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IV. — KANUN TASARI VE 
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YONLARDAN GELEN Dİ
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Sayfa 
2. — Telsiz Genel Müdürlü

ğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabt 423 

V. — SORULAR VE CE
VAPLAR 424 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları 424 

Sayfa 
1. — Adana Milletvekili Cü

neyt Canver'in, "Novakom" adlı 
ilaçla ilgili olarak basında yer alan 
iddilara ve piyasadaki ilaçların de
netimine ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Nihat Ki
tapçı'ntn yazılı cevabı (7/388) 424:426 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da 
açılarak iki oturum yaptı. 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu 
Tasarıları ile 1987 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhe-
sap Kanunu Tasarılarının (1/496, 1/497; 
1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 3/667) (S. Sayı
lan : 111, 112, 134, 136) görüşmelerine de
vam edilerek; 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, 
Danıştay Başkanlığı; 

1989 Malî Yılı Bütçeleri ve 1987 Ma
lî Yılı Kesinhesapları ile, 

Darphane ve Damga Matbaası Ge
nel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesin-
hesabı; 

Kabul edildi. 

TRT'nin, Genel Kurul çalışmaları
nı radyo ve TV'den yansıtma şekli ve Baş
kanlığın bu husustaki tutumu hakkında 
usul görüşmesi yapıldı. 

13 Aralık 1988 Salı günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
20.35'te son verildi. 

Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Ozbilen 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sartgül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
13 . 12 . 1988 Salı 

Kanun Hükmünde Kararname (1/525) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; 
1. — Doğal Gazın Kullanımı Hak- Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan-

kmda Kanun Hükmünde Kararname lığa geliş tarihi : 9.12.1988) 
— 288 — 
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Tasan 
1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı (1/526) (Millî Sa
vunma ve Adalet komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.12.1988) 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz 

ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/136) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 8.12.1988) 

2. — İsparta Milletvekili ErtekinDu-
rutürk'ün, Ayasofya Camiinin ibadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı, Kutsal Ema
netler Dairesinde Sürekli Kur'an Okun
ması ile İlgili Kanun Teklifi (2/137) (Ana
yasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.12.1988) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'-

nın, gece bekçilerine de silah tazminatı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Baka

nından sözlü soru önergesi (6/281) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.12.1988) 

2. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'-
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/282) (Başkanlığa geliş tari
hi : 12.12.1988) 

Yazdı Soru Önergesi 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç ki
şinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/422) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.12.1988) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 

Altmer ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının nedenle
ri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1988) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugruî Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mökt Mec
lisinin 41 inci Birleşimini açıyorum. 

1989 Malî Yüı Bütçesiyle 1987 Malî 

Yılı Kesinhesabmm görüşmelerine devam 
edeceğiz. Ancak, bir genel görüşme öner
gesi vardır; okutacağım. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. —Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner 
ar 9 arkadastnm, elektrik enerjisinin yüksek fiyat
la satılmasının nedenleri konusunda genel görüşme 
açûmasvna ilişkin önergesi (8/11) 

BAŞKAN — Genel görüşme önerge
sini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye'de üretilen elektrik enerjisi
nin satış fiyatının, vatandaşların alım güç
leriyle oranlanmayacak kadar yüksek ol
duğu bilinen bir gerçektir. Elektrik fiyat
larının yüksekliği, yoksul vatandaşlarımı
zın meskenlerinde aydınlatma giderleri 
bakımından olsun, ayakta durmaya çalı
şan sanayimiz açısından olsun, elektrik sa
tış fiyatları, ülkemizin millî gelir düzeyi ile 
mukayese edildiğinde son derece yük
sektir. 

OECD ülkelerinin 19 adedinin için
de elektriğin kilovat/saat fiyatı; Amerika 
Birleşik Devletleri, Yunanistan, Norveç, 
Avustralya elektrik satış fıyatlanyla hemen 
hemen denklik arz etmektedir. Buna mu
kabil, bu ülkelerin fert başına millî geliri, 

Türkiye'nin millî gelirinden, yaklaşık sı
rasıyla Amerika Birleşik Devletleri 16 kat, 
Yunanistan 3,5 kat, Norveç 13 kat, Avust
ralya 10 kat daha fazladır. 

Gene bu ülkeler arasında, meskenler
de en pahalı elektriği Japonya satmakta
dır. Japonya'nın elektrik satış fiyatı Tür
kiye'nin 2,4 katıdır. Buna karşılık fert ba
şına millî geliri ise, Türkiye'dekinin 10 
katıdır. 

Görüldüğü gibi ülkemiz AT ve diğer 
OECD ülkeleri ile kıyaslandığında; fert 
başına millî gelirleri veya satın alma güç
leri itibariyle bir kıyaslamaya tabi tutar
sak, gelişmiş olan bu ülkeler elektriği bi
zim ülkemizden çok daha fazla ucuza kul
lanmaktadırlar. 

Gelişmiş olan ülkelerde elektrik ülke
mizden çok daha ucuza kullanılmaktadır. 

Bunun, belli sebepleri olması gerekir. 
Elektrik kullanımı, medeniyetin, kalkın
mışlığın, sosyal gelişmişliğin bir gösterge
sidir; lüks bir araç olarak düşünülme
melidir. 

Bugün ülkemizde, özellikle sanayide,. 
maliyetler açısından âdeta işletmeleri felç 
eder duruma gelmiştir. Bu hususta bir re
kabet de sözkonusu olmadığı için, elektrik 
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fiyatlarının yüksek tespit edilmesinde; 
Yatırım maliyetleri vatandaşın sırtı

na mı yüklenmektedir? 
Tahsil edilemeyen elektrik bedelleri 

yüzünden midir? 
Türkiye Elektrik Kurumunun yüksek 

faizlerle iç ve dış borçlanmaları mıdır? 
Teknoloji geriliği midir? 
Üretim maliyetlerinde girdi maliyet 

yüksekliği midir? 
Vasıtalı vergi aracı olarak mı kulla

nılmaktadır? 
Bunlar, bugün kamuoyu tarafından 

bilinmemektedir. 

Bugün ülkemizde,satışa arz edilen 
elektriğin yaklaşık yüzde 81'i net üretim, 
yüzde 24'ü ithal, yüzde 5' i ise kayıpları 
ihtiva etmektedir. Net üretim içinde yüz
de 65 termik santrallarda, yüzde 35'i hid
rolik santrallarda üretildiğine göre, ayrı
ca da termik santralların önemli bir bö
lümü yerli linyit kömürüne dayalı olduğu
na göre; maliyetler açısından, bu fiyatları 
artırıcı bir etkenin sozkonusu, olmaması 
gerekir kanaatindeyiz. 

Bu itibarla, Anayasamızın 98, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 

1. — 1989 Mali Ytlt Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşanları ile 
1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler 
ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 
3/667) (S. Sayıları : 111, 112, 134, 136) (1) 

(1) 111, 112, 134, 136 S. Sayüt Basmayazf 
lar 9.12.1988 Tarihli 37 nci Birleşim Tutanağı
na eklidir. 

bir genel görüşme açılması hususunu say
gılarımızla arz ederiz. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Baki Durmaz 
Afyon 

Ali Eser 
Samsun 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

ibrahim Demir 
Antalya 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Tevfık Ertüzün 
Zonguldak 

Koksal Toptan 
Zonguldak 
Vefa Tanır 

Konya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak, ge
nel görüşme açılıp açılmaması konusun
da öngörûşme, sırasında yapılacaktır. 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

1. — Diyanet İsleri Başkanlığı 1989 Mali 
Yılı Bütçesi 

2. — Diyanet İsleri Başkanlığı 1987 Mali 
Ytlt Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanun Tksarılanyla 1987 
Mal! Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

— 291 — 
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Programımıza göre, Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Bütçe üzerinde grupları adına; Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Ali Şahin, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın Ertekin Durutürk, Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Adil Küçük; şa
hısları adına, lehinde, Sayın Mehmet Şim
şek, Sayın Abdurrahman Bozkır; aleyhin
de Sayın Ahmet Ersin; üzerinde Sayın ib
rahim Aksoy söz istemişlerdir. 

Sırasıyla, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Ali Şahin'e söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Şahin. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Şahin, sürenizi aşmamanızı ri
ca edeceğim. Çünkü, bundan sonra Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesi ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesi var. 

SHP GRUBU ADINA ALİ ŞAHİN 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına Diyanet İşleri Baş
kanlığı bütçesi hakkındaki görüşlerimizi 
sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Bu vesileyle, Yüce Kurulu saygıyla 
selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, dinler, insanla
rın yaratıldığı günden beri vardır; hukuk, 
ahlâk gibi, toplum kurallarından biridir. 
Dinler, insanlığı ve toplumu daha iyiye, 
daha güzele ve daha doğruya ulaştırmaya 
çalışan ilahî ve kutsal kaynaklardır. İnsan
lığın son dini İslam, son peygamberi Haz-
reti Muhammed, son kitabı Kuran'ı Ke-
rim'dir. İslam Dini, kendinden önce ge
len ilahî mesajları tamamlayan; insanları 
doğruya, iyiye yönelten, bilimden ve hak
tan yana olan, akılcı, uygar ve çağdaş ol

maya açık bir dindir. Akılcılığı sayesinde
dir ki, feza çağında dahi bütün dünyada 
büyümektedir. Keza din, fertlerin ruhî ge
reksinmelerine cevap veren manevî bir ci-
hazlanmadır. Dinin toplum ve insanlar 
üzerindeki etkisini bilen Büyük Atatürk, 
laik cumhuriyetin temelini attıktan sonra, 
3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 429 sayılı 
Yasa ile, Diyanet İşleri Başkanlığını, din 
işlerini yürütmekle görevli olarak kurmuş 
ve Başbakanlığa bağlamıştır. Bu tarih, ha
lifeliğin yıkıldığı 1 Mart 1924 tarihinden 
iki gün sonradır. Aynı zamanda, 1924 yı
lında kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanu
nuyla yeni eğitim sisteminin temeli atıl
mış, ulusal bütünleşmenin temel unsuru 
olarak ve denetim yönünden Millî Eğitim 
Bakanlığının yönetimine terk edilmiştir. 
Bütün İslam dünyası içinde akıl, bilim ve 
aydınlanma yoluna tam olarak girebilmiş; 
çağın gereklerine uyarak, hukuk düzenin
de, eğitimde, devleti laikleştirmek cesaret 
ve basiretini gösterebilmiş tek ülke, Tür
kiye olmuştur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Saygıdeğer arkadaşlarım bir ülkenin 
tarihî, siyasî ve sosyal şartları, ülkede yay
gın olan dinin özellikleri, o ülke için ge
rekli ve geçerli olan laiklik anlayışı ve uy
gulamasını geniş ölçüde etkiler. 16 ncı yüz
yılda Avrupa'nın süper gücü olan Osmanlı 
İmparatorluğunun daha sonra Avrupa 
karşısında yenik duruma düşmesinin ve 
hasta adam durumuna gelmesinin başlı
ca nedeni, bu dönemleri ve bu rasyona
list bilimci çağın ürünü olan endüstri dev
rimini yaşamamış olmasından ileri geldi
ğini bilen Büyük Atatürk, türk toplumun
da laik bir dünya anlayışı temeli üzerinde 
yükselen akıl - bilim çağını etkin biçimde 
açmış; kısaca, laiklik, Atatürkçü düşünü
şün ve devriminin genel bir niteliği olmuş
tur. Bu nedenle, çağın, dünyanın ve ülke
nin şartlarına uygun ve akılcı bir devlet 
yapısına geçmek zarureti ülkemizde doğ
muştur. 



T.B.M.M. B : 41 13 . 12 . 1988 O : 1 

Kendisini Tann'nm yeryüzündeki 
gölgesi olarak görmeye çalışan bir hüküm
darın yetkilerini millete devretmek; mil
let iradesine, millet egemenliğine dayalı 
demokratik ve çağdaş bir cumhuriyet kur
mak ve yaşatmak sorunuyla karşılaşıl
mıştır. 

Donmuş ve çağın gerisinde kalmış bir 
hukuk düzeninden çağdaş hukuka, med
rese eğitiminden çağdaş eğitime geçmek 
gerekmiştir. Laiklik, statik hale gelmiş bir 
yapıya hapsolup boğulmaktan, hızla iler
leyen uygarlığın gerisinde kalıp yok ol
maktan kurtulmanın zorunlu şartı haline 
gelmiştir. 

Türkiye^de laikleşme, işte böylesine 
önemli, böylesine hayatî ihtiyaçtan doğ
muştur. Laiklik, Türkiye Cumhuriyetin
de bir Anayasa ilkesidir; herkesin dilediği 
yöne çekebileceği bir deyim olmaktan, bir 
siyasî slogan olmaktan öteye, sınırları ve 
içeriği açıkça belirlenmiş bir hukuk kav
ramıdır. Anayasamıza göre laiklik, Tür
kiye Cumhuriyetinin temel ve vazgeçilmez 
niteliklerinden biridir. Laiklik, aynı za
manda, Türk Milletinin çağdaşlaşma ça
balarının temel taşıdır. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Laiklik, bilimsel ve doğru şekilde an
laşılınca, görülür ki, bu ilke, vicdan ve iba
det hürriyetinin de güvencesidir. Din ku
rallarına dayalı bir devlette, tıpkı aşırı 
akımlarda ve bütün totaliter rejimlerde ol
duğu gibi, yöneticiler, kendilerini tek ve 
bağımsız gerçeğin temsilcileri saydıkları 
için, düşünce özgürlüğünden ve gerçek de
mokrasiden söz edilemez. 

Laik devlette din, bir kişisel vicdan 
sorunudur, devletin resmî bir dini olma
masının sonucu olarak, Anayasamızda şu 
açık hüküm yer almıştır : "Kimse, ibade
te, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî 
inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlana
maz; dinî inanç ve kanaatinden dolayı kı

nanamaz ve suçlanamaz." Keza, Anaya
samızın 42 nci maddesinde, "Eğitim ve 
öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları 
doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 
esaslarına göre, Devletin gözekim ve de
netimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı 
eğitim ve öğretim yerleri açılamaz'' hük
mü yer almıştır. 

Laik devletten, laik hukuktan, çağ
daş eğitimden uzaklaşmanın nasıl bir fe
laket olacağını görmeliyiz. Bunu anlamak 
için çevremizde olan bitenlere bakmamız 
yeter. Teokratik bir dikta rejiminin, çağ
dışı bağnazların eline geçirdiği ülkeyi na
sıl karanlığa sürüklediği gözler önündedir. 
Laiklik ve çağdaşlaşmaya düşman teokra
tik bir dikta rejiminin, yalnız uygulandı
ğı ülkeye değil, İslamiyete de ne kadar za
rar verdiğini görmemek için kör olmak ge
rekir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Laiklik din düşmanlığı demek olma
dığına göre, bu konuya, din ile devlet iş
lerinin ayrılması; dinî inançlara baskı ya
pılmaması; devletin, kanunlarını dinî ku
rallara göre değil, akim, toplumun ihtiyaç
ları doğrultusunda yapmaya önem vermesi 
gibi kurallar açısından yaklaşmak doğru' 
olur. Laik bir devlette din özgürlüğü var
dır. Bu, devletin, ne din kurallarına aykı
rı, ne de o kurallara bağlı olmadığı anla
mına gelir. Laik devlet, komünist ülkeler
de olduğu gibi, resmen ateist olan bir dev
let değildir. O yalnızca din karşısında ta
rafsızdır; dinî inanç işini ferdin vicdanı
na bırakmıştır. Buna rağmen, birtakım di
nî akımlar, "İslam, şeriat demektir. Hal
kın ezici çoğunluğu Müslümandır. Bu ne
denle devlet düzenini İslamî esaslara uy
durmak şarttır" demeye, bu şartın yeri
ne getirilmesinde de kendilerinde yetki 
görmeye başlamışlardır. 

Anayasamızın son maddelerinde, 
devlet düzeninin, din kurallarına göre dü
zenlenmesinin yasak olduğu açıkça göste
rilmiştir. Atatürk inkılaplarının temelini 
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oluşturan bazı kanunların değiştirileme
yeceği açıkça belirtilmiştir. "Diyanet işleri, 
din dersleri" gibi konulann, Anayasada 
geçmiş olmasını, bazıları, laiklik aleyhine 
bir koz olarak kullanmaya çalışmaktadır. 
Aslında, Türk halkının büyük çoğunluğu 
Müslümandır ve devlet, bu halkın dinî ih
tiyaçlarını da, bir kamu görevj olarak üst
lenmiştir; Anayasada yer alan bu görevin 
titizlikle yerine getirilmesi için, Diyanet 
Teşkilatını kurmuş ve görev vermiştir. 

Büyük Atatürk'ün kurduğu çağdaş 
Cumhuriyet ve onun temel ilkesi olan la
iklik prensibi, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tarihi kadar eskidir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, 23 Nisan 1920'de ku
rulduktan sonra, çıkardığı 2 numaralı ka
nun, Hıyaneti Vataniye Kanunudur. Bu 
kanuna ilave edilen bir fıkra ile, dini kul
lanarak devlet güvenliğini ihlal ve bu gü
venliğine zarar vermek, vatana ihanet ola
rak kabul edilmiştir. Buradaki hedef, millî 
çıkarları zarara sokacak şekilde din sömü
rüsüne son vermektir. 

Laikliğin en önemli unsurlarından 
biri de vicdan özgürlüğüdür. Büyük Ata
türk, dinî inanç ve ibadeti, günlük yaşa
mı düzenleyen yasal ve kurumsal düzen
lemelerin dışında tutarak, olur olmaz ne
denlerle dinî inanç ve kurumların tartışıl
masını ve zedelenmesini önlemiştir. Din, 
Allah ile kul arasında bir ilişkidir ve dinî 
kural ve geleneklere göre düzenlenir. Di
nin, kanun yapma ve uygulama sistemi, 
eğitim ve yargı sistemi, giyim, kuşam tarzı 
gibi konularda, doğrudan düzenleme 
fonksiyonu yoktur. Diğer yandan, toplu
mun değer yargılarını da, Atatürkçü ide
oloji şekillendirmiştir. Osmanlılıktan, 
Türk milliyetçiliğine, ümmetten millete, 
şeriattan laik devlete, tebalıktan vatandaş
lığa geçiş ve bazı batıl inançlar yerine bi
limsel gerçeklerin kabulü, Atatürk ideolo
jisinin Türk Ulusuna kazandırdığı yeni 

değer yargılarının en büyüğü olmuştur. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Büyük Atatürk, yaşadığı laik Türki
ye Cumhuriyeti döneminde, dinin ve di
nî duyguların her türlü istismarını önle
miş, mezhep kavgalan ortadan kalkmış, 
sapık dinî akımlar gelişme zemini bulama
mıştır. Ne zaman ki din, politikada, poli-
kita aracı olarak kullanılmaya başlanmış 
ve bazı siyasiler, dini iktidarlarına araç 
olarak kullanmışlar; devletimizin anailke-
lerinden biri olan laiklik, bir kenara itile
rek, meydan, din sömürücülerine, hura-
fecilere, siyasî eylem, peşinde koşan tari
katçılara bırakılmıştır. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Bugünkü iktidar, bu dönemde ve ge
çen dönemlerde bunları gördüğü ve bil
diği halde, siyasal çıkar ve oy hesaplan uğ
runa hiçbirinin üstüne gitmemiş ye İslam 
Dininde asla yeri olmayan yüzlerce tari
kat (Süleymancılık, Ruhanilik, Nurculuk 
gibi) yasa dışı din sömürücülerinin çoğal
masına neden olmuştur. 

Dinî inançların insan üzerindeki öne
mi çok büyüktür. Peki, insanı bu kadar et
kileyen ve yönlendiren dinimizin, amaç
ları Cumhuriyetimizi yıkmak olan birta
kım kendini bilmezlerin çıkarlarına alet 
edilmesine göz mü yumacağız? Türkiye 
Cumhuriyeti, birtakım gercilerin etkileriy
le yıkılamaz. Gericilik, devrimciliğin hı
zını yitirdiği, halka intikal ettirilmediği za
man ortaya çıkar. Gericilik, toplumların 
ilerlemesinde, kaynaşmasında, aşırılık şek
linde nitelendirilen düşüncelere karşı bir 
önlem olmayıp, toplumun ilerlemesini en
gellemek için konulan taştır. Bu tip insan
larla savaş, yalnız bizim değil, halkın ola
caktır. Türk halkı, dinini, bu sömürücü
lerin elinden kendisi kurtaracak, koruya
cak, Müslüman kalacak, ama asla gerici 
olmayacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 

— 294 — 
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Değerli milletvekilleri, ülkemizde ale
nen Atatürk düşmanlığı ve bağnazlık ça
lışmaları vardır. Bunların amaçları, Ata
türk devrimlerini ve laik Cumhuriyeti yık
mak ve teokratik bir devlet düzeni getir
mektir. Buna karşı, her vatanseverin; ay
dın, Atatürkçü, demokrat, çağdaş rejimin 
yanında olanların tavır koyması gerekir. 
Atatürkçülük sözle değil, onun devrimle
rini, fikirlerini savunmakla, korumakla 
olur. 

Türkiye'de, Millî Eğitim Bakanlığı
mıza ve hatta Diyanet Teşkilatımıza bağlı 
olmadan çalışan birtakım dernek ve pan
siyonların durumu endişe vericidir. Genç 
ve tertemiz çocuklarımızın yanlış bilgilerle 
yönlendirillmeye çalışıldığı bir gerçektir, 
Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıl Çukuro
va Üniversitesinin açılışında ve yakınlar
da Gerede'de Sabancı ailesi tarafından 
yaptırılan- yurt binasının açılışında, dev
letin başı«olarak, tehlikeleri görmüş ve şöy
le demiştir : "Bazı derneklerimiz var ki 
yurt yapıyor, kendi işletiyor; ama kötü 
maksatla işletiyor. Ben buna karşıyım. 
Yurt yapılınca Millî Eğitim Bakanlığına, 
devletin kontrolüne devredilmesinden ya
nayım. Yurt yapıyorlar, orada kalan öğ
rencilerin beynini yıkıyorlar." Keza, De
nizli İlimizde aynı mealde konuşmuştur. 
Burada yıkanan beyin Atatürkçülüğe ve 
onun ilkelerine karşı tavır konmasıdır, bu 
nedenle, yurtların mutlaka Millî Eğitim 
Bakanlığının denetimi altında olmasını 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak talep 
ediyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) 
— Hepsi denetim altında zaten. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Baba
larının malı idi. 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — Olmayan
lara hitap ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 
lütfen... 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — Hepimiz 
bu ülkenin fertleriyiz. Çağdaş uygarlık ve 

içinde bulunduğu modern laik cumhuri
yeti korumak hepimizin görevidir. Çün
kü, çağı yakalamaya ancak modern cum
huriyetin içinde ve onun kurallarına, ka
nunlarına uymak suretiyle ekonomik, si
yasal ve sosyal bakımdan kalkınarak ula
şılacağına inanıyoruz. 

Tarihî geçmişe göz attığımız zaman... 
BAŞKAN — Sayın Şahin, biraz tane 

tane ve ağır okuyun, anlaşılmıyor. (Al
kışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sizden korkuyor Sayın Başkan. 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — Tarihî 
geçmişe göz attığımız zaman, yenilik ve 
ilerlemelere, nasıl ve hangi düşünce ile 
karşı gelindiğini görürüz. Geçmişte, "Din 
elden gidiyor" sloganlarıyla ortaya çıkan
ların, III üncü Selim olayı, Patrona Halil 
ayaklanması, 31 Mart olayı, Şeyh Sait İs
yanı, Kubilay olayı hatırlanırsa, ilticanın 
daima ileri hamlelere karşı, din faktörü
nü, ülkemizde bilim ve teknoloji alanın
da yeterince ilerleme sağlayabilmek için 
dünya işlerimizde bir baskı unsuru olmak
tan çıkarmamız gerekmektedir. Bunun 
için hükümetlere ve Yüce Meclise düşen 
görev büyüktür. 

Ozal Hükümetinin modern ve laik 
Cumhuriyete yapılan saldınlar karşısında, 
şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra 
da bir önlem alacağına inanmıyorum. 
Ozal Hükümetinin kimin yanında oldu
ğu henüz kesinlik kazanmamıştır. Anava
tan Partisi içerisinde Süleymancılığı savu
nanlar, Nakşibendî olmakla övünenler 
vardır. Sayın Başbakan, merhum annesi
ni Eyüp Sultan'da, Bakanlar Kurulundan 
karar çıkarmak suretiyle Nakşibendî tari
katına mensup kişilerin yanma gömerek, 
kendisinin de nerede olduğunu resmen 
ilan etmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) 
Ve laiklik prensibine aykırı olarak, dini, 
politikada kullanmıştır. Bunlar endişe ve
rici olaylardır. Bu değişik isimdeki tarikat-
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ların amacı, laik Cumhuriyeti yıkıp, din 
devleti kurmaktır; din istismarı ile maddî 
çıkar sağlamak ve ticarî alanda itibar ka
zanmak düşüncesiyle kurulmuşlardır. 

' Gerçek İslam dini ye onun kitabı Kur'an-ı 
Kerim'de bunların hiçbirinin yeri yoktur. 
Birçok mahkemede verilen kararlarda, 
bunların, resmen, laik devleti yıkmaya 
mahsus dinsel girişim olduğu saptan
mıştır. 

