. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

40. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına . ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

42. — Ankara .Milletvekili Ömer Cif t-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanılklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş

kin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55) 

43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28jl 1.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

44. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48., — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankallardalkli döviz tevdiat he-
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili İrfan De-
minalp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi ;(6/64) 



51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
Maz'ın, .din görevlilerinin eğitimi prog-
ramılarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğünle ilişkin Devilet Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya îli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin. (Kültür ve Turizm Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Saikaryâ Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl-
gesıi inşaatıma Miskin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulaman puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin ımağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
ı(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rımı Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'num, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongulldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59: — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Millet vekilli Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına İlişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahaılleler-
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma ©aka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

'62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

63. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

7: 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER 

İŞLER 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-
desiinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 



2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile iki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po-
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S, Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık;, imar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi: 22, 3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Iran islam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 

X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da işgücü Anlaşmasının Onaylanmas < in 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal işler; Dışişileri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon-



lan raporları (1/351) ı(S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3i 1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ille Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Eylül 19815 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayllanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizmi; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı, Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bullunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra

porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katıılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir4. 