Kıymetli arkadaşlarım, modern laik 
Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, 3 
Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Yasa ile, din 
işlerine ilişkin yürütme yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ve onun oluştur
duğu hükümete bırakılmıştır. İslam dini
nin inanç ve ibadetine ilişkin işlerin yü
rütülmesi için, cumhuriyetin başkentinde 
bir Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 
Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi, Baş
vekâlet bütçesi içinde yer almış, ayrıca ül
kemizde bütün cami, mescit, vaiz, müez
zin ve öteki görevlilerin atanma ve görev
den alınmalarında Diyanet İşleri Başkan
lığı yetkili kılınmıştır. Böylelikle, laik 
Cumhuriyette İslam dinine özel bir önem 
verilmiş, bir devlet kuruluşu olarak Diya
net İşleri Başkanlığına bırakılmıştır. 

1961 Anayasası, 154 üncü maddesiy
le, Diyanet İşleri Başkanlığını bir Anaya
sa kurumu olarak düzenlemiş, genel ida
re içinde yer vermiş ve kurumun.özel ka
nunla gösterilen görevleri yerine getirme
sini öngörmüştür. Anayasa doğrultusun
da, 22.6.1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanunla, Başkanlık, yeni bir 
düzenlemeye kavuşturulmuştur. Bu Ka
nunla, Diyanet İşleri Başkanının görevi, 
" İslam Dininin inançlan, ibadetleri ve ah
lâk esaslarıyla ilgili yönetmek'' olarak be
lirlenmiştir. 

1982 Anayasasının 136 ncı maddesi 
de, Diyanet İşleri Başkanlığının laiklik il

kesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve 
düşüncelerin dışında kalarak, milletçe da
yanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, 
özel kanunda gösterilen görevleri yerine 
getirmesi ilkesi getirilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, her türlü 
politika ve ticarî faaliyetlerden uzak kal
dığı dönemlerde, vazifesini gereği gibi 
yapmış, toplumda birlik ve beraberliği 
sağlamış, halkımızı dinî bilgiler bakımın
dan aydınlatarak, her türlü sapık dinî 
akımların yayılmasını önlemiş, inançların 
sömürülmesine, laik ilkeler doğrultusun
da engel olmuştur. O dönemlerde tarikat
çılık, gericilik ve yobazlık etkisiz kalmış, 
Diyanet İşleri Başkanlığı da büyük saygın
lığa kavuşmuştur. 

633 sayılı Yasa ile, tayin ve terfîler ob
jektif esaslara bağlanmış, hatta bir bilim 
kurumu haline gelen Din İşleri Yüksek 
Kurulu sayesinde halkımız, İslam Dini ba
kımından aydınlatılmış, dinî yayınların 
kalitesinde yükselme sağlanmış, din görev
lilerimizin şevkle çalışmalarına, halkımı
za üstün din hizmeti vermelerine olanak 
sağlanmıştır. Ancak, 633 sayılı Kanun, 
1976 yılından sonra 1892 ve 1982 sayılı ya
salarla değişikliğe uğramış ve değişiklik, 
daha sonra Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş. 1976 yılından bu yana, Anayasa
nın, bir yıl içinde yeni kanun çıkarılması
na yönelik amir hükmüne rağmen, oniki 
senedir Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat 
kanunu, 12 Eylül hükümetleri ve Özal hü
kümetlerince çıkarılmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, hakimizin dinî 
bakımdan bağlı bulunduğu ve bir Anayasa 
kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığının 
bir teşkilat kanunu olmadan, yıllarca, 
Anayasanın 124 üncü maddesine aykırı 
olarak çıkarılan yönetmeliklerle ve genel
gelerle yönetilmesi, iktidara sahip olan hü-
kütemtler için yüzkarasıdır. Halkının yüz
de 90 - 95'i Müslüman olan bir ülkenin 
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diyanet işlerini yönlendirecek bir kurulu
şun teşkilat kanununun çıkarılmamasın
da başka amaçlar görmek mümkündür. 

Seçim sıralarında, İslamiyet! dilinden 
ve elinden bırakmayanların, halkın oyla
rını almak için mukaddes dini araç olarak 
kullananların, Sosyaldemokrat Partililere 
ve adaylarına haksız ve inançsız suçlama
lar yapanların, kendilerinden olanları 
Müslüman, olmayanları Müslüman say
mayarak günah işleyenlerin, laik cumhu
riyet ve devlet düzeninde kendi gibi dü
şünmüyor, oruç tutmuyor ve namaz kıl
mıyor diye üniversite öğrencisi bağnazca 
öldürülürken, bunun sonuçta ülkeye ve
receği tehlikeyi düşünmeden, olayı saptı
rarak kamuoyunu yanıltanların, Diyanet 
İşleri Teşkilat Kanunu gibi elzem ve za
ruri bir kanunu çıkarmaya neden yanaş
madıklarını anlamak mümkün değildir. 
Acaba, bu yasalarda yer alacak laiklik gi
bi temel kavramlardan mı korkuyorlar? 

Birinci ve ikinci Özal hükümetleri
nin, halkın cebinden ve alınterinden ver
gi almaya yönelik, adil olmayan yasaları 
gece baskınlarıyla çıkarırken, Diyanet İş
leri gibi yüksek bir kurumun teşkilat ya
sasından söz dahi etmemesi, düşündürü
cüdür. Bu yasanın bir an önce Hükümet
çe çıkarılmasını bekliyor, bunu, dine say
gının bir gereği sayıyoruz. 

Din, politika dışında, vatandaşın vic
danına hitap eden, Allah ile kul arasında 
ilahî bir kavram olduğuna göre, din adam
larının politika dışında kalmaları, vicdan 
ve yasa emridir. Buna rağmen, seçim sı
ralarında gezdiğimiz birçok köyde, köy 
imamlarının, evlerini ve kutsal camiyi bazı 
siyasîlere açtıklarını, caminin içinde ve 
önünde siyasî nutuklar, söylendiğini, 
imam evlerinde siyasî temaslar yapıldığı
nı gördük. 

Köy imamının karşısında, her siyasî 
teşekkülün mensubu vardır; ondan bek

ledikleri, din adına kendilerini aydınlat
mak, dinî bilgiler vermektir. 

Hükümetin, denetim görevini yerine 
getirerek,, bu durumlara fırsat vermeme
sini Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına talep ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de İs-
lamı parçalamak, ülkeyi, laik cumhuriyet 
ve düşüncelerinden uzaklaştırıp, dine da
yalı Humeyni yapısına uygun bir devlet 
kurdurmak için İran'ın bu konuda kötü 
niyetli kimselere ekonomik destek sağla
dığı ve Avrupa'da çalışan işçilerimiz ara
sına nifak sokarak, bunların bir bölümü
ne yardım ettiği, bilinen bir gerçektir. 

Ayrıca, Türkiye'yi resmen ziyaret 
eden İran Başbakanının, Büyük Atatürk'
ün Anıtkabirini ziyaret etmemesi ve Ata'-
nın ölüm yıldönümünde İran Büyükelçi
liğinin bayraklarını yarıya indirmemesi, 
anlamlıdır. Bu, Türkiye'deki Atatürk düş
manlarına bir mesajdır; laik cumhuriyete 
ve onun kurucusu Büyük Atatürk'e karşı 
olduğunun resmen ilanıdır. Ülkemize ve 
halkımıza karşı iyi niyetinden şüphe etti
ğimiz bu kişilere karşı, Hükümetimizin 
daha duyarlı, tutarlı olmasını ve bunlara 
fırsat vermemesini talep ediyoruz. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biz, milletiyle, 
ülkesiyle bölünmez bir bütünüz. Bu, bü
tünlüğümüzü sağlayan cumhuriyetin ku
rucusu Büyük Atatürk'ün, demokratik ve 
çağdaş fikirleridir. İslam Dini ile paralel
lik arz eden bu fikirlerde, vatan sevgisi, in
san sevgisi, hak, hukuk ve barış vardır. 
"Biz İslamı temsil ediyoruz" diyerek, 
günde yüzlerce genç, ihtiyar, hasta çocuk
ları ve savunmasız kişileri öldürenlerin; 
gerçek İslamı yaşadıklarını sanmıyoruz. 
İslam Dininde yaşam ve özgürlük, kişinin 
en kutsal hakkıdır. Akıl ve mantığa daya
lı İslam Dininde, kölelere ve aklen malul 
olanlara bu nedenle ibadet zorunluğu kon
mamıştır. 
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Diyanet İşlerinde görevli il müftüle
ri, yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler ve 
imam hatip menşeli imamlara din hizmet
leri ödeneği verilmesinin, bugünkü ekono
mik koşullar ve artan fiyatlar karşısında* 
normal olduğunu kabul edip, tüm din gö
revlilerimizin, her bakımdan huzur orta
mı içinde çalışmaları, görevlerini vicdan 
sorumluluğu içinde yapabilmeleri için her 
türlü önlemin alınmasını istiyoruz. 

Din hizmetleri için alınacak persone
lin, il müftülüklerinde ve mahallinde ya
pılacak imtihanlarla alındığını biliyoruz. 
Bu elemanların alımında, hatır gönül, po
litik tavsiyeler dışında, çağdaş bilgi, ileri
ci, Atatürkçü ve müspet din bilgisi ile do
lu kişilerin seçilmesine önem verilmesin
de, imtihanlarda sorulacak soruların bu 
açıdan dikkatle gözden geçirilmesinde, 
mümkün, olduğu takdirde, imtihanların 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görev
lendirilen bir gözlemci huzurunda yapıl
masında, din ve laik cumhuriyet adına ya
rar görmekteyiz. 

Yurt dışına gönderilecek olan din 
adamlarımızın seçiminde, yine müspet 
din bilgisi yanında, Atatürkçülük ve laik 
cumhuriyet ilkeleri esas alınarak, dinî ba
kımdan dolu ve aydın din adamlarının se
çilmesinde fayda mülahaza etmekteyiz. 

Burs verilecek öğrencilerin seçimin
de bilgi, ahlak, ekonomik yapı ve Atatürk
çülük, ilke olarak alınmalıdır. Bunlara 
burs verilmesine karşı olmadığımızı ve 
olumlu karşıladığımızı partim adına ifa
de ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri 
Teşkilatımızda 84 bin civarında kadro 
mevcuttur. Bunun 71 bini dolu, 12 164 
kadro ise halen boştur. Bu kadrolarda gö
rev yapanların (yönetici, müftü, vaiz ve 
imam olarak çalışanlarla, yurt dışına gön
derilen din elemanları da dahil olmak üze

re) tahsil durumlarını şöyle sıralamak 
mümkündür : 

İmam hatip lisesi mezunu 36 871, ilk
okul mezunu 20 372, ortaokul ve dengi 
okul mezunu 7 106, lise ve dengi okul me
zunu 492, yüksekokul mezunu 1 554, ila
hiyat fakültesi mezunu 2 915'tir. Ülkemiz
de 8 ilahiyat fakültesi vardır ve senede yak
laşık 1 800 öğrenci bu okula giriyor ve yi
ne yaklaşık 1 000 kişi ilahiyat fakültesin
den mezun oluyor. 

Yukarıda sıraladığım tabloya göre, 
Türkiye'de din işleri, ilkokul ve imam ha
tip lisesi mezunlarına terk edilmiştir; bu 
ise, son derece yanlıştır. İlahiyat fakülte
leri, çağdaş bilim ve İslamî bilgilerle do
natılmış elemanlar yetiştiriyor. Senede 
1 000 mezun verdiği halde, bu fakülte me
zunlarının neden Diyanet İşlerinde görev 
almadıklarını veya görev verilmediğini hü
kümetten soruyoruz. Eğer ekonomik ba
kımdan Diyanet İşleri yeterli görülmüyor-
sa, özendirici önlem almak gerekir. Yıllar
dır bu okul mezunlarının, bu teşkilatta gö
rev almayarak, diğer kuruluşlarda görev
lendirilmeleri son derece yanlıştır. Hükü
metin, bunun üzerine eğilmesini talep 
ediyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, imam hatip 
liselerinden mezun olan gençlerimizin ye
terli din ve çağdaş bilgi aldığını kabul et
menin mümkün olmadığı açıktır. 18 - 19 
- 20 yaşlarındaki gençlerle, imamlıkları, 
vaizlikleri yürüttüğümüzü zannetmek 
yanlıştır. Bu gençlerin, köylerde, gerek yaş, 
gerekse bilgi itibariyle halkla teması müm
kün değildir. 

Köyde yetişmiş, ilçe veya il imam ha
tip lisesinde okumuş, tekrar köye dönmüş; 
ülkenin değişen sosyal, siyasal ve kültürel 
yapısını tam bilmeyen, halka nasıl yakla
şılacağını ve yeterli olmayan bilgileri da
hi nasıl aktaracağını yeterince bilmeyen bu 

— 298 — 



T.B.M.M. B : 41 13 . 12 . 1988 O : 1 

arkadaşlardan, din adına ve toplum adı
na tam bir yarar beklemek imkânsızdır. 
Köyde imamın, muhtarın ve öğretmenin 
özel bir yeri ve etkisi vardır. Bu nedenle, 
mevcut kadro itibariyle Diyanet kadrosun
da görev alacak arkadaşlarımızın, din bil
gisi dışında, çağdaş, Atatürkçü, demokra
tik ve laik devlet anlayışını da kavramış ve 
içine sindirmiş kişiler olması, ülke geleceği 
için şarttır. 

Ülkemiz, Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna girmek için başvurmuştur. O top
luluğa girdiğimiz zaman, yalnız ekonomi
de değil, din bakımından da Hıristiyan 
âlemine karşı, İslam Dinini bu kadroyla 
korumakta güçlük çekeceğiz. Avrupa'da 
en küçük köy birimlerinde dahi Hıristiyan 
papazlar üniversite mezunudur, bizde ise, 
yüzde 90 kadro, ilk ve orta ve lise mezu
nudur. Son zamanlarda ülkemizde Avru
pa'dan gelen Hıristiyan misyonerlerin di
nimizi parçalamak istedikleri, Avrupa'da 
çalışan işçilerimizin ev adreslerini tespit 
ederek, onlara kilise tarafından yardım 
yapmak suretiyle, Hıristiyanlık propagan
dası yapıp, bize göre bâtıl dini yaymak is
tediklerini basından öğreniyoruz. Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın, imam hatip liseli
lerin iki sene daha ilahiyat fakültesi tesis
lerinden yararlanarak eğitilmesi ve yetiş
tirilmesi görüşünü memnuniyetle öğren
dik. Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak 
biz de, bu okulların, her bakımdan, müs
pet bilim, din bilgisi, hatta teknik bilgi
lerle donatılmış olarak görev almalarında 
ülke adına yarar görüyoruz. Köylerde gö
rev yapan din adamlarımızın giyim ku
şamlarına, davranışlarına dikkat etmele
rini ve halka örnek kişiler olmalarını, her 
bakımdan köylüye, halka destek vermele
rini istiyoruz.. 

Bütçe kanun tasarısında Diyanet İş
leri Başkanlığımızın bütçesinin geçen yı
la göre yüzde 70 civarında artış yapılarak, 

232 milyar 616 milyon Ura olduğunu gö
rüyoruz. Değişen ekonomik koşullar, her 
gün yükselen enflasyon karşısında, bu 
ödeneğin dahi, yatırım, personel gideri ve 
cari harcamalar dahil, hepsini karşılaya
cağına inanmıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizden 
halkımız tarafından yapılan hac seferleri, 
halen Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
çıkarılan bir kararnameyle yürütülmekte
dir. Teşkilat kanunu gibi, hac seferleri de 
ciddî ve kalıcı hukukî statüye kavuşturu
lamamıştır. Öğrendiğimize göre, hac se
ferlerinin bir bölümünün özel şirketlere 
devredilmeye çalışılmasına bir anlam ver
mek mümkün değildir. Binbir ekonomik 
zorluk içinde, dinî bir görevi yerine getir
mek için hacca giden kişilerin özel şirket
lere soydurulmasından endişe duyuyoruz. 
Bu işi yürütecek Diyanet İşleri Başkanlı
ğı bünyesinde Hac Dairesi vardır, Hac 
Müdürlüğü vardır. Bunlar ne için kurul
muştur? Bu görev için kurulmuştur. O 
halde, bunları Diyanet İşleri Başkanlığı
nın yapması ve yürütmesi yararlıdır. 

Sayın milletvekilleri, biz Sosyalde
mokrat Halkçı Partililer olarak, inanarak 
iman edenlere, dinî ibadeti inanarak ye
rine getirenlere saygı duyuyoruz. İslam 
Dininin mantıkî, çağdaş, insancıl ve top
lumsal kuralları olan, ilme ters düşmeyen 
ilerici bir din olduğunu biliyoruz. Aydın 
din adamlarının yanında olduğumuzu ve 
olacağımızı ilan ediyoruz. İslam Dinini 
hak, hukuk, kardeşlik ve barıştan yana, in
sana insan olarak değer veren, sosyal ya
pısıyla, sosyal demokrat görüşle paralel
lik arz ettiği için, inanarak savunuyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sosyal demokratlar olarak, irticaa, 
gericiliğe, yobazlığa, siyasî eylemcilere, ta
rikatçılara karşıyız. Din kisvesi altında hal
kımızı kandıranlara, siyasal ve ekonomik 
çıkarlar sağlayanlara ve bunun için kut-
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sal dinimizi araç olarak kullananlara 
karşıyız. 

Mukaddes dini parçalamak, laik 
cumhuriyete karşı teokratik devlet düze
ni özlemi çeken kişi ve gruplara karşıyız. 

Anayasamızın öngördüğü kurallar ve 
kurumlar dışında, dernek, pansiyon ve va
kıflar şeklinde, Diyanet işleri Başkanlığı
nın ve Millî Eğitim Bakanlığının kontro
lü dışında, bir taraftan irticai teşvik, di
ğer taraftan mal varlıklarına ilaveler ya
pan din sömürücülerine karşıyız. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
İslam Dininin en kutsal yeri olan Kabe'
de siyasî eylem yapanlara ve kan döken
lere karşıyız. 

İslam Dininin, her türlü gösteriş dı
şında, Allah'la kul arasında, araya pey
gamberler dışında kimsenin giremediği, 
ilerici bir din olduğuna inanıyoruz. 

Seçim sıralarında oy alma düşünce
siyle ve siyasî amaçlı olarak, sosyal demok
ratlara çamur atan kişilerden daha inançlı, 
daha aydın olduğumuzu, halkımıza karşı 
da, dinimize karşı da, sözde değil, özde 
bağlı olduğumuzu... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Bu biraz yuvarlak oldu. Kim, kime çamur 
atıyor? 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — Bir daha 
okuyayım mı Sayın Karaevli?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, devam 
edin. 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — Sosyal de
mokratlara çamur atan kişilerden daha 
inançlı, daha aydın olduğumuzu, halkımı
za karşı da, dinimize karşı da, sözde de
ğil, özde bağlı olduğumuzu; yaptığımız 
her şeyin, gösterişten, siyasî ve ekonomik 
çıkarlardan uzak olduğunu; gerçek milli-

• yetçi, Atatürkçü ve İslam Dininin birer 

mensubu olduğumuzu Yüce Meclis huzu
runda ifade ediyorum. Var mı itirazınız?.. 
(Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, süreniz 
dolmuştur, toparlayınız efendim. 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, güncel bir konuya temas et
mek durumundayım. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sa
yın Şahin, rica ediyorum. 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, basında çıkan bir habere gö
re, 9 Eylül Üniversitesinde çalışan bir ila
hiyat, fakültesi doçenti olan Ali Yardım'-
m, ""Yangın tekbirle söndürülür" görüşü
nün Bakanlıkça incelemeye alındığını 
memnuniyetle öğrendik. Böyle bir kişinin, 
bu sözü söylediğinin doğru olmamasını te
menni ediyoruz. Eğer doğruysa, bunu il
me, dine ve ilahiyat fakültesine bir saygı
sızlık olduğunu ifade ediyor, kendisini kı
nıyorum. 

Keza, Doğru Yol Partili bir arkada
şımız tarafından, Ayasofya'nm ibadete 
açılması yolunda vermiş olduğu bir kanun 
teklifine katılmadığımızı; bunun, politika
da dini kullanmaya yönelik olduğunu; 
Ayasofya'nm nasıl işletileceğinin, Büyük 
Atatürk'ün ve O'nun Bakanlar Kurulun
ca tespit edildiğini, Atatürk'ün attığı o im
zayı silmeye kimsenin gücünün yetmeye
ceğini ve ayrıca Doğru Yol Partisinin si
yasal yapısı olarak Parlamento gücünün 
buna kâfi gelmediğini ifade ediyor, Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım 
adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin hal
kımıza, din teşkilatı mensuplarına hayırlı 
olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Ertekin Durutürk, buyurun. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ERTEKİN 
DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Türkiye Diyanet İş
leri Başkanlığı bütçesi üzerinde partimin 
görüşlerini belirtmek üzere huzurlarınız
dayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla se
lamlan m. 

Din, bilindiği gibi, sosyal bir mües
sesedir. Tarihi, insanlığın varoluş tarihi ka
dar eskidir. İnsanlar, yaratıldıkları andan 
itibaren, içlerindeki manevî boşluğu dol
duracak, fert ile ferdin, fert ile cemiyetin 
ve en nihayet, kendisiyle yaradanı arasın
daki ilişkileri düzenleyen bir sisteme, bir 
inanca daima ihtiyaç duymuşlardır. Za
man zaman, batıl olsun, hak olsun, her ce
miyetin, kavmin ve milletlerin daima bir 
dini olmuştur. Zaten din, bir milleti ayakta 
tutan en önemli faktörlerin başında gel
mektedir; insanın kendisi için de, hava, ek
mek, su, yemek gibi hayatî bir ihtiyaçtır. 
Dinler, her fert veya cemiyet için ayrı bir 
tanndan başlayarak çeşitli değişimler ge
çirmiş, en nihayet insanlık, Hazreti Mu-
hammed Peygamber Efendimizin, Pey
gamberi olduğu son din olan Müslüman
lık ile müşerref olmuştur. Allah'ın son di
ni olan İslamın kitabı Kuran ve son Pey
gamber Hazreti Muhammed'in emir ve 
hadisleri, bindörtyüz yılı aşkın zamandır 
insanlığa ışık ve rehber olmuş ve dünya
nın sonuna kadar da, inşallah ışık ve reh
ber olmaya devam edecektir. 

Milletlerin tarihini incelediğimiz za
man görülecektir ki, bir millet, sahibi ol
duğu dinin bütün gereklerini yerine getir
diği zaman, tarihinin en parlak dönemle
rini yaşamıştır. Ne zaman ki dinini hafife 
almışsa, bunun yanında dili, kültürü, ge
lenek ve görenekleri zayıflamış ve o dev
let çöküntünün içine sürüklenmiştir. Ta
rihte hiçbir millet yoktur ki, bu genel kai
denin dışında kalsın. Çünkü din, Allah ile 
kul arasındaki ilişkileri tanzim ettiği gibi, 

bilhassa son ve mükemmel din olan İslam 
Dini, insanlara okumayı, ilmi öğrenmeyi 
ilk şart olarak koymuş, cehaleti reddet
miştir. 

İnsan hayatına böylesine hâkim bir 
müessese olan dinin, bizim toplumumu
zun günümüzdeki durumuna bakarsak, 
durumun, bütün gayret ve çabalara rağ
men, yeterli olmadığını görüyoruz. Bugün 
insanlara dinî ibadetlerini yaptıran, ilk di
nî bilgilerini veren imamların büyük bir 
çoğunluğunun, yeterli bilgi ve kültüre sa
hip. olduğunu söylemek zordur. Bir za
manlar Sultanahmet Camii imamı olabil
mek için dört lisan bilmenin şart olduğu
nu düşünür ve bugünkü imamlarımızın 
kültür ve bilgilerini de bununla mukaye
se ederseniz, bu çıplak hakikat bütün deh-
şetiyle gözlerimizin önüne gelecektir. An
cak, bu imamlarımızın ve din adamları
mızın kabahati değildir. Din adamlarının 
horlandığı, küçük görüldüğü devreleri at
lattık geliyoruz. Bu husus, Türkiye'de bir 
gerçektir. Halen daha da bu düşünce bü
tünüyle kaldırilabilmiş değildir. Din 
adamlarımızın toplumdaki saygın yerini 
alabilmeleri için, bu insanların yetiştiril
melerine, bilgilendirilmelerine daha bü
yük önem verilmesi gerektiğine inanıyo
rum. Bugün imam hatip lisesi mezunu 
olan ve 18 yaşını bitirmiş genci, bir imti
handan sonra bir köye veya mahalleye 
imam olarak atıyoruz... Bunun yeterli ol
duğunu nasıl iddia edebiliriz? Bu gencin 
insanları aydınlatmasını nasıl bekleriz? 
Bugün imam hatip liselerinde okutulan di
nî bilgiler, maalesef, mezun olan gencin 
imam olması için yeterli değildir. Bu genç
leri imam olarak atamadan önce, çok kap
samlı olarak meslek öncesi eğitimden ge
çirmek durumundayız. Zamanın hızla de
ğiştiği göz önüne alınınca, din adamları
mızın meslek içi eğitimlerinin ne derece 
önemli olduğunu da' kabul etmek duru
mundayız. Bugün, bu hususların yeterince 
yapıldığını söylemek güçtür; hatta, bazı 
eğitim merkezlerinin parasızlık nedeniy
le kapandığı söylenmektedir. 
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Şunu açıkça beyan etmek durumun
dayız ki, genel bütçeden Başkanlığa ayrı
lan, âdeta sembolik bir parayla da bunla
rı yapmak imkânsızdır. Başkanlığın -
bilinmektedir ki- bugün araç, bina ve pa
rasal yönden birçok ihtiyacı, Türkiye Di
yanet Vakfı tarafından karşılanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün artık tek
nik gelişmiş, imkânlar çoğalmıştır. Toplu
mumuzu dinî konularda sadece din adam
larının aydınlatmasını beklemek de yan
lıştır. Bu hususta çağın imkânlarından fay
dalanmak durumundayız. Başta televiz
yon olmak üzere, gazete, dergi, video 
bantlarını bu amaçla kullanmak müm
kündür. Bilindiği gibi, bu husustaki en et
kili araç da televizyondur; ancak bütün 
millet için kanayan bir yara olan televiz
yon yayınları da, değil milleti din konu
sunda aydınlatmak, âdeta, milletimize ya
bancı kültür ve dinlerin ajanlığını yap
maktadır. Toplumumuzda hiçbir fert yok
tur ki, bu hususta vicdanı sızlamasın. Açı
lışından kapanışına kadar, milletimizin örf 
ve âdetlerine ters düşen, âdeta ahlaksız
lık abidesi olan yabancı dizileri, program
ları, milletimize seyrettirmekle kendisini 
görevli saymaktadır. Bu millî'kuruluşun 
tutumunu huzurunuzda protesto 
ediyorum. 

Televizyonda dinî konular ve bilgi ve
ren programlar ise, cuma günleriyle, dinî 
bayram günlerinin sayısıyla sınırlıdır. San
ki toplumumuzun, sadece cuma ve bay
ram günleri dinî bilgilere ihtiyacı varmış 
da, başka zaman bu bilgilere ihtiyacı yok
muş gibi davranmaktadır. Bu hususta Hü
kümetin ve Sayın Bakanın tutumu ise dik
kate şayandır. Sayın Bakan, bütçe görüş
melerinde bakınız ne demektedir : 

"TRT'deki programların, Diyanetin 
tamamen dışında ve TRT'nin sorumlulu
ğunda hazırlandığını, yayınlandığını, al
tını çizerek ifade etmek istiyorum. Diya

netin bu konudaki çalışması, TRT'nin is
tediği ölçüde, kendilerine imkân sağla
maktan ve yardımcı olmaktan ibarettir." 

Bu sözlerin doğruluğu bile, hiçbir za
man Sayın Bakanı haklı çıkarmaz. Bunun 
anlamı, "Ortada bir aksaklık vâr, ama bu 
aksaklık bize ait değildir" demektir. Şa
yet Sayın Bakan bu hususta bir eksiklik
ten yakmıyorsa, kendisine, bu işe çare bul
mak zorunda olan bir hükümetin üyesi ol
duğunu hatırlatmak istiyorum. Yok, eğer 
bu konudan şikâyetçi değilse, biz kendi
sinden millet adına şikâyetçi olmaya de
vam edeceğiz. Ayrıca, millî iradenin ye
gâne temsilcisi olan şu Yü£e Meclisin de 
bu işe mutlaka bir çare bulacağına ina
nıyorum. 

Sayın milletvekilleri, TRT'nin, dinî 
günlerimizde, önceden çekip, bilahara, ya
bancı bir dans topluluğundan spnra ver
meyi âdet haline getirdiği, dontfk mevlüt 
ve Kur'an okunması ve cuma günleri ya
yınlanan, öz ve içerikten yoksun program
ların dışında yegâne müspet davranışı, po
litik amaçlı bile olsa, bu sene vermiş ol
duğu hac ile ilgili yayındır, inşallah, bu
nu bir başlangıç olarak kabul ediyor ve da
ha mükemmel bir hale getirilmesini di
liyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu hususta diğer 
önemli bir konu da, yabancı ülkelerdeki sa
yıları 4 milyona yaklaşan yurttaşlarımızın 
din ihtiyaçlarının karşılanması mevzuudur. 
Bu hususta son zamanlardaki önemli geliş
meleri memnuniyetle karşılıyoruz; ancak, 
çok yetersiz olduğunu da kabul etmek zo
rundayız. Şu anda yurt dışında bulunan va
tandaşlarımız, yurt içindeki vatandaşları
mızdan daha çok, yabancı kültür ve ideo
lojilerin baskısı altındadır. Bu konuya, bir 
de İslam adına hareket ettiklerini iddia ede
rek vatandaşlarımızı sömüren birtakım sa
pık düşünceli insanlan eklerseniz, durumun 
vahameti ortaya çıkacaktır. 
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Bu yabancı kültür, ideoloji ve sapık
lıklarla mücadele edebilmek için, yurt dı
şına, bilgili, kültürlü ye İslamı en üst dü
zeyde bilen daha çok din adamını gönder
mek gerekmektedir. Bugün sayıları 
-kalıcısı, geçicisi- 500 civarında olan din 
adamı ile bunu başarmak, maalesef müm
kün değildir. İş, dönüp dolaşıp yine mad
dî imkânlara gelmektedir. Ancak biz, bü
tün uğraşlarımıza rağmen, sayın Hükü
metimize nedense, sağlık, eğitim ve din 
konusunda bütçeden daha fazla pay ayrıl
ması lazım geldiği gerçeğini bir türlü an
latamıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunları 
söyledikten sonra, bazı önemli konuları da 
başlıklar halinde sıralamak istiyorum. 

Anayasamızın 136 ncı maddesinde, 
"Genel idare içinde yer alan Diyanet İş
leri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusun
da, bütün siyasî görüş ve düşüncelerin dı
şında kalarak ve milletçe dayanışma ve bü
tünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunun
da gösterilen görevleri yerine getirir" den
mektedir. 

Kaynağını bu Anayasa maddesinden 
alan ve kendisine çok önemli görevler ve
rilen Başkanlığın görev ve yetkileri, en son 
1965 yılında çıkarılan 633 sayılı Kanunla 
belirlenmiş ve tayin ve terfiler de bir ni
zama bağlanmıştır. Daha sonra, 1966 yı
lında, 1982 sayılı Kanunla 633 sayılı Ka
nunda değişikliğe uğramış ve yapılan bu 
değişiklikler, bilahara Anayasa Mahkeme
since iptal edilmiştir. Bu iptal neticesin
de, 633 sayılı Yasada birçok boşluklar 
meydana gelmiştir. İptal edilen teşkilat ka
nunu yerine, sekiz seneden beri yeni bir 
kanun çıkanlamadığı için de, Başkanlığın, 
iptal kararından sonraki bütün tasarruf
ları, maalesef, yasal dayanaktan yoksun 
hale gelmiştin Teşkilat Kanununun iptal 
edilmesinden sonra, Din İşleri Yüksek 
Kurulu da görev yapamaz duruma düş

müştür. Türkiye'nin din hayatına ışık tut
mak, Başkanlığın hizmet içi programlarını 
hazırlayıp yönlendirmek, yayın politikasını 
tespit etmek vesair gibi çok önemli görev 
ve fonksiyonları bulunan Din İşleri Yük
sek Kurulunun çalışamaz hale gelmesiy
le, Türkiye'de din politikası âdeta askıya 
alınmıştır. 

Senede en az üç defa vergi kanunla
rının görüşüldüğü bu Yüce Meclise, ge
rek Millî Güvenlik Konseyi zamanında, 
gerekse Sayın Özal hükümetleri zamanın
da bu kanunun sevk edilmemiş olmasını 
anlamak mümkün değildir. Gerçi Sayın 
Bakan, Başkanlık bütçesinin Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülmesi sırasında, bu 
kanun tasarısının 1989 yılında Meclise 
sevk edileceğini söylemiştir, ancak, geçmiş 
yıllann tutanaklannı incelediğimizde gö
rüyoruz ki, Sayın Bakan, aynı şekilde, 
1986 yılı bütçesi görüşülürken de Teşkilat 
Kanun Tasansmın hazırlanmış ve Başba-
kanlığa sevk edilmek üzere olduğunu söy
lemiştir; fakat, aradan iki yılı aşkın bir za
man geçmiş olmasına rağmen, tasan he
nüz Meclise sevk edilememiştir. Sayın Ba
kana, kanunun gecikmesinin sebebinin, 
varsa mantıkî izahlannı sormak ve öğren
mek istiyoruz. 

Diğer bir konu da, Başkanlığın yayın 
politikasındaki belirsizliktir. Diyanet İşleri 
Başkanlığının yayın politikası iflas etmiş
tir. Bu konudaki en büyük tıkanma, mev
zuat eksikliği, parasal sıkıntı ve Hüküme
tin konuya sahip çıkmamasıdır. Bu konu
ya ayrılan ödenek ile bir tek eserin dahi 
basılması, yayınlanması mümkün değildir. 
Maalesef, her konuda olduğu gibi, enflas
yon canavan, Başkanlığın yayın politika
sını da en üst düzeyde etkilemiştir. 

Başkanlık bünyesinde çalışan aynı 
tahsile ve hizmet süresine sahip görevli
ler arasında, bilhassa merkez ve taşra teş
kilatında çalışan görevliler arasında, imam 
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ile müezzin, müftü ile vaiz arasındaki ma
aş ve çeşitli ödenek farkları, teşkilatta ça
lışanları üzüntüye sevk etmektedir. Baş
kanlık bünyesinde çalışanlar için, bütçe 
imkânlan ölçüsünde, lojman ve misafir
hane tedariki ise, personelin ortak ihtiyaç 
ve arzusu halindedir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu 
bölümünde, Türkiye Diyanet Vakfı hak
kında birkaç söz etmek istiyorum. Kurul
muş olduğu 1975 yılından bu yana çok ba-
şanlı hizmetleri bulunan ve bir hayır vakfı 
olmanın bütün şartlarını yerine getiren bu 
vakfı kuranlara, yaşatanlara ve yönetici
lerine huzurunuzda teşekkür etmek is
tiyorum. 

Bu vakıf, kurulduğundan bu yana, 
gerek dinî yayınları, gerekse düşkün ve 
muhtaçlara yapmış oldukları çeşidi sosyal 
yardımları, talebelere verdiği burslar, ca
milerimizin yenilenmesinde gösterdiği 
gayretleri, Kocatepe Camiine yapmış ol
duğu maddî katkıları, hac ve umre seya-
hatlerindeki başarıları ile, toplumumuzla 
âdeta özdeşleşmiş ve büyük bir ihtiyacı gi
dermiştir. Hayırsever yurttaşlarımızın de
ğerli katkılarıyla kısa sürede gelişen bu va
kıf, âdeta yurttaşlarımıza bir karagün dos
tu olmuştur. Son olarak, çıkarmak üzere 
oldukları İslam Ansiklopedisinin de, ala
nında büyük bir boşluğu dolduracağına 
inanıyorum ve vakfın bugüne kadar yap
mış olduğu başanlı yayın faaliyetlerinin de 
devamını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, halen yürürlük
te olan 22.6.1965 tarih ve 633 sayılı Diya
net İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevle
ri Hakkındaki Kanun ile, Başkanlığa, İs
lam Dini inançları, ibadet ve ahlak esas-
lanyla ilgili işleri yürütmek, din konusun
da toplumu aydınlatmak, ibadet yerlerini 
yönetmek, din görevlilerinin hizmetlerini 
düzenleyip denetlemek, din işleriyle ilgili 
konularda ilmî inceleme ve araştırmalar 
yapmak, dinî eserleri telif ve tercüme et

mek, Müslüman vatandaşların millî ülkü
lere bağlılıklarını koruyucu ve inanç ay
rılıklarını önleyici tedbirleri almak, mus-
haflarm doğru basımını sağlamak, yurt dı
şındaki vatandaşlarımızı dinî konularda 
aydınlatmak ve onları her türlü aşırı ce
reyanlardan ve din istismanndan korumak 
görevleri verilmektedir. 

Başkanlık, bu görevlerinin yanı sıra 
ayrıca, 26.4.1979 gün ve 7/17439 sayılı Ba
kanlar Kurulu karanyla, hac seyahati ve 
11.4.1983 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 
da umre seyahati ile ilgili organizasyon ko
nusunda da görevli kılınmıştır. Başkanlık, 
bu görevlerini, bahsedilen tarihten bu ya
na, Türkiye Diyanet Vakfı ile ortaklaşa 
sürdürmektedir. Başkanlığa bu görev, va-
tandaşlanmızıh bu kutsal görevlerini, her 
çeşit çıkardan uzak, sağlık ve güvenlik 
şartlan içinde, usulüne, dinî esaslanmıza 
uygun ve devletimizin şerefine yakışan bi
çimde yapması gayesiyle verilmiştir. Bazı 
ufak tefek aksaklıklara rağmen, Başkan
lık, bu görevini bugüne kadar en iyi şe
kilde ve başka ülkeler tarafından, âdeta 
gıpta ile izlenecek şekilde başarı ile yap
mıştır. 

Başkanlık, haccın başlangıcındaki 
resmî muamelelerin ifasından tutunuz, se
yahat sırasındaki kolaylıklara, Mekke ve 
Medine'de ikamete, Arafat ve Mina'daki 
yerleşim ve yiyecek ihtiyaçlanna kadar her 
şeyi ile mükemmel bir organizasyon kur
muştur. Buna, her sene edinilen tecrübe
ler de ilave edilerek, organizasyonun da
ha mükemmel hale geldiği görülmektedir. 

Hal böyle iken, Sayın Bakanın, Baş
kanlık bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülmesi sırasında yaptığı açık
lama, âdeta şok tesiri yapmıştır. Sayın Ba
kan bu açıklamasında, hac ve umre orga
nizasyonunun, bazı şartlarla özel sektöre 
devredileceğini bildirmiştir. Türkiyemiz-
de şu bilinen bir gerçektir ki, birçok va
tandaşımız hac veya umre nedeniyle, 
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ömründe ilk defa yurt dışına çıkmaktadır. 
Diğer bir gerçek de şudur : Bizim vatan
daşımız, yaşı ilerledikten sonra hacca gi
der. Bu mükemmele yakın organizasyonu 
bozarak hac ve umre görevini özel teşeb
büse devretmek, yer yurt bilmeyen hacı
larımızın, geçmişte olduğu gibi, bazı so
rumsuz ellere düşürülmesi demektir. Bu 
nedenle, bu husustaki kararın yeniden 
gözden geçirilmesini diliyoruz. Sırası gel
mişken, Kızılay teşkilatına da, hac ve um
re seyahatları sırasında göstermiş olduk
ları gayretlerden dolayı teşekkür etmek is
tiyorum. 

Buna göre, bu organizasyonda bazı 
ufak tefek aksaklıklar haricinde, göz önü
ne alınması lazım gelen en önemli mese
le, hacca gönderilecek din görevlilerinin 
daha mükemmel eğitilmeleri, mümkünse, 
hatır, gönül dışında, dinî yönden en iyile
rinin görevlendirilmesidir. Zira, kafile 
içindeki bütün hacı adaylarının görevle
rini eksiksiz yapmalarındaki bütün vebal 
bu görevlilere aittir. Nefsimde tecrübe ile 
biliyorum ki, sayıları çok az olsa da, bazı 
görevlilerimiz, yapmış oldukları görevin 
büyüklüğünü ve sorumluluğunu idrakten 
acizdirler. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Başkan
lık bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Adil Küçük, buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ADİL KÜ
ÇÜK (Konya) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Diyanet İşleri 
Başkanlığının 1989 yılı bütçesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubumuzun görüşlerini 
açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetini

zi şahsım ve grubum adına saygıyla selam
lıyorum. 

Sözlerime başlarken, din, devlet, va
tan ve millet için çalışmış ve hakkın rah
metine kavuşmuş ilim ve irfan erbabı ze
vatı rahmetle, yaşayanlarını minnet ve 
şükranla andığımı ifâde etmek istiyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, din ve devletimizin bekası, 
aziz milletimizin dünya ve ahiret mutlu
luğu için samimî ve fedakâr bir gayretle 
çalışan muhterem din görevlilerimizi, on
ların hizmetlerini daha güzel, daha verim
li, daha mükemmel yapmaları için tüm 
imkânlarını seferber eden Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın başta muhterem başkan
ları olmak üzere, tüm personeline huzur
larınızda teşekkür ediyor, başarılı çalışma
larının devamını diliyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İş
leri Başkanlığı, yüce dinimiz İslamiyetin 
itikat, ibadet ve ahlak ile ilgili işlerini yü
rütmek, toplumumuzu din konusunda ay
dınlatmak, cami hizmetlerini yönetmek 
üzere kanun ile kurulmuş, kaynağını 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından alan 
bir cumhuriyet müessesesidir. Bu mües
sese, Anayasamızda ve kendi kuruluş ka
nununda ifadesini bulan bu görev ve so
rumluluklarını, devletimizin temel karak
terine uygun olarak yerine getirmektedir. 
Hepiniz takdir edersiniz ki, bu görevlerin 
yerine getirilmesi, devletin genel bütçeden 
ayırdığı maddî imkânlarla birlikte, geniş 
bir din görevlisi kadrosuyla yerine getiril
mektedir. 

Yetişmiş personel, iyi eğitilmiş ele
manları, din hizmetlerinin ana unsurunu 
teşkil etmektedir. Bunun içindir ki, Diya
net İşleri Başkanlığına devletçe verebile
ceğimiz her türlü imkânı, yerini bulmuş 
bir harcama olarak görüyoruz. Bunu söy
lerken, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmeti
nin tamamının sadece para ile yapılabile-
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cek bir hizmet olmadığını da ifadeetmek 
istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İş
leri Başkanlığı 1989 yılı bütçe teklifi hak
kında özetle şu bilgileri sunmak istiyo
rum : Başkanlık bütçesi, tasarruf anlayışı 
içinde, geçen yılların tecrübelerine daya
nılarak ve hizmetleri daha da ileriye gö
türebilmek düşüncesiyle hazırlanmıştır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 1989 yılı bütçe
si, toplam 232 milyar 216 milyon liradır. 
Bunun 212 milyar 948 milyon lirası per
sonel giderlerini, 5 milyar 250 milyon li
rası cari hizmet ödeneklerini, 7 milyar 200 
milyon lirası yatırım harcamalarını, 6 mil
yar 818 milyon lirası da transfer harcama
larını teşkil etmektedir. 

Yeni kurulan 111 ilçe müftülüğünün 
ihtiyacını karşılamak üzere, 28.5.1988 gün 
ve 88/12998 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile toplam 380 kadro daha ilave edilmiş
tir. Bu suretle, Diyanet İşleri Başkanlığı
nın toplam s'erbest kadro adedi 85 bine 
yaklaşmış bulunmaktadır. 

Diğer cari hizmet ödeneklerinde ge
çen yıla göre meydana gelen yüzde 45 ora
nındaki artış, özellikle hizmet içi eğitim fa
aliyetleriyle, yurt içi ve yurt dışı vaaz ve 
irşat hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. 
Din hizmetinin, halkımıza, gerçekçi bir şe
kilde, etkili ve verimli olarak sunulabilmesi 
için, özellikle din görevlilerinin, eğitim 
merkezlerinde hizmet içi eğitime tabi tu
tularak yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu 
amaçla 7 eğitim merkezinde hizmet ön
cesi ve hizmet içi kurs ve seminerler dü
zenlenmektedir. Geçen yıl olduğu gibi, bu 
yıl da hizmet içi eğitim faaliyetlerine bü
yük önem verilmiş ve daha fazla persone
lin eğitilebilmesi için, bütçede 975 milyon 
lira ödenek ayrılmış bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İş
leri Başkanlığınca yürütülmekte olan va
az ve irşat hizmetleri, son yıllarda daha da 

yaygınlaştırılmış bulunmaktadır. İrşat hiz
metlerinin istenilen seviyeye çıkarılabilme
si ve yaygınlaştmlabilmesi için, vaaz ve ir
şat ekipleri teşkil edilmektedir. Özellikle 
kalkınmada öncelikli iller ile vaiz tayin edi
lememiş il ve ilçelere, merkezden vaaz ve 
irşat ekipleri gönderilmektedir. Ayrıca, bü
tün il müftülüklerince irşat ekipleri teşkil 
edilerek, vaaz ve irşat hizmetleri köylere 
kadar götürülmektedir. 

Toplumumuzun bütünleşmesinde, 
millî birlik ve beraberliğin güçlenmesin
de, vaaz ve irşat hizmetlerinin önemi çok 
büyüktür. Özellikle Ramazan aylarında 
bu hizmetlere hız verildiği hepimizin dik
katini çekmektedir. Her yıl, ikişer defa, 17 
kişiden oluşan 7 ekip, 20 günlük süre ile, 
kalkınmada öncelikli yörelere giderek ir
şat görevini yerine getirmeye çalış
maktadır. 

1989 yılında vaaz ve irşat hizmetleri
ni etkin ve yaygın bir hale getirmek ama
cıyla, bu faaliyetlere yoğun bir şekilde de
vam edilecektir. Bu hizmetlerin yerine ge
tirilebilmesi için de bütçeye 650 milyon li
ra ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

1971 yılından beri, Diyanet İşleri Baş
kanlığınca, özellikle işçi yurttaşlarımızın 
yoğun bulunduğu Avrupa ülkelerine din 
hizmeti götürmek suretiyle, onların vata
na ve millete ve millî ülkülere bağlılıkla
rını koruyucu ve kuvvetlendirici çalışma
lar yapılmakta, din eğitimleri ve dinî ko
nularda aydınlatılmaları sağlanmaktadır. 
Bu amaçla, her yıl Ramazan ayında, yurt 
dışına, geçici süreyle din görevlisi gönde
rilmekte, ayrıca sürekli görevliler de tayin 
edilmektedir. 1988 yılında, Ramazan ayın
da yurt dışına 400 din görevlisi gönderil
miş, mevcut sürekli ve geçici görevli sayı
sı bugün 607'ye ulaşmış bulunmaktadır. 
Yurt dışı din ve irşat hizmetlerinin daha 
ileriye götürülebilmesi amacıyla 1989 yılı 
bütçesinde bu hizmetler için 620 milyon 
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lira ödenek ayrılmıştır. Aynca, 25 sürekli 
görevlinin atamalarıyla ilgili işlemlerin de 
devam ettiğini memnuniyetle öğrenmiş 
bulunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, yatırım 
ödeneklerinde, geçen yıla göre yüzde 
42'lik oranda bir artış sağlanarak, 7 mil
yar 200 milyon liraya ulaşılmış bulunmak
tadır. Vatandaşlarımızın ve( özellikle ço
cukların din eğitimi ihtiyaçlarını karşıla
mak, Kur'an-ı Kerim'i ve dinî bilgileri öğ
retmek için Kur'an'kursları açılmaktadır. 
1988 yılında, mevcut 4 433 Kur'an kur
sunda, 128 206 öğrencinin din eğitimi gör
mesi sağlanmıştır. Kur'an kurslarının bü
yük çoğunluğu halkımız eliyle ve emeğiyle.. 
yapıldığı halde, son yıllarda, özellikle ik
tidarımız döneminde, devletimiz de, büt
çe imkânlarıyla, yatılı Kur'an kursları ya
pımını yatırım programına almak suretiy
le, din eğitimine maddî destek sağlamış
tır. Yatırım programına alınarak inşaatı ta
mamlanan Denizli, Tokat, Şanlıurfa Kur'
an kursları, 1988 yılında hizmete açılmış
tır. Yapımı tamamlanarak 1989 yılında 
hizmete açılacak yatılı Kur'an kurslarının 
ders araç ve gereçleriyle, donanım malze
melerinin satın alınabilmesi için de büt
çeye 200 milyon liralık ödenek konulmuş
tur. Ayrıca, geçen yıllardan devam eden 
projelerle ilgili olarak, müftülük hizmet bi
naları yapımı için 585 milyon, yatılı Kur'
an kursu yapımı ve ikmal inşaatları için 
5 milyar 310 milyon, personel lojmanı in-
şaı için de 140 milyon lira ayrılmış bulun
maktadır. 

Millî ve dinî kültür varlığımızın ko
runması ve tanıtılması için eğitici, öğreti
ci konulu film ve belgesel film ile, çizgi film 
ve kültür filmleri stokunu kurmak üzere 
Diyanet İşleri Başkanlığımızca çalışmalar 
yapılması uygun görülmüş ve bu amaçla 
da 1987 yılı yatırım programının eğitim, 
millî kültür sektörüne, Diyanet İşleri Baş

kanlığınca senaryo, hikâye yazdırılması 
dahil, film yapımı ile ilgili olarak 1987 yı
lında 500 milyon lira ödenek aynlmıştı; bu 
rakam 1988 yılında 940 milyona çıkarıl
mıştı. 1989 yılı bütçesinde de sözkonusu 
faaliyetler devam edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, ayrıca 1987 
yılında başlayıp ve 1988 ve 1989 yılların
da da devam edecek olan çizgi film ve ko
nulu film çalışmalarıyla birlikte, dinî prog
ram ve eğitim filmleri yapımı için de 860 
milyon lira ayrılmıştır. Transfer harcama
larında 1988 yılma kadar yüzde 225'lik bir 
artış sağlanmış olup, bu artış büyük ölçü
de, merkez ve taşra teşkilatı personelinin 
vergi iadelerinin ödenmesi amacıyla ko
nulan ödenekten ileri gelmektedir. Perso
nelin vergi iadelerinin Ödenebilmesi ama
cıyla, ilk defa bu sene bütçeye 5 milyar li
ra ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

Merkez ye taşra teşkilatı personelinin 
hizmet verimini artırmak amacıyla lojman 
satın alınması için, 1989 yılı bütçesine 700 
milyon lira ödenek konulmuştur. İmam 
hatip kadrolarının da ehliyetli ve yetkili 
elemanlarla doldurulabilmesi için, 1989 
yılında imam hatip liselerinde okuyan 
1 000 yetenekli öğrenciye burs tahsis edi
lecektir. Burs giderlerinin karşılanabilmesi 
için de 219 milyon lira ödenek ayrılmış bu
lunmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet
lerine destek sağlamak üzere kurulmuş 
bulunan ve Kur'an kursu, cami ve müf
tülük hissesi gibi dinî amaçlı binalar inşa 
eden vakıf ve derneklerin yardım taleple
rinin karşılanabilmesi için, 1988 yılında ol
duğu gibi, 1989 yılında da bütçeye 500 
milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. 

Bütçe hakkında bu kısa izahı yaptık
tan sonra şu hususlara değinmek istiyo
rum : Fertlerin birbirleriyle kaynaşması
nı ve dayanışmasını sağlayan, millet var
lığının oluşmasında çok mühim bir rolü 
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olan İslam, inananlann başanlannı ve ruh 
sağlıklarını müspet yönde etkileyen birinci 
derecede bir faktördür. Hepimizin bildi
ği gibi, fıtrî olan din, ilk insanla var ol
muştur; ferdi de, toplumu, da ayakta tu
tan yegâne manevî güçtür. 

Değerli arkadaşlarım, enerji prob
lemlerini çözmek, ziraatımızı modernleş-
tirerek başarılı olmak, büyük sanayiler 
kurmak, döviz meselelerini kökünden hal
letmek, ihracatta 100 milyar dolar seviye
sine ulaşmak, barajlar, santrallar kurmak, 
savunma sanayileri tesis etmek, sağlık hiz
metlerinde arzulanan seviyeye ulaşmak, 
millî eğitimde bina ve malzeme ihtiyaçla
rını gidermek, siyasî kadroların, özellikle 
iktidarların yegâne hedefidir; doğrudur 
da. Bunları gerçekleştirmek için geceli 
gündüzlü çalışmamız lazımdır, hem de 
mesaimize son süratini vererek çalışma
mız lazımdır. Bu şekilde çalışmak hem 
millî bir vazife, hem de İslamî bir emir
dir; zira Yüce Peygamberimiz mealen 
"Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın öle
cekmiş gibi ahiret için çalışınız" diye em
retmektedir. Yüce Allah da Kur'anı Ke
rim'inde mealen "Allah'ın dünyada sana 
vermiş olduğu ile ahiret yurdunu ara, ahi
ret için hazırlık yap; ama, dünyadan da 
nasibini unutma" buyurmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bu 
çalışmaları yaparken; yani dünyamızı 
imar için çırpınırken, milletleri millet ya
pan, onun ruhu aslîsi olan yüce değerler 
manzumeleri asla ihmal edilmemelidir. Bu 
değerler manzumesinin fildişi caddesi olan 
Islamın, iman, ibadet ve ahlak esaslan ku
lak ardı edilmemelidir. Muhtelif basın, ya
yın ve propaganda vasıtalarının, milleti
mizin kalp ve beyinlerini hedef alan hırıl-
danmalarına fırsat verilmemeli; meydan, 
fikri, zikri belli olan bu ne idüğü belirsiz 
art niyetlilere bırakılmamalıdır. Kısaca, 
Müslüman mahallesinde salyangoz sat

mak isteyenlere, gerekli cevaplar, anlaya
cakları dilden verilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, şuna kesin
likle inanıyoruz ki, kayıp malımız, yitiği
miz olan Batının ilmini, teknolojisini alıp, 
en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Mesai
mize ilaveler yaparak, aradaki açığı kapat
mak için çok, ama pek çok çalışmalıyız. 
Zira, İslam Peygamberinin, "İlim Çin'
de de olsa, gidip alınız. İlim, Müslüma-
nm yitik malıdır; onu nerede bulursa alır" 
prensibi, bizim öz prensibimizdir. 

Muhterem milletvekilleri, bu nokta
ya, millî şairimiz, Büyük Akifimizin, " Sa
fahat "mdaki, 

"Bu cihetten hani hiç yılmasın oğlum 
gözünüz 

Sade garbın, yalnız ilmine dönsün 
yüzünüz 

O çocuklarla beraber gece gündüz 
didinin 

Giden üçyüz senelik ilmi, sık elden 
edinin" ifadesi, bu noktada, Müslümanın 
ıstırabını en güzel şekilde dile getiren bir 
ifade olmuştur. 

Tekrar ifade ediyorum ki, bütün bu 
çalışmalar yapılırken, millî ruh, millî dü
şünce çiğnenmemeli, tarihî seciyemiz yıp
ratılmamak, aziz milletimizi, asırlarca 
dünyaya hâkim kılan, varlığımızın en mü
him unsuru olan bunca yıllık ahlak ve fa
zilet anlayışımız, asırlık düşmanların mü-
levveslikleriyle becayiş edilmemelidir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İş
leri Başkanlığımız, Islamın, iman, ibadet, 
ahlak esaslannı bütün tehlikelere karşı ko
rumakla, bu ulvî düşünce ve duyguların, 
insanımızın kafa ve kalbinde yer etmesin
de, ciddî görevler üstlenmiş bulun
maktadır. 

Bazı kendini bilmez yazar ve çizer
lerin, maksatlı olarak, İslam ve Kur'an 
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düşmanlıklarına karşı, Diyanetimizin, gü
nübirlik verdiği cevapların, millet nezdin-
de şükranla karşılandığını ifade etmek is
tiyorum. Bu ve benzer konuların olmama
sı, en samimî dileğimiz olmakla beraber, 
vukuunda cevapsız kalmayacağına da ar
tık inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, son za
manlarda, bazı kişi ve kuruluşlar, bazı ya
yın organları, demokrasiyi gönüllerince 
yorumlayarak ve onun nimetlerinden, gü
ya istifadeye kalkarak, masum birtakım 
kavramları, gönüllerinin istediği gibi yo
rumlamaya kalkmaktadırlar. Maksatları, 
bu masum kavramların arkasına sığına
rak gönüllere şüphe sokmaktır. Hürriyet, 
kendi tabirleriyle, özgürlük, laiklik, çağ
daşlık, çağdışıltk, devrimcilik, ilericilik, ge
ricilik, hatta eşitlik ve kalp temizliğine va
rıncaya kadar tüm bu kavramlar, mezkûr 
kişilerin keyiflerine göre yorumlara tabi 
tutularak, bu kavramlarla, İslam ve Müs
lüman düşmanlığı'yapılmaktadır. Maksat 
ve niyetleri Müslümanlarca çok iyi bilinen 
bu zevat, zora geldiklerinde, Müslüman
lığı da kimseye bırakmamaktadırlar. "Pe
ki, siz, ne biçim Müslümansmız? Nereden 
bilinecek sizin Müslüman olduğunuz?" 
diye sorulduğunda, verilecek cevap gayet 
açıktır : "Sen, kalbe bak, benim kalbim 
temiz" diyerek geçiştirmeyi yegâne çare 
olarak bulmaktadırlar. 

Bu insanlara, deveye sorulan suali 
sormadan geçmek mümkün değil. Hani 
sormuşlar deveye, "Mesleğin nedir?" di
ye; o da, "Terzilik" demiş. Bunu işiten zat 
ise, "Elinden, ayağından da belli ya" de
miş. Bunun misalidir, bu. 

Değerli arkadaşlar, Islamda, "kalp 
temizliği" denince, Yüce Allah'ın yarat
tığı tertemiz fıtrat üzere, kalbi fitne ve fe
sattan ve her çeşit anarşik düşünceden te
miz tutmak anlaşılır; değilse, kalbi, vücu
duyla birlikte, her gün, puro sabunuyla, 

fayla, lüksle yıkamanın anlaşılmadığını, 
herkesin artık bilmesi gerekmektedir. 

Kavram birliğinin temininde, Diya
net İşleri Başkanlığımıza, diğer kurum ve 
kuruluşlarla birlikte, ciddî görevler düş
mektedir. Yetkili elemanlarıyla, çeşitli ya
yınlarıyla, takip edeceği ciddî bir metot
la, bu birliğin tesisinde başarılı olacağına 
tüm kalbimle inanıyorum. Kavramlar 
üzerindeki birleşme, anlaşma ve kaynaş
maya her zamankinden daha fazla ihtil-
yacımızın olduğu aşikârdır. Bu kargaşa
nın, insanımıza bir şey kazandırmadığı da 
gayet açıktır. Millî birlik ve beraberliğimizi 
zedelediği, fikrî ve fiilî anarşiye davetiye 
çıkardığı, milletimizi kamplara böleceği de 
izahtan varestedir. 

Muhterem milletvekilleri, Anavatan 
İktidarı olarak, milliyetçi ve muhafazakâr, 
millî ve manevî değerlere bağlı, örf ve 
âdetlerine saygılı olduğunu açıkça ilan et
miş bir siyasî kadro olarak, aziz milleti
mize, maddî ve manevî sahada birtakım 
yüksek hedefler gösteriyoruz. 

Bu hedefleri gösterirken,, zihin, kalp 
ve kafalara yerleştirilmiş birtakım yanlış 
kanaatleri milletin sinesinden söküp atma
nın da bir görev olduğunu kabul ediyoruz. 

Her türlü sahteyi ve sahtelikleri, sah
te dostları, gerçek düşmanları insanımıza 
anlatmanın, tanıtmanın da zaruretine ina
nıyoruz. Sonra da insanımıza, kendi fil
dişi caddesinde, kendi inanç ve düşünce 
dünyasında seyahat imkânı hazırlamaya 
çalışıyoruz, ki yanlış bir çukura dü
şülmesin. 

Zira, her vesileyle söylediğimiz gibi, 
nesepsiz bir düşünce gayri millî bir plan 
ve proje ile hiçbir hedefe varamayacağı
mız aşikârdır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bir taraf
tan, eski mikrop yuvalarının dezenfekte 
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edilip temizlenmesiyle uğraşıyor; diğer ta
raftan, kalp, beyin, fikir ve vicdanlann 
millî ruh iksiriyle yıkanıp, arındırılıp, özü
ne ulaştarılmasıyla meşgul oluyoruz. Çe
şitli ihmaller sebebiyle yıllar yılı kemikleş
meye yüz tutmuş bir kısım retlerimizi se
zip, tespit ediyoruz; tedavi yollarını araş
tırıp, reçeteler uyguluyoruz. 

Kısaca, cereyan eden her hadisenin 
üzerinde titizlikle durmaya çalışıyor; me
selelerimize, ısmarlama plan ve projeler
le değil, bu ülkeyi ve onun gerçeklerini bi
lerek ve görerek, yakın geçmişteki küflü 
zihniyet ve eskimiş düşüncelerin düştüğü 
hatalara düşmeden ciddî çalışmalar ya
pıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, hepimiz bil
mekteyiz ki, maddî ve manevî kalkınma
nın temeli insandır. İnsana yapılan ise, 
hiçbir'zaman boşa gitmeyecektir. İnsanı 
ciddî bir şekilde eğitmeden de hiçbir he
defe varılamayacağı açıktır. Maddî ve ma
nevî ilimlerle mücehhez bir insan ise, ha
lihazırımızın da, geleceğimizin de yegâne 
teminatıdır. 

Kuruluşundan bu yana tertemiz kal
mayı başarmış bu müesseseye, siyasî gö
rüşümüz ne olursa olsun, samimî olarak 
hepimizin sahip çıkması; gelişmesi ve çok 
ağır ve çok mesuliyetli bir yükü üstlenme
de ona destek olunması, hem millî ve hem 
de insanî bir görev olsa gerektir. 

Değerli milletvekilleri, din görevlili
ği, ilim ve irfan isteyen, sonsuz tahammül 
isteyen, sınırsız fedakârlık ve feragat iste
yen bir meslektir. Onlar, insanın öz cev-
heriyle uğraşırlar; onu işler, onu yoğurur-
lar. Nihayet, insana yepyeni bir hüviyet ve 
şahsiyet kazandırırlar. Din görevlisi, her
kesin güvenle başvuracağı bir sığınaktır. 

Beyinlerin ve gönüllerin karanlıkla
rına ışık tutmak, oraları aydınlatmak, in
san gönlünü fethetmek zor, ama pek zor 

bir iştir. Bu zoru başarabilmek için hiçbir 
maddî karşılık beklemeyen bu insanları ta
nımamızda, onların feyizty sohbetlerinden 
yararlanmamızda büyük faydalarımız ola
caktır. Bu insanlara layık oldukları değe
ri vermek, onları korumak ve cemiyette la
yık oldukları seviyeye çıkarmada, bize de, 
teşkilatlarına da büyük görevler düş
mektedir. 

Bu vesileyle, muhtelif camilerimizde 
görev yapan, vaaz ve irşat hizmetleri ve
ren din görevlilerimize vara yoğa sataşan 
insanların kulaklarını şöylece bir çınlat
makta fayda var. 

Ömründe, hasbelkader, camiye bile 
uğramamış insanlar bilirsiniz. Bunların işi 
gücü, din ve dinle ilgili konularda ahkâm 
kesmektir; vazifesi budur, maişetini bunun 
için temin eder. Bu insanlar, camice olan 
bitenden habersiz olarak, bir hutbeyi din
lemeden, bir vaazı dinlemeden, bir din gö
revlisiyle yarım saatlik bile bir sohbet im
kânı bulmadan ahkâm kesmeyi, bağlı bu
lundukları, beyinlerini kiraladıkları ma-< 
kamların gönüllerini yapmak için kullan
maktadırlar. Ben, şuha bütün samimiye
timle inanıyorum ki, Türkiyemizin en üc
ra köşesinde bugün okunan hutbeler, ve
rilen vaazlar, milletimizin de menfaatına, 
memleketimizin de menfaatına; millî ve 
manevî kalkınmamızın yararına olan söz
ler ve sohbetlerdir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, mütevazı 
halleriyle, üstlendikleri şerefli görevlerini 
ifaya çalışan bu insanları öcü gibi göster
meye çalışan bir grubun, niçin bu insan
lara saldırdığını, asılsız iftiralarla bu in
sanları niçin küçük düşürmeye çalıştıkla
rını hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Onların 
maksatları üzüm yemek değil, bekçi döv
mektir, bu zevatın şahsında İslam düş
manlığı yapmaktın Özgürlük, ilericilik ve 
devrimcilik perdesi arkasında, dine ve 
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dinde kutsal sayılan her şeye hücum eden
ler, kendi kişiliklerini, eski tabirle, kendi 
cibilliyetlerini göz önüne sermektedirler. 

Milletimizin azamî sevgisini kazan
mış bu insanları gözden düşürmek için ya
pılan bu çalışmalar, bu tezgâhı hazırlayan
ların çukurlarını derinleştirmekte ve mil
letimiz, manevî önderlerine her defasın
da sahip olmasını bilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, yük ağır, 
mesuliyet büyüktür. Günümüz şartları, 
Diyanet İşleri Başkanlığına insanüstü gay
ret ve olağanüstü çalışmayı zarurî kılmak
tadır. Çok süratli olarak gelişen dünya 
şartları karşısında, günün icapları göz 
önüne alınarak, tam yetki Ue gece gündüz 
çalışılmalı, aziz milletimize, çocuğu ile, 
genci ile, kadını ile, erkeği ile hizmet gö
türülmelidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine 
yüksek vasıfta din bilginleri ve görevlileri 
yetiştirmek için, imkânlar hazırlanmakta
dır. Eğitim merkezlerinin sayısı çoğaltıl
makta, yapageldiği yayın faaliyetlerine 
ciddî telif ve tercümelerle ağırlık veril
mektedir. 

İslamî değerlerimizi rencide eden, 
mukaddes değerlerimizi hafife alan yayın
larla mücadeleye, bataklıkları sivrisinek-
leriyle birlikte kurutmaya yönelik çalışma
lar yapılmaktadır. Bu konuda sizlere, ya
yın faaliyetleriyle birlikte, hazırlıklarının 
son safhasında bulunan yüksekokul çalış
maları hakkında kısaca şu bilgiyi de ver
mek istiyorum : Türkiye'de daha nitelikli 
din görevlileri istihdam etmek ve daha et
kili, verimli ve sıhhatli bir din hizmeti su
nabilmek için, imam hatiplerin ve Kur'-
an kursu öğreticilerinin, eğitim - öğretim 
düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla, üni
versitelerarası seçme sınavı yoluyla, sadece 
imam hatip lisesi mezunlarının alınabile
ceği ve iki yıl öğrenim süreli, meslekî, di
nî alanda pratik uzmanlık sağlayan, pe

dagojik formasyon kazandıran ve özellik
le, imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi 
yetiştiren ilahiyat fakültelerine bağlı ila
hiyat yüksekokulu açılması hususundaki 
çalışmalar devam etmektedir. 

Toplumun her kesimine ve her ferdi
ne hitap etme durumunda olan din görev
lilerinin eğitim ve kültür seviyelerinin yük
seltilmesi, niteliklerinin geliştirilmesi ama
cıyla, ilkokul öğretmenleri için uygulan
dığı gibi, imam hatip lisesi mezunu per
sonele, uzaktan öğretim yoluyla -Anadolu 
Üniversitemizde uygulandığı şekliyle- ön-
lisans öğretimi sağlama projesi adı altın
da bir proje üzerinde de, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla çalışmalar sürdürülmektedir. 
Bu çalışmaların, 1989 - 1990 öğretim yılı
na yetişeceği inancımı ifade etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, toparla
yınız efendim. 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Hay 
hay Sayın Başkanım. 

Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri, bu konuda söylenecek o kadar 
çok söz var ki... Ancak, vaktin sınırlı olu
şu nedeniyle, bu arada benden evvel gö
rüş ifade eden arkadaşlarımızın temas et
tiği bazı noktalara kısaca temas etmek is
tiyorum. Buna geçmeden önce, merhum 
Akif in konumuzla ilgili bir tespitini siz
lere aktarmak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu konu
da bütün mesele cehaleti yenmektir; ama 
"cehaleti yenmek" derken, benim kastım 
okuma yazma oranını falanca rakama ve
ya filanca sayıya çıkarmak değildir. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Arapça 
öğrenmek, değil mi? 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Bu
nunla, en büyük düşmanımız olan, 
"cehalet" dediğimiz bu canavarı yok et
meyi kastediyorum. Merhum Akif, bunu 
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şöyle dile getiriyor : "Ey hasmı hakikî, se
ni öldürmeli evvel 

Sensin bize düşmanları üstün çıkaran 
el" 

Eğer bunda muvaffak olabilirsek, 
kavramlar üzerindeki kavgamız da biter; 
herkes okuduğundan ayni şeyi anlar; her
kes "fazilet" denince, "rezalet" denince, 
"ahlak "»denince neyi anlayacağını çok iyi 
bilir. Bütün mesele, bu cehaleti yenmektir. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, lütfen to
parlayınız. 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Eğer 
korktuğumuz, endişelendiğimiz konular 
bir lisan öğrenmeye kadar varırsa aziz kar
deşim, doğrusu "pes" derim. Ben, dil öğ
reniminde Japoncadan, Çinceye, Urduca-
dan Arapçaya, Ingilizceden Fransızcaya ve 
Almancaya kadar hiçbir tefrik gözetmeden 
öğrenilmesinden yanayım. Ayrıca, Kur'-
anı Kerim'in analisanı, Kur'anı bize la
yıkıyla açıklayan dil olması münasebetiy
le, özellikle din görevlilerimize, gücü ye
ten bütün insanlara Arapçayı öğrenmeyi 
de tavsiye etmeyi şerefli bir görev bilirim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bazı arka
daşlarımızın yanlış tespitleri var; Allah 
için hadiseye dikkatle bakınız. Kürsüye ge
len pek çok arkadaşımız, "Memlekette öy
le yurtlar var ki, tarikatlar, falancalar fi
lancalar..." diyorlar. Öyle yurtlar kurul
muş ki, bunlar beyin yıkıyorlarmış, laik 
Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için kana-
zan kaldırıyorlarmış. "Laiklik elden 
gidiyor" feveranları var. 

Bunların hakikatle uzak yakın bir 
alakası yoktur. İşte Ankara'da, işte İstan
bul'da, işte izmir'de... Türkiye'nin 67 vi
layetinde pek çok özel yurtlarımız, Kur'-
an kurslarımız, dinî tedrisat veren mües
seselerimiz vardır. Arkadaşlarımız yanlış 
biliyor. Bu müesseseler, Millî Eğitim Ba
kanlığının bizatihi teftişi altındadırlar ve 

her Allah'ın günü teftiş edilir, aylık rapor
lar Millî Eğitim Gençlik ve Spor müdür
lüklerine gönderilir. Ben, böylesine bir 
yurtta görev yapmış bir arkadaşınızım ve 
bu uygulama da yıllardır devam edegel-
mektedir. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Gençle
rin beyinleri yıkanıyor, bu belli zaten. 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Evet; 
beyinlerine pırıl pırıl iman, pırıl pırıl 
memleket sevgisi, pırıl pırıl vatan sevgisi 
verilmekte. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Özal Hükü
metinin kimin yanında olduğunu anlaya
mayanlar, Özal Hükümetinin fertleriyle 
gelip teke tek sohbet etsinler. Görecekler 
ki, Özal Hükümeti -yediden yetmişe bü
tün fertleri- gönülleri sevgiyle dolu, hiç
bir peşin fikri olmayan ve memleket ger
çeklerine vakıf; ama, asırların ihmaliyle 
perişan edilmiş, yığınlarla dertlerin hak
kından gelebilmek için çırpman bir kad
royla doludur. Bundan başkasını bizde 
aramayın. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Bizim de 
aradığımız bir şey yok zaten. 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, dinin politikada kul
lanılışı, söylene söylene sakız edilmiş bir 
ifadedir. Bizim temel prensimiz, progra
mımızda yazılıdır. Okula, camiye, kışla
ya siyaset sokmuyoruz, sokmayacağız da. 
Siyasette hevesi olan çıkar meydana, siyasî 
kadrolar içerisinde hizmetini verir; ama, 
burada bir noktaya dikkatinizi çekmek is
tiyorum. 

"Bismillahirrahmanirrahim'' dedi, 
suç! "Sözünün arasında sık sık inşallah 
dedi, Allah Allah; maşallah da dedi; te
mel atarken dua ettiler, kurban kestiler..." 
Kıyameti koparmanın manası yok. Elbette 
ki bu insanlar, inançlarının gereği, örf ve 
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âdetlerini gereği olanı yapacaklardır; bun
dan gocunmayın. Siz yaptınız da, "Niye 
yaptınız?" diye bir engel çıkaran falan mı 
oldu? Yoksa, insanlar sadece "inşallah"la, 
"maşallah*'la veya benzeri birtakım dinî 
mefhumları kullanıvermekle kolayca alda-
nıveriyorlar mı? Hani siz halktan yanay
dınız? Hani bu halk her şeyin en iyisini 
bilendi? Niye halka müdahale ediyoruz o 
zaman? 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Halk
la ne ilgisi var? 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — De
ğerli kardeşlerim, onun için, dinin politi
kaya alet edilişine prensip olarak biz de 
karşıyız; ama dince mukaddes sayılan 
mefhumları korumak, onların gereğini ya
şamak, hepimizin de en tabiî görevi olsa 
gerektir. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, lütfen to
parlayınız efendim; süreniz hayli geçti, ri
ca ediyorum... 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, müsaadenizle çok kısa olarak 
bir konuya daha temas etmek istiyorum. 

AHMET ERSİN (İzmir) — 40 da
kika oldu Sayın Başkan; biz çıktığımız za
man yarım saatte kesiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... O da
kikayı ben biliyorum; zatı âliniz çıktığı za
man da tolerans gösterdiğimizi herhalde 
biliyorsunuz. Hatip sözünü tamamlayıp 
inecek; inmediği takdirde de gereğini ya
parız. (Alkışlar) 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, bu kadroyla, yani ha
lihazır Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosuy
la Hıristiyanların karşısında zor görev ya
pacağımız, köydeki imamlarımızın kılık ve 
kıyafetlerinin yeterince düzgün olmadığı 
ve benzeri konularda arkadaşlarımızın 
sözlerine katılmak mümkün değil. Ben ıs
rarla şunu söylüyorum : Bu memlekette 
din görevlisini tanımadığımızdan dolayı 

bu hataları işliyoruz. Önümüzdeki cuma 
beraberce Ankara'nın -canımızın istediği-
bir mescitine gidelim, Kocatepe Camiine 
gidelim, hutbeleri dinleyelim, ondan sonra 
da bu insanlarla bir sohbet edelim; bu in
sanların Çin'den de haberi vardır, Avru
pa'dan da haberi vardır, Amerika'dan da 
haberi vardır, Hıristiyanlık propaganda
sından da haberi vardır; ama bir şeyden 
daha iyi haberi vardır: Müslümanlığı dört 
dörtlük bilen insanlardır. O küçük gördü
ğünüz, "Onsekiz yaşında, ondokuz yaşın
da camileri kendilerine teslim ettiğimiz 
genç imam hatipler" dediğiniz insanlar, 
bütün samimiyetimle söylüyorum, Kur'-
anı çok iyi bilen insanlardır, özü bilen in
sanlardır; teferruat bilinmemesi mazeret 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, Başkan
lığı müşkül durumda bırakmayınız lütfen. 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, müsamahanıza teşekkür 
ediyorum. 

İfade ediyorum ki, bu noktada sami
mî olarak söylenilecek pek çok söz bulun
maktadır. 

Akif in bir temennisiyle sözlerimi 
noktalamak istiyorum : 

"Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli 
yaşlarla; 

Çalışmak! Başka yol yok, hem nasıl? 
Canlarla, başlarla, 

Alınlar terlesin, derhal iner mev'ud 
olan rahmet, 

Nasıl hâsir kalır, 'Tevfık'i hak ettim' 
diyen millet? 

İlahî bir müeyyed, bir kerim el yok 
mu, 

Tutsun da, çıkarsın şark'ı zulmetten, 
götürsün fecr-i maksuda?" 

Diyanet İşleri Başkanlığımız bütçe
sinin diyanet camiamıza, milletimize ve 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olması
nı diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla, sev
giyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Meh
met Şimşek. 

MEHMET ŞİMŞEK (Konya) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu
gün bütçesini görüştüğümüz Diyanet İş
leri Başkanlığı bütçesi üzerinde konuşma
ma başlamadan önce, bu kürsüdeki ilk ko
nuşmamdan önce, size sonsuz saygılarımı 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Siyasî partiler ve idareciler, insanla
rı mutlu etmek için, mutluluğa götürmek 
için vardır, gayeleri odur. Dinlerin, pey
gamberlerin gayesi de odur. İnsanları mut
luluğa götürmek, dünya ve ahiret mutlu
luk yollarını göstermektir. Bir milleti oluş
turan insanlar ne kadar inançlı, ne kadar 
maddî ve manevî bakımdan güçlü olurlar
sa, o insanlann oluşturduğu cemiyetler de 
o kadar güçlü olur. İnsan madde ve ma
nadan oluşmaktadır; maddesiyle, manâ
sıyla insandır; manası olmayan ilahî kat
ta mesul değildir; Allah katında sorumlu 
değildir, dine de muhatap değildir; yani 
aklı olmayanın, dini de yoktur. 

Kur'anı Kerim'de ve Peygamberin 
sözlerinde, muhatap, insandır; inanan ve
ya inanmayan insandır. Kur'anı Kerim'-
in ve Peygamberin sözlerinin hiçbir yerin
de, devleUere (yani hükmî şahsiyetlere) hi
tap yoktur. Bu bakımdan, bunun dinî ve 
ilmî yönden manası da, devlet laik olabi
lir; fakat insan laik olamaz. Yani devlet din 
işlerini yürütür; ama hükmî şahsiyetlerin 
bir sorumluluğu, bir muhatap olma du
rumu yoktur. 

Siyasî partilerin gayesi, idarecilerin 
gayesi, insanı mutlu etmektir dedik. Mil
letlerin kültür ve medeniyet yapısı içeri
sinde o milleti oluşturan fertlerin yeri var
dır. Kültür, damarda dolaşan kan gibidir, 
medeniyetse enternasyonal (milletlerara
sı) bir değerdir. Bir insanın kanını boşalt
tığınız zaman, kanını aldığınız zaman, 
kan hareketini sağlayan kalbini durdurdu-
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ğunuz zaman, o insan ölür, millet de ölür. 
Kültürsüz millet, millî kültürü olmayan 
bir millet, yaşayamaz. Millî kültürü oluş
turan değerler örf, âdet, gelenek, din, millî 
tarih, millî coğrafya, dil gibi unsurlardır. 

Bu değerleri verebilmek için eğitim
le belli bir hedefe ve gayeye varılır. Bun
ları da ailede eğitim, okulda eğitim, cemi
yette eğitim olmak üzere üç kısma ayırı
yorum. Aile eğitimi malum; anne, baba 
nasıl yol gösterirse, çocuk o şekilde ilk şah
siyetini alır. Okuldaki eğitimde ise, okul
daki öğretmenlerin seviyesi nispetinde, ka
pasitesi nispetinde, çocuk şekil alır; cemi
yetteki eğitim ise, yetişkinler eğitimidir. 

Bir milletin millî ve manevî değerle
ri de, o milletin kültürünü meydana geti
rir, kanını meydana getirir. Ayıp ve günah 
da bir içtimaî değerlendirmedir, içtimaî 
müeyyidedir. Eğer bir toplumdan, bir ce
miyetten ayıbı ve günahı kaldırırsanız, o 
cemiyette, kanundan kaçıldığı müddetçe 
her türlü melanet işlenebilir. Ayıbın ve gü
nahın olmadığı yerde, Allah korkusunun 
ve sevgisinin olmadığı yerde cemiyetin de 
ayıplamadığı, yani örf, âdet müeyyidesi ile 
karşılaşmayan bir insan her türlü melaneti 
yapabilir. Bu bakımdan bir cemiyette fa
ziletli, edepli, dürüst ve milletin maddî ve 
manevî yönden kalkınmasını sağlayacak 
fertler yetiştirmek istiyorsak, ibadette gön
lüne, kafasına ve kalbine Allah sevgisini, 
ukubatta; yani emirleri yapmamakta Al
lah korkusunu ve cemiyetin sağlam örf ve 
âdetlerini de kalbine ve gönlüne yerleştir
mek mecburiyetindeyiz. Değilse, 52 mil
yonun 26 milyonunu polis, 26 milyonunun 
da o polislerin takip ettiği insan yapmak 
lazım. 

Şikâyet ediyoruz : "Efendim kaldı
rımlar kırıldı; efendim hayalî ihracat var; 
efendim zina aldı başını gidiyor, fuhuş 
aldı başını gidiyor; efendim ar namus 
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kalmadı, hırsızlıklar başladı, falan yerde 
şu hırsızlıklar, falan yerde şu dolandırıcı
lıklar, falan yerde müteahhidin eksik yap
tığı projeyi imzalayan bürokratlar var" di
yoruz. Neden?.. Sebebi ne?.. Sebebi, mil
lî ve manevî duyguların olmamasıdır. 
Rüşveti önlemenin tek yolu, Allah korku
su, Allah sevgisi, bayrağa ve vatana bağ
lılıktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TRT'de onbeş dakikalık bir eğitimle 
ve burada da emekli subayların, emekli 
memurlann, emekli öğretmenlerin konuş-
turulmasıyla, din eğitiminde, yetişkinlerin 
eğitiminde hiçbir yere varamayız. "İmam 
hatip okullarında cumhuriyete ve laikliğe 
aykın hareket ediliyor" demekle hiçbir ye
re varamayız. 

Ben bir konuda ilmî araştırmalarımla 
sonuca vardım onu açıklamak istiyo
rum : Islamın esasları içerisinde ilk hali
felerin seçiminde cumhuriyet esası uygu
lanmıştır. Peygamberimizin vefatından 
sonra ilk üç halifenin seçimi "ehlü'1-akd 
ve'l-akl" denilen -benzetmek uygun 
olursa- bugünkü delege sistemine benzer 
bir sistemle halifeyi seçecek bir grup se
çilmiştir, ondan sonra onlar halifeyi seç
miştir. Islama inanan, mümin olan, Müs
lüman olan ve İslamı eksiksiz olarak öğ
rettiğimiz insanlar, cumhuriyete ve de
mokrasiye kalbiyle, gönlüyle ve imanıyla 
bağlıdır; hiçbir kimse bunun aksini iddia 
edemez. Eğer buna karşı gelenler varsa, 
demokrasiyi yıkmak, cumhuriyeti yıkmak 
isteyenler varsa, bunlar ya cahildir ya 
haindir. 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, topar
layınız. 

MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Diyanet kadrosu, millî ve manevî de-
ğelerine bağlı kadrosu, eksiğiyle yükseğiy-
le, fakat bütün samimiyetiyle, bu millete, 
imanını, izanını, millî ve manevî değerle

re bağlılığını öğretmek için geceyi gündü
ze katan bir ordudur. Bunların, daha ba
şarılı, daha faydalı ve milletin gönlünde 
görmek istediği diyanet işlerinin daha yü
celmesi için birkaç tavsiyede bulunmak is
tiyorum. 

Personel eğitim için her türlü tedbi
rin mutlaka alınması gerekir. Eğitim me
selesinde TRT ile işbirliği şarttır. Bugün 
-aşağı yukarı- televizyon bulunmayan ev 
yoktur. Mutlaka burada Diyanet İşleri 
Başkanlığıyla istişare edilerek bazı konu
lan n, bazı yayınların TRT'de, süzgeçten 
geçirildikten sonra yayınlanmasında bü
yük fayda vardır. Sağlık konusu da, taba
bet konusu da, baytarlık konusu da geti
riliyor, "İnanç dünyası" nda konuşuluyor. 
Programa ayrılan zaten onbeş dakika; onu 
da başka konulara, ağaç sevgisi, fidan dik
mek gibi konulara ayırıyorlar. Bunlar zi
raat saatinde zaten konuşuluyor. Onbeş 
dakikalık dinî bir programı da böylece he
ba etmemek herhalde uygun olur. 

Diyanet İşleri Başkanlığına, inancın, 
imanın ve İslamın temsilcisi olarak kendi 
şanına layık bir binanın yapılmasını ısrar
la tavsiye ediyorum. İnşallah en kısa za
manda temelinin atılıp, açılışının yapılma
sını görmek bizlere nasip olur. 

Aynca, senelerdir üzerinde anlaşıla
mayan, münakaşası yapılan Diyanet İşle
ri Başkanının protokoldeki yeri meselesi 
var. Bunu da ilgililerin bir an önce baş-
başa verip halletmesinde büyük fayda var
dır. Kendisine layık yeri bir an önce ver
mekte yarar vardır. 

Eğer, Diyanet İşleri Başkanlığının ve 
mensuplarının haklannı korur, layık ol
dukları mevkie çıkarmak için uğraşırsak, 
onları, İslamı eksiksiz öğretmek için eği
timdeki yerlerine oturtursak, bu iman or
dusu, cumhuriyetin ve demokrasinin 
Türkiye'den kaldırılmaması için, ebediyen 
yaşaması için bir büyük güçtür. Bunu, 
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bütçemizle, siyasetimizle, idarecilerimiz
le, desteklemek, vatanın ve milletin men
faati nadir. 

Bir konuya daha temas etmek istiyo
rum : Din adamlarına, Vgerici" din eği
timi yapanlara "yobaz", Müslü.man Türk 
Milletine, "cahil" deyip, "Onun verdiği 
oylarda şuur yoktur" diyerek ortaya çıkar
sak, yüzde 98'i Müslüman olan bir mil
let, bizi idarî makama getirmez. Şayet, 
idareyi ele almak istiyorsak, muktedir ol
mak istiyorsak, milletin bu inancına, ina
nan milletin bu isteğine sahip çıkmak 
mecburiyetindeyiz. Bu şekilde, imamına, 
müezzinine, namaz kılanına, oruç tutanı
na söz atar, çamur atarsak; millet, bu yü
ce millet, bu mümtaz ve necip millet, vur
duğu tokatm karşılığını gülerek seyreder. 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, lütfen 
efendim... ' 

MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Faydalı konuşma yapıyor efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız faydalı ko
nuşma yapabilir; ama, bizim de burada 
10 saat oturmaya takatimiz yetecek mi? 

MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — 
Herkes faydalı konuşma yapıyor efendim. 

Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Millî ve manevî değerlere bağlı bir 
millet, manevî bir değer olan bayrağın in
mesine karşıdır, ezanın susmasına karşı
dır. Bu, milletin namusu gibi askerlik mes
leğine de bağlıdır. Cephede şehit olur; al
nından vurulur, sırtından vurulmaz. Ne
den? Çünkü, bayrak, onun için namustur, 
vatan, namustur ve ırz mesabesinde kut
saldır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu 
bakımdan, eğer bu millete biz bu manevî 
değerleri vermezsek, farz edelim ki, bir 
kan tüpü vardır... 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, diğer ha
tipler de eğer bu müsamahayı benden is

terlerse, biz bugün saat 14.00'te ancak bu 
bütçenin müzakeresini bitirebiliriz; topar
layın lütfen. 

MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — 
Sayın Başkan, cümlemi yarım keserek ve 
şu dua ile hemen bitiriyorum : Yarab, bu 
kutsal semalardan, kutsal bayrak inmesin; 
kutsal ezan dinmesin; Türkiye Cumhuri
yeti ilelebet payidar olsun. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığının 
bütçesi vesilesiyle, grupları ve şahısları 
adına konuşan, tenkit ve temennilerini ifa
de eden arkadaşlarımıza şükranlarımı arz 
ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Buradan yapmış oldukları konuşma
lardan, teşkilat olarak, önümüzdeki gün
lerde yararlanma konusunda azamî gay
reti sarf edeceğimize emin olmanızı di
liyorum. 

Değerli arkadaşlarım, din, bir mille
tin varlık ve beka davası için, sahip olun
ması gereken en önemli ve vazgeçilmez 
müesseselerden birisidir. Milletimizi tarih 
boyunca ayakta tutan değerler manzume
sinin içerisinde İslam Dininin yapıcı, bir
leştirici ve güzel ahlakı öğütleyen düzen
leyici rolü daima önem taşımıştır. 

Dinimiz, Büyük Atatürk'ün de işa
ret ettiği gibi, en son ve en mükemmel bir 
dindir. İnsanların hem ruhî, hem maddî 
refahını temin edecek bir düşünce siste
mi, bir ahlak anlayışı getirmiştir. Sadece 
fertle Allah arasında rabıta kurmakla kal
mamış, ferdin içinde bulunduğu topluma 
ve insanlık ailesine karşı hak ve yüküm
lülüklerini de şümullü bir düzenlemeye 
kavuşturmuştur; ilericidir ve dinamiktir. 

Onun için, bu kavramı, din mefhu
munu kafamızda mutlaka açık ve berrak 
bir tarife kavuşturmamız gerekmektedir; 
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bunu yapmadığımız takdirde, gerçekte di
nin içerisinde yer almadığı halde din sa
yılan birçok batıl inanç ve inkarcı fikirle
rin sebep olacağı kavram kargaşası ile da
ima karşı karşıya kalmamız, kaçınılmaz 
bir sonuç olacaktır. Bu kargaşa tehlikeli 
boyutlara varmadan, insanımıza, gençli
ğimize ve çocuklarımıza, dinimizin icap
ları en doğru ve yaygın bir şekilde öğre
tilmelidir, diyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk top
lumuna din hizmetlerini en iyi ve en doğ
ru şekilde vermekle yükümlü olan ve kay
nağını Anayasadan alan mümtaz bir 
Cumhuriyet müessesesi olarak kendisine 
tevdi olunan bu önemli hizmeti, Büyük 
Atatürk'ün laiklik ilkesi çerçevesinde ve 
çağdaş bir anlayışla sunabilmenin üstün 
gayreti içerisindedir. 

Biz, laik düşünceyi, modern Türki
ye Cumhuriyetinin en önemli yapı taşla
rından birisi olarak mütalaa ediyor, din ve 
vicdan hürriyetinin de, ancak bu anlayış 
çerçevesinde muhafaza edilebileceği ka
naatini taşıyoruz. 

Büyük Atatürk, devlet ve toplum ha
yatımıza mal ettiği laiklik ilkesiyle, cemi
yet ve cemaat hayatına ait fonksiyonları 
birbirinden ayırırken, dinin özüne dokun
mayı aklından bile geçirmemiş; ama Türk 
toplumunun gelişmesine engel teşkil eden 
hurafe ve safsataların tasfiyesini arzu et
miştir. Bu demektir ki, laiklik ile din ve 
vicdan hürriyeti, çatışan değil, bilakis bir
birini tamamlayan ve destekleyen kavram
lar olarak devlet sistemimiz içerisinde yer 
almışlardır. 

Laiklikle, din ve vicdan hürriyeti ara
sındaki muhassas dengeyi bozmak isteyen 
çevreler, dün olduğu gibi bugün de, bazı 
tertipler içerisinde olabilirler; hedefleri 
bellidir : Türk toplumunu yeniden karga
şa içine sürüklemek ve bundan karanlık 
emelleri için bir sonuç elde etmek. Buna 
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hiçbir zaman fırsat verilmeyeceğini ve va
tandaşların masum inançlarına ipotek 
koyma teşebbüslerinin hiçbir zaman ba
şarıya ulaşmayacağını bu kürsüden bir ke
re daha ifade etmek istiyorum. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şurası unutul
mamalıdır ki, devlet, bu konuda kendine 
düşen görevi anayasal organlan ve mües
seseleri vasıtasıyla yerine getirmekte ve bu 
alanda kötü niyetlilere fırsat yaratacak 
boşluklar bırakılmaması için elinden ge
len bütün gayreti sarf etmektedir. Bunun 
en belirgin örneği ise, okullarımızda din 
derslerinin mecburî hale getirilmesi ve 
devletin kontrolü altında eğitim yapan 
yaygın din eğitimi kurumlarının çağın 
icaplarına uygun bir şekilde ele alın
masıdır. 

İnsanlarımızı eksik ve yetersiz dinî 
bilgilerin yol açabileceği zararlardan ko
rumak için devletin kontrolü altında ya
pılan din eğitimi programlarını, kitle ha
berleşme araçlarında da azamî istifade et
mek suretiyle toplumun her kesime ulaş
tırmak, bugün daha çok artan bir zaruret 
haline gelmiştir. 

Hemen ifade etmek isterim ki, Sayın 
Şahin'in sözünü ettiği yurtlar, tarikatlar ve 
derneklerle ilgili konu, kanaatimce Millî 
Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı büt
çelerinde tartışılmalıdır. 

Dinin hiç kimse tarafından sömürül
mesine göz yumamayız, dinin politikaya 
alet edilmesini ve ne politikacılara, ne bir 
kimseye, ne de Diyanet camiasına bu ko
nuda çamur atılmasını hoş göremeyiz; din 
maskesi altında milleti bölüp parçalamak 
isteyenleri adalete teslim ederiz. 

Batı âlemine kapılarını açan ve Or
tak Pazara tam üyelik için müracaat eden 
Türkiye'nin, kendi insanını, farklı kültür
lerin baskısından koruyabilmesi, millî ve 
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manevî kimliği içerisinde yaşatabilmesi, 
her şeyden önce buna bağlıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şurasını memnuniyetle ifade etmek isterim 
ki, laiklik prensibinin temel esprisine ve 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun 
olarak teşkilatlandırılan din hizmetleri, ül
kemizde ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Bazı 
kardeş ülkeler, bizdeki teşkilatlanmayı ve 
hizmet metodunu kendi ülkelerinde de uy
gulamak üzere heyetler gönderip, incele
meler yaptırmaktadırlar. Bundan gurur 
duymamak mümkün değildir. 

Hükümet olarak görevimiz, insanı
mızın gönül dünyasını zenginleştirici faa
liyetleri Avustralya'dan İskandinavya'ya 
kadar uzanan geniş hizmet alanı üzerin
de desteklemek, yönlendirmek ve daha ile
ri metotlara kavuşturmaktır. Bu ulvî hiz
metin yerine getirilmesinde aldığımız en 
önemli mesafe, yıllar yılı çözüme kavuş
turulamamış kadro meselesinin,dönemi-
mizde kökten halledilmesiyle olmuştur. 
Bunun yanında, geçmiş yıllarda fahri ola
rak hizmet yapmış 4 bin civarında din gö
revlisinin, 3157 sayılı Kanuna göre hizmet 
borçlanması yapılarak, mağduriyetleri gi
derilmiştir. 

1998 yılında Türkiye'deki cami sayı
sı 61 binlere ulaşmıştır. Yılda ortalama 
1 500 yeni cami ibadete açılmaktadır. Bu
nun için ilk etapta kadro problemine ön
celik verilmiş ve bugün kadro sayısı 
84 712'ye çıkarılmıştır. Ayrıca, açık bulu
nan kadrolara kolaylıkla din görevlisi te
min edilebilmesi için de imam hatiplile
rin atanma yetkileri il müftülüklerine bı
rakılmıştır. 

Vatandaşlarımızın ve özellikle çocuk
ların din eğitimi ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadıyla yaygın din eğitimi çerçevesin
de ve devletin kontrolü altında faaliyet gös
teren 4 691 Kur'an kursunda 142 700 öğ
renciye eğitim imkânı sağlanmıştır. Bilin

diği gibi, Kur'an kurslarının büyük ço
ğunluğu halkımız tarafından yaptırılmak
ta, devletimiz de bütçe imkânlarıyla yatı
lı Kur'an kurslarının yapımını yatırım 
programlarına alarak, bu şekilde din eği
timine maddî destek sağlamaktadır. Yatı
lı bölge Kur'an kursları bu faaliyetlerin is
tismarını da önlemektedir. Bugüne kadar 
Aydın, Bolu, Denizli, Giresun, Diyarba
kır, Kars, Kütahya, Mardin, Ordu, Şan
lıurfa ve Van illerinde olmak üzere, top
lam 11 yatılı bölge Kur'an kursu hizmete 
açılmıştır. Ayrıca Adıyaman, Ağn, Erzin
can, Hakkâri, Çorum, Samsun, Kayseri, 
Zonguldak, Siirt, Bitlis, Kırşehir ve Ça
nakkale yatılı bölge Kur'an kurslarının in
şaatları devam etmekte olup, peyderpey 
hizmete açılacaktır. 

Kur'an kurslarının denetim^ 633 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
işbirliği yapılması suretiyle Diyanet İşleri 
Başkanlığına aittir. Bu esasa göre kursla
rın denetimi, müftüler, Diyanet İşleri Baş
kanlığı müfettişleri ile, il yöneticilerinin 
yetkisi dahilinde bulunmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, özellikle 
kalkınmada öncelikli yörelerde görev ya
pacak personelin temini maksadıyla imam 
hatip liselerinde okuyan başarılı öğrenci
lere burs vermektedir. 1988 - 1989 öğre
tim yılında 100 öğrenciye burs verilmesi 
planlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, Avrupa Topluluğuna tam 
üyelik başvurumuz dikkate alınarak, din 
görevlilerinin kültür ve tahsil seviyelerinin 
yükseltilmesi büyük önem kazanmıştır. Bu 
sebeple imam hatip lisesi mezunları için 
2 yıl öğretim süreli ilahiyat yüksekokulu 
açılması konusundaki çalışmalar devam 
etmektedir. Ayrıca imam hatip lisesi me
zunu personele, tıpkı ilkokul öğretmenle
rine uygulanan sistemde olduğu gibi, dı
şarıdan öğretim yoluyla önü şans eğitimi 
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sağlayacak bir proje üzerinde de çalışma
lar sürdürülmektedir. 

Din işlerinin imam hatip okulu me
zunlarına ve ilkokulu bitirmiş olanlara bı
rakılmış olduğu görüşünü de paylaşmıyo
ruz. Teşkilat personelinin eğitim seviyesi
nin her geçen gün yükseldiği bir gerçek
tir. 1983 yılı sonunda 1 955 olan ilahiyat 
fakültesi mezunları sayısı, 1988 yılında 
2 755'e yükselmiştir. Aynı şekilde diğer 
yüksekokul mezunlarının sayısı da 
1 318'den 1 558'e, imam hatip lisesi me
zunlarının sayısı 1983 'te 20 497 iken 1988 
yılında 34 873'e; buna karşılık ilkokul me
zunlar! sayısı da 20 103'ten 18 492'ye düş
müştür. Konunun kesin çözümü için alın' 
ması gereken tedbirler tespit edilmiştir. 
Arkadaşlarımız biraz evvel bu kürsüden 
de bunları ifade ettiler. Bunlan eksiksiz bir 
şekilde uygulamak bizim görevimizdir. 

Buna, ilaveten, 3 900 personel, bilgi 
ye becerilerini artırmak amacıyla, 7 adet 
merkezde hizmet içi eğitimine tabi tutul
muştur. Yine bu cümleden olarak, müftü 
ve vaizler için, ihtisas ve yabancı dil kurs
ları düzenlenmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının, sınırla
rımızı aşan bir hizmet genişliğine ulaştı
ğını biraz önce ifade etmiştim. Yurt dışın
daki yüzbinlerce vatandaşımızın dinî ih
tiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli ülkeler
deki sürekli ve geçici görevli sayımız 598'e 
çıkarılmıştır. Ayrıca Ramazan aylarında 
düzenlenen programlarla vatandaşlarımı
za daha yaygın hizmet verilmesi amaçlan
maktadır. 

Yurt dışı kadrolara atanan persone
lin seçimi, bakanlıklar arası ortak kültür 
komisyonunca yapılmakta olup, sözkonu-
su komisyon, Dışişleri, Maliye ve Güm
rük, Millî Eğitim Gençlik ve Spor, Kül
tür ve Turizm bakanlıkları ile, Diyanet İş
leri Başkanlığı temsilcilerinden oluş

maktadır. 
Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dı

şındaki vatandaşlarımızın yayın yoluyla 
aydınlatılması hizmetleri de gelişerek de
vam etmektedir. 1988 yılında her ay 132 
bin tirajlı Diyanet Gazetesi, 100 bin tiraj
lı Çocuk Dergisi ve 3 aylık ilmî nitelikteki 
Diyanet Dergisi çıkarılmış, 1 milyon 200 
bin adet takvim ve 34 çeşit dinî kitap ba
sılmıştır. Bu kitapların toplam baskı ade
di 560 bine ulaşmıştır. Bu arada, Diyanet 
Gazetesinin bedelsiz olarak çıkarılıp da-
ğıtılabilmesi amacıyla geçen dönemde ve
rilmiş olan imkân dolayısıyla Yüce Mec
lise bir kere daha teşekkürlerimi ve şük
ranlarımı arz etmeyi bir görev telakki 
ediyorum. 

Yine, yurt içinde, özellikle Ramazan 
ayında olmak üzere, vaaz ve irşat ekipleri 
oluşturulmak suretiyle, kalkınmada önce
likli illere, yeterli vaizi bulunmayan iller
deki halkımıza hizmet sunulmaktadır. Bu 
amaçla, 1988 yılı içerisinde 94 din görev
lisi sözkonusu illerde görevlendirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri 
Başkanlığının yürüttüğü hizmetlerden bir 
bölümünü de, hac ve umre seyahatleri teş
kil etmektedir. Bu cümleden olmak üze
re, geçen yıl 99 bin vatandaşımızın hac 
ibadetinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde 
yerine getirilmesi sağlanmış, 1987 - 1988 
sezonunda 20 bine yakın vatandaşımıza 
umre ibadetinde yardımcı olunmuştur. 
Böylece, hac ve umre hizmetleri, her tür
lü çıkar ve istismardan uzak, devletimizin 
vakar ve onuruna yaraşır bir şekilde ba
şarı ile yerine getirilmiştir. 

Bu arada, Diyanet İşleri Başkanlığı
nın yanında, A grubu seyahat acentesi bel
gesine sahip özel şirketlerin de belirli şart
larla hac seferi yapmalarına izin verilme
si planlanmıştır. Bu konuda amaç, reka
bete açmak suretiyle, hizmetin verimini ve 
standardını yükseltmektir. Bu hususta de
neme mahiyetindeki bir çalışmanın 
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önümüzdeki dönemde yapılması düşünül
mektedir. Başarı kazanıldığı takdirde, işi, 
gelecek yıllarda tamamen Diyanet İşleri 
Başkanlığının üzerinden almak suretiyle 
serbest bırakılması öngörülmüştür. Başa
rı sağlanamadığı takdirde de , geçmiş beş 
altı yılda olduğu gibi, bu işin Diyanet İş
leri Başkanlığı tarafından yürütülmesine 
devam edileceğini de özellikle ifade etmek 
istiyorum. 

İlk defa geçen yıl başlatılan bir uy
gulama ile Kocatepe Camiinin Konferans 
Salonunda belirli haftalarda uygun peri
yotlarla seri konferansların yapılmasına da 
devam edildiğini ifade etmek istiyorum. 

Sayın Durutürk'ün Diyanet Vakfının 
çalışmalarından memnuniyetini takdir ve 
teşekkürle karşıladığımı ifade etmek 
isterim. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, yatırımcı 
bir kuruluş olmamakla beraber, personel 
lojmanı, Kur'an kursu, imamevi yapımı 
gibi hususlarda çalışmalar yapmaktadır. 
Başta, kalkınmada öncelikli iller olmak 

' üzere, Kars, Tunceli ve Muş'ta 9 adet ima-
mevi hizmete açılmış, Bitlis ve Adıyaman'
da da 7 adedi tamamlanmak üzeredir. Ay
rıca 106 köyde daha imamevi yapımı prog
rama alınmıştır. Keza, 6 ilimizde de müf
tülük hizmet binası ve personel lojmanı 
yapımı sürdürülmektedir. Bu tarz yatırım
larla, eğitici - öğretici mahiyette film ya
pımı ve senaryo çalışmaları için de Diya
net bütçesine 7 milyarı aşan bir ödenek 
konulmuştur. Bu ödenekten 1 milyardan 
fazlası kültür varlığımızın korunması 
maksadıyla film ve senaryo çalışmalarına 
ayrılmıştır. Tahmin ediyoruz ki, 1989 yılı 
içerisinde, çoğunlukla çocuklara hitap 
eden bu eğitici filmleri TRT ekranların
dan seyretmeye başlayabileceğiz. 

TRT deyince, burada TRT ile ilgili 
olarak Sayın Durutürk'ün temas ettiği bir 
noktaya da açıklık getirmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bil
diği gibi, TRT, Anayasanın öngördüğü is
tikamette çalışan bağımsız bir kurumdur. 
Yaptığı her türlü programın sorumluluğu 
kendilerine aittir. TRT'nin yaptığı prog
ramların hesabının nasıl sorulacağı da ka
nunda tespit edilmiştir. Dolayısıyla, tıpkı 
diğer kuruluşlar gibi, Diyanet İşleri Baş
kanlığı da, TRT'den program hesabı sor
mak durumunda değildir. Ancak, teşkilat, 
hazırlanan bu programları, tıpkı diğer ku
ruluşların, diğer vatandaşların yaptığı gi
bi, mükemmel olmayanları da eleştirmek 
hakkına gayet tabiî sahiptir. 

İmam - hatip liselerinde okuyan 100 
öğrencimize burs vermek üzere 219 mil
yon liralık burs ödeneği de 1989 yılı büt
çesiyle teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın 
başında, çağımızın karmaşık problemleri 

' karşısında, Türk insanının gönül dünya
sının zenginleştirilmesi ve takviye edilmesi 
lüzumundan bahsetmiştim. Diyanet İşle
ri Başkanlığına bu konuda düşen görev 
büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının "Türk insanının manevî bakımdan 
da kalkındırılması" şeklindeki amir hü
kümlerinin tabiî gereği olarak, din hizmet
lerini daha etkin hale getirmek mecburi
yetindeyiz. Bunun için, Başkanlığın, gün
lük bürokratik idarî hizmetlerin yanında, 
asıl görevi olan irşat ve eğitim hizmetleri
ne ağırlık vermesi gereğine inanıyoruz. Bu 
maksatla bazı iyileştirici çalışmalar yapıl
maktadır. Bunun müspet sonuçlarının za
man içerisinde alınacağını ümit ediyoruz. 

Bu cümleden olarak, geçtiğimiz ay
larda, 250 bilim adamı ve uzmanın katıl
dığı bir sempozyum yapılmıştır. Bu sem
pozyumda Diyanet İşleri Başkanlığının 
bütün hizmetleri, ilmin ışığında değerlen
dirilmiş, yeni ve kalıcı tedbirler getirilmiş
tir. Başkanlıkta bu tedbirlerin uygulama
ya konulması çalışmaları halen sürdürül-
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mektedir. Önümüzdeki aylar içerisinde de 
Diyanetin yayın hizmetleri bu çapta bir 
ilim toplantısında ele alınacak ve değer
lendirilecektir. 

Din hizmetlerinin çağın şartlarına 
uygun olarak sunulmasında da yeni ve 
modern imkânlardan faydalanılmaktadır. 
Hizmetlerin ilim adamları önüne götürül
mesinin bir sebebi de budur. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son 
vermeden evvel, inşallah önümüzdeki yıl 
içinde Diyanet İşleri Teşkilat Kanununu 
Yüce Meclise getirmek ve sizlerin değerli 
katkılarıyla son şeklini vermek azminde ve 
kararında olduğumuzu ifade etmek istiyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) Bugü
ne kadar bu hususta geciktiğimizi gayet ta
biî itiraf ediyoruz. Gecikmemizin sebebi, 
hepinizin bildiği gibi, iyinin, daha iyinin 
yapılması arzusundan kaynaklanmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Diyanet 
İşleri Başkanlığı bütçesinin aziz milletimiz 
için hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyeti
nizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Şahsı adına, aleyhinde Sayın Ahmet 
Ersin. 

Buyurun. 
ZİYA ERCAN (Konya) — Dinin 

aleyhinde olunur mu? 
AHMET ERSİN (İzmir) — Dinin 

aleyhinde değil efendim; Diyanet İşleri 
Başkanlığı... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Diyanet İş
leri Başkanlığı, genel idare içinde yer alan, 
İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak 
esasları hakkında toplumu aydınlatmak, 
bilinçlendirmek ve ibadet yerlerini yönet
mekle görevli bir kurumdur. 

İnsanlar, kaynağını bilmedikleri, gör
medikleri güçlerden her zaman korkmuş
lardır. Bu nedenle, dinler, insanlığın ya
ratıldığı günden beri vardır. İslam Dini, 
insanlara, haklarını öğütleyen, bilimden 
ve haktan yana olan, yeniliğe, çağdaşlığa 
açık bir dindir; korkuya değil sevgiye da
yanır, insanı kutsal bir varlık olarak gö
rür. Hurafelerin, ruhanîliğin ve gericiliğin 
İslam ile ilgisi yoktur. Başkasının malına 
göz dikmemeyi, hakça paylaşmayı öğüt
ler. Bilerek, anlayarak inanmak, imanın 
şartlarındandır. Körü körüne inanmak, 
insanın doğasına da, dinimize de aykırı
dır. Nitekim, gerek Peygamberimizin ba
zı sözleri ve gerekse bazı ayeder, İslam Di
ninde bilerek, görerek, anlayarak iman et
menin esas olduğunu açıkça belirtmiştir. 

Oysa, İslam Dininin temeli olan 
Kur'an, bilmediğimiz bir dilde yazılmış
tır ve halen de öyledir. Dinleyenler ise, an
lamadıkları cümleleri ve buyrukları onay
lamak durumunda kalmakta ve Kur'anı 
okuyan kişinin bilgisine ve kültür seviye
sine teslim olmaktadır. Bu durum da, ba
zen kötü niyetli kişilere yaramakta ve ina
nanları, olmayan şeylerle korkutarak, on
ların çıkar ve etkinlik sağlamalarına ola
nak vermektedir. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Me
sela?.. 

AHMET ERSİN (Devamla) — 
Kur'antn Türkçe yazılmamasınm, ezanin 
Türkçe okunmamasının mantığı yoktur. 
Kendi ülkemizde yabancı dille ibadet et
memizi ve Tanrı'ya Türkçe değil de, Arap
ça yakarmamızı doğru bulmuyorum. Dua 
eden bir kimsenin, kime ne söylediğini bil
mesi en doğal hakkıdır. Kur'anın Türkçe-
ye çevrilmesi ve ibadetin de Türkçe yapıl
ması gerekir. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Türkçe 
dua etmek için kanun falan var mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, görü
şü öyledir, öyle söylüyor; lütfen... 
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NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Küfre giriyor ama, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizi ilgilendirmez, efen
dim; lütfen... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, din ne zaman politikaya 
alet edilmişse, hem inançlarda ve hem de 
toplumda yozlaşma olmuştur. Türkiye'de
ki laiklik ilkesi ne zaman zedelenmişse, 
Türk halkı ve demokrasi bunalıma girmiş
tir. Politik çıkarlara dini alet etmek, siya
sî ahlaksızlıktır. Bu yola başvuranlar, oy 
kaygısıyla, devletin temel ve vazgeçilmez 
ilkelerine karşı faaliyet ve eylemlere göz 
yummuşlardır; bunun sonucu olarak da 
Cumhuriyetimiz, zaman zaman saldırıya 
Uğramıştır. Atatürk, bu gerçeği önceden 
gördüğü ve bildiği için, laikliği, Cumhu
riyetimizin temel ve vazgeçilmez ilkesi ha
line getirmiştir. 

Siyasî ve ekonomik çıkarları için, din 
kisvesi altında halkımızı kandırmaya ça
lışanlar ve devleti dinî temeller üzerine 
kurmaya kalkışanlar, her dönemde olmuş
tur. Şeriat özlemcileri 12 Eylül'e gelince
ye kadar geçen cumhuriyet hükümetlerin
de basiretsiz ve çıkarcı yöneticiler yüzün
den bazen palazlanma fırsatı bulmuşlar-
sa da, hiçbir dönemde 12 Eylül yönetimin
den gördükleri destek ve yardımı bulama
mışlardır. 12 Eylül sonrası, bu çıkarcı 
grupların, yobazların, devlet içinde en hız
lı kadrolaştıkları, yayıldıkları dönem ol
muştur; âdeta altın devirlerini yaşamışlar
dır. Darbeciler bir yandan Atatürkçü ge
çinip, öte yandan Atatürk düşmanı tari
katlarla kol kola gezmekten sıkıntı duyma
mışlardır. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Bir iki 
örneği var mı? 

AHMET ERSİN (Devamla) — 12 
Eylül darbesini.yapanlar, darbe gerekçe
lerinden biri olarak da, gerici akımların 

faaliyetlerini ve eylemlerini göstermişler
dir; hatta, o zamanın Millî Selamet Par
tisi tarafından o}üzenlenen bir mitingte, bu 
çıkarcı ve gerici çevrelerin İstiklal Marşı
nı oturarak dinlemelerini, Arapça slogan 
söyleyip, tekbir sesleriyle yürüyüş yapma
larını öne sürerek, bu gerici güruhu va
tan hainliği ile suçlamışlardır. Ancak, bu 
yobaz takımına destek veren ve hatta on
ların milletvekili adayı olan Sayın Özal'ı 
ise, başlarına taç yapmaktan çekinmemiş
lerdir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — O dava mahkemede beraat etti. 

AHMET ERSİN (Devamla) — 
Kandırılmış, beyni yıkanmış birkaç cahi
li suçlayıp, cezalandırıp, gerici akımlann 
perde arkasındaki destekçisi olan Sayın 
Özal'ı devletin kilit noktalarına getirmek, 
12 Eylülcülerin sakat mantığının tipik bir 
örneğidir. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Özal'ı 
iktidara millet getirdi. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Özal'ı 
halk getirdi. 

AHMET ERSİN (Devamla) — 15 
yaşındaki çocukların cezalandırıldığı, in
sanların geçmiş 10 yıllık hizmetlerinin di
dik didik araştırıldığı o toz duman döne
minde, hangi karanlık güçlerin Sayın 
Özal'ı koruyup kolladığı sorusu zihinler
den silinmemiştir. 

ZİYA ERCAN (Konya) - Allah ko
rudu, Allah. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ata
türk ve milliyetçilik adına O'nun kurdu
ğu ve geliştirdiği tüm kurumlar kapatılır
ken^ Atatürk düşmanı yobazlara ve tari
katlara omuz verilmiş, desteklenmiştir. 
Esasen, Türk halkı ne çektiyse, sahte Ata
türkçülerden ve sahte milliyetçilerden çek
miştir. 
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YASIN BOZKURT (Kars) — Esasen 
bölücü ve komünistlerden çekmiştir. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sa
yın özal, halen 12 Eylül öncesindeki alış
kanlıklarından vazgeçmiş değildir. Bugün 
de şeriat özlemcilerinin, tarikatların, ge
rici akımların en büyük destekçisidir. Bu 
destek sayesinde de karanlık ve şer güçler, 
faaliyetlerini açıkça sürdürmektedirler. 
Öğrenci yurtlarında ve okullarda fakir aile 
çocuklarına çengel atıp, onları birtakım 
malî imkânlarla yanlarına çekerek militan
laştırmaktadırlar. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Yanlış söyleme. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Özel 
okullar açacak kadar ileri gitmişlerdir. Ga
zete ve dergi çıkararak zehirlerini saçmak
ta ve beyinleri yıkamaktadırlar. Bu konu
da 12 Eylül döneminde atılan tohumlar 
meyve vermeye başlamıştır. Bugün Tür
kiye'de Süleymancı olmak; Nurcu, Nak-
şi, Işıkçı olmak, her kapıyı açmakta anah
tar olmuştur. Bunların kendine özgü giy
sileri ve işaretleri vardır. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Bu söy
lediğin "Ci cu"lar nedir; dükkân falan 
mı? 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Ülkemizde yalnız Müslüman var. 
Ülkemizi bölme. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ül
kemizin can alıcı noktalarına el atmaya 
başlamışlardır. Orduya sızmaya çalışmak
ta, Türkiye ekonomisini ele geçirmeye ha
zırlanmaktadırlar. Türkiye, sessiz ve sabır
la uygulanan bir planla, örümcek ağı gibi 
sarılmak istenmektedir. Bunlar (bu gerici 
ve şer güçler) Hükümetin içine kadar sız
mışlardır. Zaten Hükümetten destek ve 
yardım görmeseler, bu denli hızlı bir şe
kilde yayılmaları mümkün değildir. 

ZIYA ERCAN (Konya),— Aaaa... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ba
zı bakanlar tarikatçılığı ve takunyalı olma
yı onur payesi olarak görmektedirler. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Müslü
man olmayı onur payesi kabul etmekte
dirler. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, topluma dini öğretmek 
ve onları bilinçlendirmekle görevli olan 
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu görevini ek
sik yapmaktadır. Peygamberimizin evlat 
ve (ANAP sıralarından "Hazre t i , 
Hazreti" sesleri) ahfadından olan, ehli 
beytin ve Peygamberimizin ahfadından 
olan 12 İmamların kimler olduğuna dair 
herhangi bir aydınlatıcı bir bilgi verilme
diği gibi, camilerde de bu konuda vaaz ve
rilmemektedir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ZİYA ERCAN (Konya) — Haaa, ni
yetin anlaşıldı. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Niye
tin anlaşıldı. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Pey
gamberimizin torunu, zamanında, Kerbe-
la Çölünde, aile efradı ve yakınlarıyla bir
likte şehit edilmiştir. Ülkemizde yaşayan 
milyonlarca vatandaşımız her yıl bu olayı 
kınamakta ve yas tutmaktadır. Oruç tu
tarak Peygamberin ehli beytine ve 12 
İmamlara olan sevgi ve saygısını ifade et
mektedirler; ancak Diyanet İşleri Başkan
lığı bu konuda açıklama yapmamaktadır 
ve bazı cahil din adamlarının da aksi pro
paganda yapmaları üzücüdür. 

AHMET ŞAMİL KAZOKOĞLU 
(Bolu) — Sen açıklıyorsun ya... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkan
lığı, aydın din görevlileri yetiştirmek ve di
nimizi cehaletten uzak tutmak zorundadır. 
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Bugün köylerimizin hemen hemen tama
mında ve hatta kent merkezlerinde bile, 
zorlukla okuyup - yazabilen din görevli
leri camilerde görev yapmaktadır. 

A B D U R R A H M A N 
(Konya) — İftira iftira... 

Hepsi seni okutur. 

B O Z K I R 

A B D Ü L K A D İ R AKSU (Diyarba
kır) — Vatan evlatlarına iftira etmeyin. 

A H M E T ERSİN (Devamla) — 
Bunlar, bilgisizliği ve bilinçsizliği nedeniy
le, daha çok hurafelerle gün geçirmekte ve 
inananları sevgiyle değil, korkuyla dine 
bağlamaya çalışmaktadırlar. Oysa, korku
nun İslamda yeri yoktur. İslam Dini sev
giye dayalıdır. Böylelerin inananlara vere
bilecekleri bir şey yoktur. İyi ahlaklı, ay
dın ve pozitif bilimi de benimsemiş din gö
revlileri, ibadetlerini huzur içinde yapmak 
isteyen insanlarımıza çok şeyler verebilir, 
öğretebilir. 

Hac ve umre ziyaretlerinin, dini po
litikaya alet etmek isteyen bazı kötü niyetli 
politikacıların siyasî reklam aracı olmak
tan çıkarılması gerekir. Çünkü, bu tür 
davranışlar, nüfusunun yüzde 98'i Müs
lüman olan Türk halkının vicdanını rahat
sız etmektedir. 

Bu duygularla sözlerimi tamamlar

ken, hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

İ B R A H İ M AKSOY (Malatya) — 
Sayın Başkan, ben üzerinde söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe gö
re iki milletvekili söz alır. Şayet iki millet
vekilinden lehte ve aleyhte herhangi bir 
kimse konuşmadığı takdirde zatı âlinize sı
ra gelirdi ve size söz verirdim. 

Bu itibarla, mümkün değil efendim. 

İ B R A H İ M AKSOY (Malatya) — 
Efendim, üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, o "üzer inde" 
ki maksat budur. Esas olan iki kişidir. İç
tüzükte ' ' İki milletvekili konuşur ' ' diyor; 
ama Sayın Bakan iki kişiden sonra konuş
sa idi, zati âlinize yine söz verirdim. 
(ANAP sıralarından "Yeni seneye" 
sesleri) 

İBRAHİM AKSOY (Malatya) — 
Ama hakkımı gasp ediyorsunuz... 

BAŞKAN — Bütçenin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1989 Mali Yılı Bütçesi 

A — C E T V E L İ 

Program 
kodu 

101 

111 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Toplumun Dinî Konularda Aydınlatılması 
ve İbadet Yerlerinin Yönetimi 

Lira 

22 151 000 000 

204 347 000 000 
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Program 
kodu Açıklama Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 6 118 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 232 616 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı, 1987 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. Açıklama 

do 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmederi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir... 

E§ 111 Toplumun Dinî Konularda Aydınlatılması ve iba
det Yerlerinin Yönetimi 

I BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
— CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

5 854 887 434 

Toplam 
harcama 

Lira 

4 864 544 

78 016 635 000 

8 902 520 000 

92 774 042 434 

84 158 192 2 

9 169 270 7 

98 192 007 3 
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Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi 
ve kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

B) VAKIFLAR GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ 

1. — Mfor Genel Müdürlüğü 1989 Malî 
M Bütçesi 

2. — mjlar Genel Müdürlüğü 1987 Mali 
Yık Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün bütçesi ve ke
sinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde söz almak isteyen arkadaşları 
okuyorum : 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Fuat Kılcı, Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Ali Babaoğlu, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına Sayın İrfan 
Gürpınar, 

Şahıslan adına; Sayın İsmail Dayı, 
aleyhinde Sayın Tayfur Ün söz istemiş
lerdir. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Fuat Kılcı, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA FUAT KIL
CI (İzmir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1989 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Yüce heyetini
zi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mensup
larını sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
insanoğlu, varlığı ile yok oluşunun kendi 
elinde olmadığını, bunun kendini yaratan 
Cenabı Allah tarafından tayin ve tespit 
edildiğini, gördüğü her varlığın bir ömrü 
olduğunu, yani her canlı varlığın doğup, 
büyüyüp, üreyip yok olacağını fark ettik

ten sonra, kısa ömründe yaşatmak istedi
ği ve çaba sarfettiği görüşleri, yaptığı, yap
tırdığı yapıtlardan, kendinden sonraki ne
sillerin, tebaamın faydalanmasını düşün
müş, sağlığında kullandığı, insanlığa tah
sis ettiği tesis ve kuruluşları, kendisinin 
ölümünden sonra da işlerliğini sağlamak 
üzere, hiçbir baskı ve tesir olmaksızın, sa
dece kendi arzu ve isteği ile, sahibi bulun
duğu mal, mülk ve tesisleri vakıf dediği
miz kuruluşlar ile yaşatmayı planlamıştır. 
Amaç, kendi yaşamı boyunca faydalandı
ğı, insanlara faydalandırdığı düşünce ve 
yapıtların, kendinden sonra da yaşaması
nı, yaşatılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, 
vakıf olayının doğuşu, insanlık tarihi ka
dar eskidir. 

Biz Türkler, Müslümanlığın doğu
şundan sonra, Müslümanlığı kabul ede
rek bu vakıf olayını, ayrıca, kendimizi ya
ratanın emir ve buyrukları doğrultusun
daki Kur'an-ı Kerim ayetleriyle de bağ
daştırarak, daha da ulvî ve çok yüce bir 
insanlık kavramı ortaya koymuşuzdur. Bu
gün ayakta durabilen, tarihimiz içindeki 
kültürümüzü sembolize eden yapı ve ya
pıtlardan, bu düşüncenin yüceliğini gör
mek mümkündür. 

Vakıf gibi kutsal, yüce ve insanoğlu
nun neler düşündüğünü,düşünebileceği-
ni kendi nesline göstermede, din duygu
sunu da içine aldığında neticenin nereye 
varabileceğini Osmanlılar döneminde en 
büyük açıklığı ile görmekteyiz. Vakıf ola
rak neler bırakılmamıştır ki... Camiler, 
medreseler, misafirhaneler, kütüphaneler, 
hamamlar, hanlar, kervansaraylar, çeşme
ler, köprüler, çarşılar, imaretler, hastane
ler ve daha niceleri... 

Ecdadımızın, topraklarımız ve üç kı
tada bıraktıkları vakıflardan, Türkün, din 
kavramı ile neler yapabildiğini açık seçik 
görmekteyiz. Bu vakıflann içinde, göçebe 
kuşlardan leyleklerin, geldikleri yere 
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dönemeyen, hasta ve yaralı olanların ba
kımı, tedavi ve hayatlarının idamesi için 
vakıf bırakandan, Ramazan ayında sahur 
ve iftar topu atılması için vakıf bırakanla
ra bile rastlanmaktadır. Bu ne, Allah'a 
yaklaşım, dediğimiz takvadır ki, bu ne in
celiktir, bu ne canlı sevgisidir, bu ne kül
tür ve aktarma hevesidir ki, ecdadımız 
bunları bırakmıştır... 

Bugünün insanı, geçmişimizin geliri 
yüksek imiş, para ve malını nereye har
cayacağına rahatlıkla karar verebiliyormuş 
diyebilir; ama gerçek hiç de öyle görün
müyor. Atalarımız, gerçek dini yaşamış
lar; yaşantıları içinde, toplumun sıkıntı 
çektiği konularda topluma daha faydalı 
olabilmenin yollarını vakıf ile pekiştirmiş
lerdir. 

Her bırakılan vakıfta, temelinde din 
duygusunun ve insan - hayvan sevgisi gi
bi, yaşatanın, Yaradanm sevgisinin yattı
ğını hepimiz görmekteyiz. İnsan düşün
cesi fiiliyata dökülüp vakıf eser meydana 
gelmiş, her türlü şartlarda bu eser veya te
sisin idamesini, devamlılığını sağlamak 
üzere vakfıyyelerle gelir temin edici fak
tör de sağlanmıştır. Bu vakfiyyeler de hu
kuk kavramı içinde bir nevi vasiyetname 
addedilmiştir. Bugün günümüze kadar 
pek çok tarihî mirasımız ayakta kalabilmiş 
ise, vakıfların bunda payı çoktur. 

Vakıf bırakanlardan Cenabı Allah ra
zı olsun. Onlar bizlere emanetler bırak
mışlar; bırakmakla kalmayıp, bu emanet
lerin yaşaması, yaşatılması için, biz yeni 
nesile yük olmamasını da düşünerek, 
akar - gelir temin edici mülkler de vakfet
mişlerdir. 

Gelelim, bu ecdat düşüncelerine biz
ler ne yapmışız, bunlara nasıl bakmışız? 
Sahip çıkmış mıyız, çıkıyor muyuz? Efen
dim, şu kanunu çıkarmışız, bu kanunu çı
karmışız, böyle yapmışız, şöyle yapmışız. 

Ne yaptığımız ortadadır. Ben derin
liklere inmeden, önce, vakıf kavramında
ki en ince noktanın emanetçilik olduğu
nu ifade edeceğim. Ecdadın bıraktığı bu 
emanetlere hangi ölçülerle bakmışız, ba
kıyoruz? " O gün öyle imiş, bugün 
böyledir" mi diyoruz; yoksa Allah korku
sunu da bu işe karıştırıp, konuya incelik
leriyle mi sahip çıkıyoruz? Bu işe de poli
tika karıştırmış mıyız, yoksa her türlü 
güncel düşüncelerle mi olaya sahip 
çıkmışız? 

"Din, politikaya karıştırılmamalıdır" 
diyoruz. Doğrudur, katılıyoruz; ama ba
kıyoruz, dinî düşüncenin ağırlık bastığı 
vakıflar olayına, pekâlâ politika karışmış. 
Kurulduğu günden bugüne, her gelen 
emanetçi, azamî gayreti göstererek ema
neti bir sonraki nesline aktarmayı şiar 
edinmiş azamî gayreti göstermiş ki, bugü
ne pek çok vakıf kalabilmiş. 

Bugünkü insanımızın, zaman zaman 
eleştirdiği, tek adam padişahlık dönemle
rinde bile, bu kuruluşlara kötü amaçlar 
ulaşamamış. En basiti, altıyüz küsur se
ne ülkeyi yöneten Osmanlılar dokunma
mış. Rahmetli Atatürk, Cumhuriyeti kur
duktan sonra, O da azamî gayret ve iti
nayı göstermiş, 1935 senesinde 2762 sayı
lı Yasa ile Vakıflar Genel Müdürlüğünü 
kurmuş; ama bugüne bakıyoruz, 1984 yı
lında çıkarılan imar affı kapsamına vakıf 
arazilerini de katarak, vakfın inceliğine, 
vebaline inemeyen bir kesimce, bu arazi
ler peşkeş çekilmiştir. Bu kanunla dağıtı
lan arazilerin vakıf vakfıyyesi, acaba bu 
araziler için, ileride kurulacak ANAP Hü
kümeti tarafından seçim aracı olarak da
ğıtılsın mı demektedir? 

Fatih'in, İstanbul Zeytinburnu'daki 
Ok Meydanındaki vakfı için bıraktığı vak-
fiyyelerde böyle mi yazıyor? Bu vebalden, 
bu kanunu bu şekilde çıkaranlar kurtula
mazlar. Çünkü, biliyoruz ki, Müslüman-
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lıkta niyet çok önemlidir. Niyet sahibi, ni
yetini açık seçik vakfiyyesine yazmış. Va
kıf sahibi asırlar önce vefat ettiğine göre, 
emanetine böyle mi sahip çıkılacaktır? Bu 
düşünceyi, o yüce insanların torunları ola
rak hiç mi hiç hoşgörmüyoruz, ayıplıyo
ruz. Kaldı ki, kürsüde; "Biz mukaddesat
çıyız, milliyetçiyiz.muhafazakârız" diye
ceksiniz, dönüp öbür tarafta aksini yapa
caksınız!.. Bu davranışınız size oy sağla
mıştır muhakkak; ama bunun ömürlü bir 
oy yatırımı olmadığını inşaallah göre
ceksiniz. 

Büyük Fatih'imizin emanetini oy için 
çarçur et, sonra Fatih ismini, birinci köp
rüyü satarak yaptırdığınız ikinci köprüye 
ver... Bu, sizi kurtarmayacaktır. Çünkü, 
Fatih, vakfiyyesine böyle yazmamış. Siz 
dalâlet içindesiniz. Bu vebal büyüktür ve 
size yetecektir. Çünkü, Yüce Fatih, vak-
fiyyelerinde, şartlarına uymayıp, değişti
rebilecek olanlar için ağır beddualar et
mektedir. Fatih'in ahi üzerinizdedir... 

Biraz da, son senelerde kurulan bazı 
vakıflardan söz etmek istiyorum, Sosyal 
Dayanışma Vakfı, Türk Kadınını Güçlen
dirme Vakfı gibi... İlk bakışta, kuruluş 
amacı bakımından çok güzel düşünülmüş 
bir vakıf görünüyorsa da, bu, işin politik 
yönü. Gelin görün ki, işleyişi, hiç de ku
ruluş amacına uygun değil. Vakfın başkanı 
kim? İdarî mülki amir, yani kazalarda 
kaymakam. Kaymakam olmadığı zaman
lar kim yönetecek? Belediye reisleri... İş
te, burada arıza başlıyor. Beldenin reisi, 
kaymakamın olmadığı bir durumda, ar
zu ettiği ödeneği çıkartıp, mesela yiyecek 
içecek içerikli eşantiyon torbalar yaptıra
rak, kendine oy verebileceklere dağıtıyor. 
Bir kısım fakir bundan yararlanıyor, bir 
kısım kendine oy vermesi uzak olan fakir 
yararlanamıyor. Bu olay, benim seçim böl
gemde yaşanmış bir olaydır. Vakıf bu mu
dur? Bu olay, pek çok şehrimizde uygu
lanmış olaylardandır. Ne demiştik; Vakıf, 

sadece hayır ve ecir toplamak gayesiyle, 
hiçbir baskı altında kalmadan, sadece o 
hayrı yapmak isteyenin iyiniyetiyle yaptır
dığı bağıştan maddî gücünü alır. Bu va
kıfta böyle midir? 

Vatandaştan, " f o n " adı altında pa
rayı topla, yani vasıtalı vergi olarak top
la, bu kaynak, vakıf olsun! Olmaz böyle 
şey diyeceğiz; ama oldu, yani abdestsiz na
maz kılmak gibi bir olay. 

Gayet tabiî ki, haydan gelen huya gi-
decekür. Politik amaçlı kurulduğundan, 
politik amaçla dağıtılacaktır; bu kaçınıl
maz. "Efendim, kaymakamlarımız poli
tik değildir' ' demek, tayinlerin politikacı 
tarafından yapıldığı gerçeğini kurtarmaz. 
Sonra, belediye reisi ANAP'h olacak, kay
makam ona uymayacak! İlk soluk İçişleri 
Bakanlığında alınır, nefesi belediyede ve
rilir; kaymakamın işi biter, uygunu ge
tirilir. 

Diğeri, Türk Kadınını Güçlendirme 
Vakfı da aynı siyasî amaçlı bir vakıftır; ak
sini iddia edemezsiniz. Yani, kaynağının 
özünde rıza ve iyiniyet dediğimiz olay yok
tur. Devlet parasıyla kurulmuştur. 

Bu sözde vakıflara, vatandaşımız is
teyerek, gönül rahatlığıyla hemen hemen 
hiç para vermemiştir. Devletten ihale ala
cak olanlar para vermektedir. O zaman ne 
oluyor? Vatandaşımızın kafasında, o yü
ce vakıf olayı yıpranıyor. Tarihimizde böy
le vakıflar görülmüş değildir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de iyi di
yebileceğimiz vakıflardan söz etmek isti
yorum* Diyanet Vakfı, ülkemizde iyi çalı
şan, halkımızın beğenisini kazanmış va-
kıflarımızdandtr. Her sene gayet güzel hac 
seferleri düzenler, hacılarımızın pek çok 
hizmetleri bu vakıf elemanlarınca görülür. 
Bir hacı adayı, Diyanet İşlerinin herhan
gi bir şubesine gider ve isteğini iletir; ken
disine, yatıracağı belli miktardaki para 
ödetilir, geri kalan hacda gerekli her 
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türlü yardımcı dokümandan tutun, ister 
hava, isterse karadan olsun araç temini, 
Mekke ve Medine'de ev temini, pasaport 
vizeleri, ziyaret yerlerinin mihmandarlar 
vasıtasıyla ziyareti, kurban ve sağlık hiz
metleri gibi her türlü hizmetler bu kuru
luşumu zca, hacı adaylarının hiç kulağı 
duymadan, en ucuz şekilde yapılır. Hacı 
adayı kendi başına hacca gitmek istese, 
Vakıfça alman ücret ile farizasını yerine 
o rahatlıkla getiremez. "Getirir" diyen
ler olabilir; ama en azından bedenen yo
rulacaktır. 

Bu Vakfımız, bir de dinî eserler çıka
rarak, kitap, kaset, video bant gibi araç
larla dindaşlarımızı aydınlatmaktadır. Ça
ğın araç ve gereçlerinden halkımızı daha 
iyi faydalandırmaktadır. Dinini, diyanetini 
öğrenmek, en azından bilgi ve kültürünü 
artırmak isteyen kardeşlerimiz bu eserler
den çok güzel faydalanabilir. Güzel vakıf
lardan olan Eğitim Vakfı gibi vakıflardan 
da söz etmek isterdim, ama vaktinizi faz
la almak istemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir Türk olarak 
beni üzen, rencide eden ve ömrümce bu 
düşüncenin insanı olduğum konuya gel
mek istiyorum. Ecdadımız ve bizler çok 
güzel dinî eserler vermekle yarışmışız, ya
nşıyoruz da. Camilerimizde hâlâ -bilhassa 
cemaatin çok olduğu günleri- sergi açarak, 
cemaatten, "Efendim, şu cami derneğine 
yardım, şu hayır kurumuna yardım" giî 
bi sözlerle bağış toplamanın önüne geçe
memişiz, geçemedik. Her şeyi Batıdan ör
nek alıyoruz; Batı şöyle, Batı böyle diye-
biliyoruz da, niçin bu problemlerimizi çö
zecek olan çalışmalara giremiyoruz? Ba
tıda hiçbir kilisede sergi suretiyle para top
lanmıyor. Caminin camı kırılıyor haydi ce
maate; caminin amplifikatörü bozuluyor 
haydi cemaate; niçin hâlâ bu gibi sıkıntı
ları çözemedik? Cemaat bu istekleri hal
lediyor. Allah'a çok şükür, cemaatimiz, da

ha doğrusu halkımız, bu hizmetleri yeri
ne getiriyor; ama bu, sergi yolu ile olma
malı. Vakıflara bağlı olarak mı düşünürüz, 
yoksa 137 adet fona bir fon daha katarak 
mı çözeriz; bu hükümetin tercihidir, ama 
bu sorun muhakkak çözümlenmelidir. 

Pek çok işin finansmanını vasıtalı, va
sıtasız hallediyoruz. Cami gibi dinî kuru
luşlarımızda, hem de yüzde 99'u Müslü
man olan bir ülkede, bu, hâlâ ilkel bir şe
kilde duruyor. İhtilal dönemlerinde bu ba
ğışlar yasaklandı; fakat problem çözülme
di; gizli kapalı bu sergiler devam etti, ede
cektir de; çünkü, devlet olarak çözüm ge
tirilmedi. Buna bir çözüm bulunursa, çok 
büyük bir hizmet olacaktır. 

Biraz da restorasyon dediğimiz eski 
eser onarımına değinmek istiyorum. Ül
kemizde, sahip çıkmayı amaç edindiğimiz 
pek çok dinî ve kültürel eski eserlerimiz 
var. Bunlar şu veya bu şekilde ihmal edil
miştir. Teferruata girmeden söylüyorum, 
bunların bu noktada bakımı, devamlılığı, 
görevi, bizim kuşak üzerine verilmiştir. 
Çağımızın gerektirdiği nitelikte onarmak, 
restore etmek görevimizdir. Restorasyon
da, röleve, proje ve onarım bazında, üni
versitelerimizden -sıkı işbirliği yapmak 
suretiyle- faydalanılabilir. Bu eserlerin pek 
çoğu asırlar öncesine ait olduğundan, gü
nümüzde o teknolojik yapım tarzı ve mal
zeme değişikliğine uğramıştır. 

Günümüzde usta bulmada güçlükler 
vardır. Bu güçlüklerin giderilmesi, yani 
hattat, nakkaş, dülger, taş ustası gibi 
branşlarda eleman yetiştirmek için çırak
lık - ustalık okullarından faydalanılabilir. 
Ülkemizde, hatta seçim bölgelerimizde es
ki bir tarihî caminin minare külahı yıkılı
yor. İlk müracaat Vakıflar Genel Müdür
lüğüne yapılıyor; fakat gelen giden yok. 
Bir usta çağrılıyor; aslı kurşun veya bakır 
kaplamalı minare külahı olmasına rağ
men, yerine camlı bir külah yerleştiriliyor. 
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Burada yapılan, eseri yağmurdan kurtar
mak; ama minarenin mimarisine, esteti
ğine aykırı. O mimar! tarzda o olmaz; 
ama kime anlatırsınız; olan olmuştur. 
Derken, Vakıflardan, aylar sonra yetkili
ler gelirler... Olay bellidir: Zabıtlar, mah
kemeler, vatandaş - Vakıflar sürtüşmesi gi
bi, istenmeyen olaylar... Burada Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, olaya en kısa sürede 
sahip çıkmalı, gerekeni yaptırmalıdır di
yoruz. 

İzin verirseniz, yine, seçim bölgem
den bir örnek vermek istiyorum. Ödemiş, 
Birgi Kasabası, Aydınoğullarmın başken
tidir. Burada o günlerden kalma cami ve 
külliye, Aydınoğlu Mehmet Beyin adını 
tagır; ama bakımsızlıktan harap durum
dadır. Çoğu kere bilgisizce, bilgisizliğin 
verdiği cesaretle, güya onu onarmak, ko
rumak saf düşüncesiyle bu eserlere büyük 
darbeler indirilmektedir. Bir minber dü
şünün, binlerce ağaç parçalarıyla, yontu
larak, geçme suretiyle hiç çivi kullanılma
dan imal edilmiş, şahane bir minber... 
Onu yapan, yalın ağaç görünümüyle be
zemiş; aradan asırlar geçmiş, bu ağaç 
minber, camide duruyor... Cemaatten bi
ri, safiyane düşünerek, iyi niyetle, alıyor, 
bu minberi bir güzel yağlı boyayla boyu-
yor. Rengi bir tarafa, o eser mahvoluyor, 
özelliğini kaybediyor, bitiyor; ama bunu 
yapana sorarsanız; o, bu sanat düşünce
sinden yoksun olduğu için diyor ki; "Bu 
eseri kurtardım. Şu kadar boya parası ver
dim ama, ömrünü uzattım." Bu noktada, 
olanı kabul etmekten başka ne yapılabi
lir? Yine, olan olmuştur. Bunlar nasıl ve 
neden oluyor? İlgisizlikten, takipsizlik
ten... Mekân veya esere değer verecek 
olan, insandır; her şey insanla güzelleşir. 
Çok güzel bir kafes düşünün; içinde öten 
kuş yoksa, o, insana bir haz vermez; ya
pılar da böyledir. Eser restore edilmeli, ya
şatılmalı; fakat kullanımı da takip ve kont
rol edilmelidir. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, eski eser 
ve vakıfların hamisi olduğuna göre, kont
rol ve denetimini yapmalı, yaptırmalı; 
ama, yine bakıyoruz, bu hizmetlerin de
netimine ve vakıflara finanş sağlamak için, 
Vakıflar Bankası kurulmuş. Bankanın ser
mayesinin, yüzde 75'i vakıf paralarıyla 
oluşmuş; fakat, amaç bir tarafa, banka kâr 
ettiği yıllarda bile kendi sermayesini artır
mayı tercih etmiş; ayrıca, bu da yetmemiş 
gibi, kuruluş amacı bir tarafa, işittiğimi
ze göre, konut yapımına girecekmiş. Ban
ka, önce kendi amacına yönelmelidir di
yoruz;.kendi fonksiyonunu yerine getirme
lidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, öğ
renci yurtlarına bakışını takdirle karşılı
yoruz. 1989 yılında 9 adet yeni yurt bina
sının daha yapılması ile yurt sayısının 
57'ye çıkarılması, buralarda 10 bine ya
kın öğrencinin barınacak oluşuna sevin
dik; ama yoksullara 10'biner lira yardım 
yapılmasını az buluyoruz. Bu parayla, bu 
vatandaş, günümüzde ancak ekmek ala
bilir. Bütçede onarım için 4,1 milyar lira 
ayrılmıştır. Bu parayla 1988 yılından dev
reden 51 kültürel, 5 turizm amaçlı, 56 adet 
eski eser onarılacak. Bu ödeneği de yine 
az buluyoruz. 

Bütçede 1989 yılı ödenekleri, -1988 
yılma göre- personel giderleri yüzde 61, di
ğer cari harcamalar yüzde 69, yatırım har
camaları yüzde 44, transfer harcamaların
da da yüzde 29 artış olmuştur. Ülkemiz
deki enflasyonun yüzde 87,5'lara ulaştığı
nı düşünürsek artışlar çok düşüktür. Ya
ni, 1988 yılı bütçesi, 1989 yılı bütçesinden 
daha iyidir diyebiliriz. Dikkat edilecek 
olursa, bütçe rakamları üzerinde fazla 
durmadım. Ödenek ve para çok önemli
dir. Az olan bu ödenek ve paraları yerin
de çok iyi kullanmadan da daha önemli
si, çalışmadır. İş yapıyor görünmek, öde
nekleri pek çok işe paylaştırıp şirin görün-
mektense, ödeneği en önemli birkaç ya-
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tınma yöneltip parayı daha iyi değerlen
dirmek de daha iyi bir çalışmadır diyoruz. 
Bu paraların akılcı bir şekilde, nasıl ve ne 
niyetle toplandığını düşünerek, hele hele 
vakıf parası olduğunu unutmayarak har
camalar yapılsın; vakıf paralarmın kutsi
yeti, vebali unutulmasın diyoruz. 

Değerli kardeşlerim, en iyi duygu ve 
düşüncelerimle, bizi dinleme lütfunda bu
lunduğunuz ve sabır gösterdiğiniz için he

pinize teşekkür ediyorum. 1989 Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bütçesinin memleketi
mize, Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğü
müze hayırlı, uğurlu olmasını Grubum ve 
şahsım adına Cenabı Allah'tan diliyor, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere birle

şime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 12.50 

IKINCI OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — 41 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları üe 1987 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşa
nları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582, 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

B) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ (Devam) 

1. — mtflar Genel Müdürlüğü 1989 Mali 
Yûı Bütçesi 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1987 Malî 
Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdür
lüğü 1989 malî yılı bütçesinin müzakere
sine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Ali Babaoğlu'ndadır. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ALİ BA-
BAOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün 1989 yılı bütçesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. Bu vesileyle Grubum ve şah
sım adına Yüce Heyetinizi selamlayarak 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Sâym milletvekilleri, "vakıf kelime
si dinimizde önem arz eden bir kelime ola
rak büyük bir yer tutmaktadır. Kalbinde 
iman, yüreğinde insan sevgisi ve düşün
cesi olan kimselerin, İslam idealini yük
seltmeleri arzusundan doğmuştur. Bu kut
sal sayılacak müessesenin temeli, dinî 
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inanış ve uhrevî mükâfat duygusuna da
yanmaktadır. 

Vakıf, satılıp, satın alınmamak, mi
ras olunmamak üzere, Allah'a kulluk 
amacıyla, mal ve mülkü, yine Allah'ın rı
zası doğrultusunda insanlığa hizmet yo
lunda bulundurmaktır. Diğer bir ifadeyle 
vakıf; fertlerin taşınır ya da taşınmaz mal
larının, haricî hiçbir etki, zorunluluk ve 
yükümlülük olmaksızın, sırf kendi rızası 
ve istekleriyle şahsî mülkiyetlerinden çı
karak, hayır ve hasenat kaydıyla, yine ken
dileri tarafından tayin olunan şart ve hiz
metlerin ifası için ebedî olarak bırakılma
sıdır. Vakfetmek, kısaca, insanın kalan mal 
ve mülkünüaAllah rızası doğrultusunda 
insanlığa sunması demektir. 

İşte, vakıf müesseseleri bu amaçla, 
Allah'ın rızası ve topluma hizmet duygu
suyla dolup taşan insanoğlunun, bu arzu
sunu yerine getirmek, güçsüzleri koru
mak, yolcu ve misafirleri ağırlamak, sos
yal ihtiyaçları karşılamak gayesiyle kurul
maktadır. Eskilerden gelen karşılıklı daya
nışma ve yoksulun korunması, ahlakî ve 
dinî duyguların muhafaza edilmesi çaba
larının en olgun şekli,, millî kültürümüz
de çok önemli yeri olan vakıf müessesesin
de bulunmuştur. Bildiğiniz gibi, İslamda 
sosyal dayanışmanın yeri büyüktür. Vakıf
lar, Türk ve İslam âleminde toplum ha
yatını etkilemişlerdir, Türk kültürüne bü
yük katkılarda bulunmuşlardır, giderek 
kendini topluma hissettirmeye başlamış ve 
zamanla her türlü sosyal faaliyetin başı
na geçmiştir. Bugün insanlığın gerçekleş
tirmeye çalıştığı sosyal adalet ve sosyal 
devlet kavramları, yüce dinimizden kay
naklanmaktadır. Bu fikre dayanarak Yü
ce Peygamberimizin şu sözlerini burada 
zikretmek istiyorum: "Ancak iki şey gıp
taya şayandır: Bir adam ki, Allah ona mal 
vermiş ve onu fakirlere sarf etmeye mu
vaffak kılmıştır." 

Teşkilatçı ve âlicenap bir karakter ya

pısına sahip olan Türklerin İslamiyeti ka
bul etmesiyle, devletin iç ve dış siyaseti, 
ekonomik yapısı, ulaşım, sosyal ve kültü
rel hizmetler ile, vakıflar içice olmuş; bu
gün devletin ve kamu kuruluşlarının üze
rine aldığı kamu hizmetlerinden birçoğu, 
vakıflar tarafından yürütülmüştür. Özel
likle, "sosyal devlet" kavramının doğma
sından sonra, devletin, kendi vatandaşla
rına sunmakla yükümlü bulunduğu sos
yal ve kültürel nitelikli kamu hizmetleri
ni, vakıflar, tarih boyunca kendine vazife 
bilmiştir. 

Türk Milletinin hayatı, cömertlik ve 
sahavetle doludur; ecdadımız da her git
tiği yere bu duyguyu götürmüş, oradaki 
insanlara bu duyguyu aşılamıştır. Türk
ler, gittikleri yerlere, Müslüman olsun ol
masın, din, millet farkı gözetmeksizin ada
let, medeniyet, cami, okul, medrese, ker
vansaray, han, hamam ve bütün sosyal te
sisleri götürmüşlerdir. Bu güzel abideleri 
bugün bile Asya'dan Avrupa'ya kadar her 
yerde görmek mükündür. 

Sayın milletvekilleri, bu hizmetlerin 
hepsinin, aslında aynı gayeye ulaşmak is
tediği ve bu gayenin de, insan şahsiyeti
nin ve hayatının korunması, kurtarılma
sı, geliştirilmesi, insan haysiyetinin korun
ması ve sosyal düzenin tehlikelerden arın
dırılması olduğu görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, vakıflar, her dö
nemde olduğu gibi, cumhuriyet dönemin
de de hayatiyet ve canlılığını korumasını 
bilmiştir. Bu dönemde Türk Medenî Ka
nunu hükümlerine göre kurulan vakıflar, 
daha çok millî eğitim, kültür ve dinî amaç
lar ön plana çıkarak, hizmetin devamını 
sağlamıştır. 

Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte, 
Şer'iye ve Evkaf Vekâleti adıyla idare edi
len vakıflar, 3 Mart 1924 tarih ve 429 sa
yılı kararla Genel Müdürlüğe dönüştürül
müştür. Bugün Başbakanlığa bağlı bir ku
ruluş olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
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2762 sayılı Vakıflar Kanunu ve 227 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname hükümle
rine göre, yine vakıfların tescil ve denetim 
işlerini yerine getirerek görevlerini yürüt
mektedir. 

Vakıfların görevleri ise şöyle sıralana
bilir: Vakıf mallarını ekonomik şekilde iş
letmek; mimarî veya tarihî değeri olup, yö
netimi vakfa ait olan eski eserler ve yapı
ları muhafaza ve imar etmek; vakfa ait 
müesseseleri gayelerine uygun yaşatmak; 
vakıf paralannı nemalandırmak; mütevelli 
tayin etmek, gerektiğinde azletmek; mül
hak vakıfların denetim hizmetleri ile, mü-
tevelliliği boşalan vakıfları idare ve temsil 
etmek; görev ve hizmetleriyle bütün va
kıfların vakfiyelerinde veya vakfiye yerine 
geçen hüccet, berat, ferman gibi belgeler
den veya vakıf senetlerinde yazılı hayrî, 
sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hiz
metleri yerine getirmek; kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerle kendisine verilen diğer gö
rev ve hizmetleri yapmak. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün önemli hizmetlerinden bi
ri de, ecdat yadigârı olan eserlerimizin 
onarım ve restorasyonudur. Bu eserlerin, 
Türk kültürünün, Türk sanatının eşsiz 
belgeleri olarak devamlannı sağlamak bu
günkü nesillerin görev ve sorumluluğu al
tında bulunmaktadır. Bu güzel abidelerin 
korunması için hiçbir fedakârlıktan kaçın
mamak gerekmektedir. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün elinde bulunan bu eser
lerin birçoğuna, maalesef, bugün de ye
terli ilginin gösterildiğini söylemek müm
kün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bünyesinde 36 bin belge, 5 
binden fazla mazbut vakıf, 5 500 parça 
gayrîmenkul, 4 500 mülhak vakıf, 176 ce
maat vakfı ve bin civarında yeni vakıf ol
mak üzere 6 binin üzerinde vakıf bulun
maktadır. Bu kadar zengin vakıf eserleri
ne sahip olduğumuz ecdat yadigârlarının 

onarım, bakım ve muhafazası yönünden 
azamî gayreti sarf etmeliyiz; bu güzel eser
lerin mukaddes ve kıymetli varlık olduğu
nu da gençlerimize telcin etmeliyiz. Biz, 
ecdadımızdan devraldığımız bu emanet
leri, gelecek kuşaklarımıza da, aynı öne
mi vermelerini isteyerek devretmeliyiz. 

Geçmişte verilen bu hizmetlerin, bu
gün de devamını sağlayan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, vakfiyeler doğrultusunda, 
kurulu şlannı yaşatmakta, gerekli görülen 
yerlerde, imkânlan ölçüsünde, hastane, 
öğrenci yurdu, okul, aşevi, işhanı gibi te
sisleri inşa etmekte, bu tesis ve kuruluşla
rında yurt çapında hizmet sunmaktadır. 

Asırlardır insanlığa irfan hizmeti su
nan kütüphaneleri, binlerce talebeye,ilim 
öğreten mektep ve medreseleri, sağlık ve 
sosyal yardım müessesesinden hastane, 
han ve kervansaraylan, bayındırlık eser
leri olan zarif çeşmeleri, sebilleri, köprü
leri vücuda getiren vakıfları koruma işin
de, devletin ileri gelenleri, büyük servet sa
hipleri yanında orta halliler, kendileri fa
kir fakat gönülleri zengin kimseler de yer 
almışlardır. Zaten vakıf, zengin fakir işi 
değil, bir gönül meselesidir. Bu gönlü zen
ginlerin kurmuş olduğu vakıfların hizmet
leri o kadar çok ve o kadar çeşitli içtimaî 
mevzuları ihtiva eder ki, insanlık için unu
tulmuş hiçbir nokta, temas edilmemiş hiç
bir konu kalmamıştır. 

Bilindiği üzere, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, mazbut vakıfları yönetmek, mül
hak ve yeni vakıfları devlet adına denet
lemekle yükümlü, hükmî şahsiyeti haiz 
katma bütçeli bir kamu kuruluşudur. Bu 
toprakların bize ait olduğunun en belir
gin canlı şahitleri olan ve Türk İslam kül
türü ve mimarisinin yüzük taşı mesabe
sinde bulunan vakıf eserlerini, çevreleriyle 
birlikte korumaya ve yeni nesillere birer 
tarih mirası olarak intikal ettirmeye çalış
maktadır. 
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Vakfiyye eserlerin yürürlükteki mev
zuat doğrultusunda hayrî, sosyal, kültü
rel, ekonomik ve turizm sektörlerinde im
kânlar ölçüsünde göstermiş olduğu faali
yetlerden birkaçına değinmek istiyorum. 

Bugün ülkemizde bulunan tarihî ve 
< turistik değeri haiz eski eserlerin onarım 

ve restorasyonu büyük bir hızla tamam-
lanarak,bu eserlere fonksiyon kazandırıl-
makta,zaman içindeki tahriplerinin önlen
mesine çalışılmaktadır. Aynca bu konuda 
"restore et-işlet-devret" yöntemi uygula
narak, eski eserlerin onarım ve restoras
yonları yapılmakta; dolayısıyla, bu kıy
metli eserlerin gelecek nesillere intikaline 
çalışılmaktadır. 

1988 yılında Kültür ve Turizm Ba-
> jcanlığı ile yapılan işbirliği doğrultusunda, 

"restore et-işlet-devret" formülü ile turiz
me yönelik olarak işletilebilecek kervan
saray ve hanların yapısal durumları, çev
re özellikleri ve konumları incelenerek, rö-
leve restorasyon projelerinin hazırlanma
sına başlanmıştır. Ülkemizde bu tür 130 
adet han ve kervansaraydan 28 tanesi ele 
alınmış, bunlardan 4 tanesi hizmete açıl
maya hazır hale getirilmiştir. Bu ve buna 
benler çalışmalar hızla sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, hayrat nevinden olan 
eski eserler, tesis gayesine uygun bir ka
mu hizmetinde kullanılmak üzere, kamu 
kurum ve kuruluşlanna tahsis edilerek, bu 
eserlerin her türlü bakım, onarım ve res-
torasyonlan bu kuruluşlarca yaptırılmak
tadır. Böylece eski eserlerin ülke turizmi
ne, ekonomisine, kültürel ve sosyal kalkın
masına fayda sağladığı bir gerçektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün fiilen 
yürütmekte olduğu hayrî ve sosyal hizmet
ler, idaresinden sorumlu olduğu mazbut 
vakıflann vakfiyyelerinde yer alan hüküm
lerden kaynaklanmaktadır. Tarihteki uy
gulamaya ve vakfiyye hükümlerine para
lel olarak, bugün Vakıflar Genel Müdür
lüğünce yoksul öğrencilerin eğitim ve öğ

retim seviyelerini yükseltmek, onların ba-
rınma, beslenme gibi temel i.htiyaçlannı 
karşılamak, öğrenciler arasında birlik ve 
beraberliği temin etmek amacıyla, yurdun 
muhtelif il ve ilçelerinde 48 adet vakıf or
taöğrenim öğrenci yurdu açılmıştır. Türk 
millî eğitimine katkı sağlamak amacıyla 
vakıf yurtlarında banndmlan öğrenci sa
yısı 6 500'e ulaşmıştır. 

Önümüzdeki öğretim yılında hizme
te açılması planlanan 2 yurtla, inşaatları 
hızla devam eden 9 yurdun bitirilmesiyle 
yurtlardaki öğrenci sayısı 10 bine ulaşa
caktır. 

Türk kültür ve eğitim hayatında bir 
boşluğu dolduran vakıf öğrenci yurtlann-
da kalarak eğitimini tamamlayan çok sa
yıda bürokrat, bugün devletin çeşitli ka
demelerinde hizmet vermektedir. 

Yaptığımız araştırmalarda, Türkiye 
genelinde üniversiteler arası seçme ve yer
leştirme imtihanlarına katılan öğrenciler
den ancak yüzde 8'i üniversiteye girebil
mektedir. Buna karşılık, öğrenimlerini va
kıf yurtlarında kalarak tamamlayan ço-
cuklann yüzde 30'u, katıldıklan imtihan
da başarılı olarak bir yükseköğretim ku
rumuna girmeye hak kazanmaktadır. 

1988 yılında, mevcut yurtlara renkli 
televizyon, sanayi tipi çamaşır makinesi, 
sıkma makinesi ve buzdolabı alınmıştır. 
Ayrıca, bütün yurtların mutfak malzeme
leri yenilenerek, günün teknolojisine uy
gun malzemeler alınmıştır. Bunlara ilave
ten 48 yurtta kütüphaneler kurulmuştur. 

En önemli yatınm, insana yapılan ya
tırımdır. Zordur; fakat o oranda da şeref
lidir. Bundan da anlaşılacağı üzere, vakıf 
öğrenci yurtlarında insan unsuruna hiz
met götürülmektedir. 

Kültür ve tescil hizmetlerine gelince: 
Osmanlı arşivlerinden sonra en zengin ar
şive sahip bulunan Vakıflar Genel Müdür
lüğünün arşivlerindeki 26 798 adet Os
manlıca ve Arapça vakfiyyelerden 12 120 
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adedi Türkçeye çevrilmiştir; geri kalanla
rın ise en kısa sürede çeviri işlemleri ta
mamlanacaktır. 

Arşivde bulunan belgelerin hepsinin 
bir ana bilgisayara bağlanması için 1988 
yılında 500 milyon lira karşılığında bir sis
tem satın alınmıştır. Bu sistemle, belgeler, 
yerli ve yabancı uzmanların istifadesine 
su nulabilecektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, yük
sek standartta öğretim imkânı yaratmak 
ve uluslararası düzeyde iyi bir eğitim ve 
araştırma merkezi oluşturmak amacıyla, 
1987 yılında İstanbul'da Bezm-i Alem 
Üniversitesi kurulmuştur. Ayrıca, Vakıf 
Guraba Hastanesinin personel ihtiyacını 
karşılamak üzere, 1987-1988 yılında sağ
lık meslek lisesi eğitim ve öğretime açıl
mıştır. 

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne ait olan gayrimenkuller, işgallere kar
şı korunmakta, bunlar iyi bir şekilde ida
re edilerek, en yüksek geliri temin etmek 
yoluna gidilmekte ve elde edilen bu gelir
ler, vakıf amaçlan doğrultusunda kullanıl
maktadır. Rantabilitesi yüksek otel ve iş 
hanlarının yapımına süratle devam edile
cektir. 

Otel ve iş hanlarının yapımında Ge
nel Müdürlüğün kendi imkânları yanın
da, günün ekonomik şartları da göz önü
ne alınarak, "yap-işlet-devret" yöntemi 
uygulanarak, vakıf eserlerinin en iyi şekil
de değerlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Geçmiş yıllarda vakıf taşınmazları 
için belediyelerce yapılan menfi uygula
malar, son yıllarda belediyeler ile kurulan 
yakın diyalog sonucu önemli ölçüde Ge
nel Müdürlük lehine geliştirilmiştir. Va
kıflar Genel Müdürlüğünün işletme ve iş
tiraklerinde çok önemli adımlar atılmış
tır. Bugüne kadar Ayvalık ve Aydın'da bu
lunan vakıf zeytinliklerinin ürünleri eski 
tip fabrikalarda işlenerek halkımıza sunu
luyordu; fakat 1988 yılında Ayvalık'ta tüm 

gün sistemiyle çalışan modern bir fabri
kanın yapımı hususunda fizibilite hazır
lıkları tamamlanarak, makine alımı için 
ihale işlemlerine başlanılmıştır. Bu siste
min işletmeye açılması ile, kapasite yüz
de 20 artacak ve ülke ekonomisine katkı
da bulunacaktır. Buna ilaveten, Aydın'da 
bulunan işletmede yaptınlan 500 tonluk 
modern zeytin salamurhanesi de hizmete 
girecektir. 

Taşdelen Menba Suları İşletmesinin 
jeolojik yeraltı haritaları, üniversitelerin 
bu konuda ihtisas sahibi öğretim üyeleri
ne yaptırılmaktadır. 

1983 yılından bu yana olduğu gibi, 
1988 yılında da iştiraklerde hisselerin ar
tırılması ve yeni şirketler kurulmasında 
belirgin mesafeler katedilmiştir. Sermaye
sinin yüzde 39'u Genel Müdürlüğe ait Va
kıf Turizm ve Ticaret Şirketi kurulmuş; 
Türkiye Vakıflar Bankasının 80 milyar 
olan sermayesi 250 milyara çıkartılmıştır. 
Ayrıca, Güneş Sigortada bulunan hisse 
miktarı yüzde 3'ten yüzde 12,8'e, Taksim 
Otelcilik A.Şt'de bulunan yüzde 6,6 nispe
tindeki hisse de, yüzde 20,94'e yükseltil
miştir. İşletme ve iştiraklerde bariz bir şe
kilde görülen bu gelişmeler son derece 
memnuniyet vericidir. 

Sayın milletvekilleri, kısaca, sosyal 
konulara büyük değer veren Hükümeti
miz, bize intikal eden vakıf müesseselerin 
hizmetlerinin büyümesine özen göster
mekte ve programında öngörülen hedef
leri birer birer tahakkuk ettirmektedir. 
Amaç, vakıfları en kısa sürede, hizmet iti
bariyle tarihteki şerefli yerine oturtmak
tır. İnanıyoruz ki, büyük milletimizin ilgi 
ve desteğiyle, devletimize büyük çapta, 
ekonomik, sosyal ve kültürel katkıda bu
lunma yolunda etkin ve onurlu yerini ala
caktır. 

Sayın milletvekilleri, sizlerin de bil
diği gibi, 17 nci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde Fakir Fukara Fonu 
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görüşülürken, bununla "Fak-Fuk Fon" 
diye alay edenler de vardı. Şimdi bakıyo
ruz, bu fonu kendileri de takdir ve tasdik 
ediyorlar. Nitekim, Nevşehir'de, Merhum 
Damat ibrahim Paşa'nın külliyesinde 
300-400 civarında fakir vatandaşa sıcak 
yemek verilmektedir. Merhum Damat İb
rahim Paşa'nın ruhu şâd olsun. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, diğer İslam ül
kelerinde görüldüğü gibi ülkemizde de 
sosyal yardım, asırlarca İslamiyetin sosyal 
adalet ilkesine dayalı din emirlerinde ifa
desini bulmuş, Osmanlı İmparatorluğu 
devrinde de "vakıflar" şeklinde ortaya 
çıkmıştır. Bin yıldır Anadolu'da yaşayan 
İslam-Türk medeniyetinin en köklü ve ka
lıcı kurumu, yardımlaşma ve dayanışma
ya en güzel örnek olarak vakıflar; sosyal, 
ekonomik, kültürel icraatların yerine ge
tirilmesinde çağın ileri müessesesini yarat
mıştır. Vakıflar aracılığı ile, yoksullara, 
kimsesiz dul ve yetimlere, sakatlara yar
dım yapma, bir gelenek halinde devam et
miştir. 

Sosyal dayanışmanın temelini oluştu
ran millî kültür ve sanat eserlerimizin, ge
lişerek bugünlere ulaşmasına vesile olan 
vakıf kuruluşlarının çağdaş bir düzeye ka
vuşturulması yolundaki olumlu adımları 
memnuniyetle izlerken; 1989 malî yılı Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin vakıf
lar camiasına ve milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Babaoğlu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın İrfan Gürpınar; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA İRFAN 
GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubunun, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü bütçesi hakkındaki görüş

lerini sunmak için huzurlarınızdayım. 
Şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türklerin, İs
lam Dinini seçmesinden ve özellikle Sel
çuklulardan bu yana, Türk kültürünün en 
önemli ve temel kurumlarından birisini 
vakıfların oluşturduğunu, Osmanlı Döne
mi Türk kültürünün her kesiminde vak
fın, yaratıcı, koruyucu ve geliştirici bir rol 
oynadığını görürüz. 

Vakfın tanımını uzmanlar, siyasetçi
ler ve bilim adamları çeşitli şekillerde yap
maktadırlar. Tüm bu tariflerin birleştiği 
nokta; vakfı, fertlerin, taşınır ve taşınmaz 
mallarından tamamını veya bir kısmını ve 
imkânlarını, haricî hiçbir tesir, mecburi
yet ve mükellefiyet olmaksızın, sırf kendi 
rıza ve bildirimleriyle, şahsî mülkiyetlerin
den çıkarıp, hayrî, sosyal ve ekonomik hiz
met kastıyla ve yine kendileri tarafından 
tayin olunan kurallarla.kamunun hizme
tine sunması olarak tarif edebiliriz. 

Vakıflarda ilk göze çarpan özellik, asıl 
ve ara gayenin baştan ve açık olarak tes
pit edilmesi ve tespit edilen bu gayenin 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan gelir 
kaynaklarının ayrılmasıdır. 

Vakıfları, idarî şekilleri bakımından, 
mazbut vakıflar, mülhak vakıflar ve ayrı
ca yine, azınlık vakıfları ve Medenî Ka
nun hükümlerine göre kurulan vakıflar di
ye ayırmak mümkündür. Yasalar gereği, 
tüm bu vakıfları idare etmek ve yaşatmak 
için Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuş
tur. 227 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name gereği, Başbakanlığa bağlı katma 
bütçeli bir kuruluş olup, 2762 sayılı Va
kıflar Kanunu ve Vakıflar Tüzüğü gere
ğince, Vakıflar Genel Müdürlüğü; 

1. Mazbut vakıfları, vakfın irade ve 
arzusunu belirten vakfiyye şartları gere
ğince idare etmek, en verimli biçimde iş
letmek ve temsil etmek; 
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2. Mülhak vakıfları, devletin dene
tim hizmetleriyle, mütevelliliği boşalan va
kıfları idare ve temsil etmek; 

3. 903 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kurulan yeni vakıfların tescil işlem- # 

lerini ve denetimlerini yapmak; 
4. Vakıf olan tarihî ve mimarî eski 

eser ve abidelerin ve kültür varlıklarımı
zın restorasyonlarını yapmak ve muhafa
za etmekle görevlidir. 

Bugün ülkemizde 5 450 âdet mazbut 
vakıf, 380 adet mülhak vakıf, 176 adet de 
azınlık vakfı bulunmaktadır. Bu vakıfla
rın denetimleri Vakıflar Genel Müdürlü
ğü tarafından yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesinin görüşüldüğü bu 
oturumda, bize göre, sorulması ve ceva
bının aranması gereken soru, böylesine 
önemli görevleri olan Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün, görevlerini layıkıyla yapıp 
yapmadığı, çalışmalarını, kuruluş amaç
ları doğrultusunda yürütüp yürütmediği-
dir. Elbette bu soruya ' 'evet'' demek 
mümkün değildir. Bugün, toplam 2 896 
personeliyle, kanunun verdiği görevleri ye
rine getirmeye çalışan Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün, çalışmalarında yeterince ba
şarılı olamamasının sebeplerinden başlı-
cası ve en önemlisi, bu Genel Müdürlü
ğün, hükümetler ve siyasî otoriteler tara
fından devamlı bir şekilde siyasî etki altı
na alınması ve çalışmalarını, belli bir si
yasî örgütlenmenin ışığında sürdürmek 
mecburiyetinde bırakılmasıdır. Bugün 
eğer bilinen bir siyasî düşünceye sahip de
ğilseniz ve o siyasî düşüncenin kılık kıya
fetini, sakal ve bıyık şeklinde benimseme
miş iseniz, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
onun diğer daireleri sizlere çok yabancı 
kalır. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Var 
mıymış öyle bir şey? Şeklini şemalini tarif 
etsene?.. 

\ 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 

Siz biliyorsunuz Sayın milletvekili. 
Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün yukarıda bahsettiğimiz en 
önemli görevlerinden birisi olan, vakıf ta
rihî ve mimarî eski eser ve abidelerin ona
rım ve restorasyonlarını yapmak görevi, 
bugün acaba yeterince yerine getirilmek
te midir? Bugün vakıf eserleri unutulmuş, 
bir köşeye bırakılmış, her türlü tahribata 
açık, ilgisizlikten ve bakımsızlıktan kendi 
kaderlerine terk edilmiş eserler durumun
dadır. 

1988 bütçe görüşmeleri sırasında Sa
yın Bakanın, 1988 programında olduğu
nu söylediği, Ertuğrul Gazi Türbesi ve 
çevre düzenlemesi ne safhadadır? 1988 yı
lında onarımı yapılması düşünülen İzmir 
Selçuk Akıncılar mescidi, Nevşehir Kay
maklı Camii onarımı, Edirne Rüstem Pa
şa Camii, Bitlis Papşin Han, Aydın-Milet 
İlyas Bey Camii, Hatay-Belen Kanunî 
Kervansarayı, Niğde-Aksaray Sultanhanı, 
Nevşehir-Avonos Sarınan, Konya Raziye 
Sultan Kervansarayı, Izmir-Selçuk İsa Bey 
Camii, Burdur-Bucak Susuzhan, İsparta 
Ertokuşhan, Diyarbakır Deliller Hanı, 
Antalya-Alanya Kale Bedesteni, Antalya 
Şarapsu Bedesteni, Malatya-Söğütlü Ca
mii, İzmir-Tire Yavuklu Camii ve Medre
sesi, İstanbul Sultanahmet Camii, Zon
guldak Cinci Hamamı, Nevşehir Ulu Ca
mii restorasyon çalışmaları ne safhadadır? 
Hangileri bitmiş, hangileri devam etmek
tedir? 

Değerli milletvekilleri, burada bir ko
nuya değinmek istiyorum. Vakıf eserleri, 
kültür miraslarıdır. Bu eserlerin mutlaka 
korunması ve yaşatılması lazımdır, fakat 
bu koruma ve restorasyonların da aslına 
uygun ve ehliyetli eller tarafından yapıl
ması gerekmektedir. Bilgisizce yapılan ta
mirler, bu sanat eserlerini bozmak, değiş
tirmek ve çirkinleştirmekten başka bir işe 
yaramamaktadır. 
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Devlet İhale Kanununa göre müte-
ahhidere verilen onarım ve restorasyon ça
lışmaları neticesi ortaya çıkan sonuçlar, 
gerçekten üzüntü vericidir. Bu konuda 
Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Ba
kana getirilen tenkitlere karşı, Sayın Ba
kan verdiği cevapta, "Gerçekten onarım 
ve restorasyon için yetkili ekip bulmakta 
zorlandığımız doğrudur. Vakıf inşaat bu 
amaçla Vakıflar Genel Müdürlüğü tara
fından kurulmuştur. Ancak, Vakıf İnşaa
ta da iş verme konusu, sanıldığı kadar ko
lay değildir. Çünkü, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Artırma ve Eksiltme Kanununa 
göre iş verme durumunda olduğu için, 
Maliye bürokrasisini aşabilirse iş verme 
imkânına sahiptir. Aşamadığı takdirde di
rekt ihalesi ve iş yaptırması mümkün 
değildir'' demişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bu ifade, bu 
konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
içinde bulunduğu zor durumu ifade etme
si bakımından önemlidir, ama bu ifade, 
çağ atladığını ifade eden, Türkiye'de bü
rokrasiyi yendiğini savunan ve istediği ka
nunu, örneğin, türban ve her türlü çağ dışı 
giysiyi üniversiteye sokmaya imkân tanı
yan kanun maddesini 10 dakikada kanun-
laştıran ANAP iktidarının, bu konuda sa
mimiyetsiz olduğunu gösterir. Eğer Sayın 
Bakan, vakıf inşaat olayının faydalı oldu
ğuna inanıyorsa, bu husustaki yasal dü
zenlemeleri derhal Meclise sevk etmeli ve 
kanunlaştırmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesinin Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşülmesi sırasında sunu
lan bütçe raporunda, "...Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün gözetimi ve denetiminde, 
yap-işlet-devret modeline uygun olarak, 
eski eserleri restore et-işlet-devret veya kat 
karşılığı inşaat yaptırılarak değerlendiril
mesi planlanmıştır" denmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ANAP İktida
rının, kamu sektörü yerine özel sektörü 

tercih eden, özel sektörü destekleyen ve 
özel sektörün önündeki engelleri kaldırma 
gayreti içinde bir dünya görüşüne sahip ol
duğunu biliyoruz ve bunu da anlıyoruz; 
ama, kamu sektörünün elindeki malları, 
kamu sektörünün elindeki kuruluşları el
den çıkarmak ve kamu sektörü elinde bu
lunan arsaları özel sektöre devretmek için 
duyulan hassasiyeti ve telaşı anlamak 
mümkün değil. 

Vakıfların elindeki arazilerin, yap-
işlet-devret yöntemiyle veya kat karşılığı 
inşaat yaptırılarak özel sektöre devredil
mesi uygulaması, bize, yepyeni bir devlet 
malı yağması gibi geliyor. 

Vakfın tarifinden de açıkça belli ol
duğu üzere, vakfedilen araziler, vakfedi
len tesisler, kamu yararına tahsis edilmiş
tir, kamuya verilmiştir. Bunlann mülkiye
tinin devredilmesi, bir defa, başlangıç 
amacına terstir. Bunlar çok birikmiş veya 
kamu sektörü veya Vakıflar Genel Müdür
lüğüne yük olmaya başlamışlardır, diye 
düşünebilir; ama, bunlann elden çıkarıl
ması, ileride büyük pişmanlıklara ve on
ları tekrar elde etmek için düşünülemeye
cek kadar büyük bedellere mal olabilir. 
Nitekim, böyle bir pişmanlık, Sayın Ba
kanımızın Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yaptığı şu açıklamadan da belli olmuştur. 
Sayın Devlet Bakanımız komisyonda, ken
disine sorulan bir soruya verdiği cevapta; 
"Zaman zaman, iktidarda bulunan hükü
metler, vakıflar konusunda değişik görüş
leri benimsemişler ve bunun sonucunda, 
vakıf malı olduğu halde, pek çok, son de
rece kıymetli, paha biçilemeyecek yerler, 
elden çıkarılmıştır. Bunun en bariz örne
ği, Kapalıçarşı'dır. Vaktiyle, tamamıyla 
vakıflara ait olan Kapahçarşı'da, bugün 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiye
tinde bulunan dükkân sayısı sadece beş-
altı tanedir" demekte; "İşte o zaman, bu 
satışlar konusunda bir rüzgâr esiyor ve iş
başında bulunanlar, 'satalım' diyorlar, 
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mal eden gidiyor" diyerek, fikrimizi teyit 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada piş
manlık duyulan satma olayıyla, yirmi, 
otuz, kırkdokuz yıl sonra devri gerektire
cek yap-işlet-devret olayı aynı -mahiyette
dir ve açıkça bir yağma formülüdür. 

Değerli milletvekilleri, vakıf malları
nın, birtakım kimseler tarafından yağma
lanmasının en çarpıcı örneklerinden biri
ni de, Bezmi Alem Özel Üniversitesi ola
yında görmekteyiz. Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesinin Plan ve Bütçe Komis
yonundaki görüşmeleri sırasında, Sayın 
Devlet Bakanımız, sorulara verdiği cevap
ların son kısmında, "Buna ilaveten, Tür
kiye'de Bilkent'den sonra ikinci vakıf üni
versitesi olan Bezm-i Alem Üniversitesi de 
inşallah 1989 yılında eğitim ve öğretime 
başlayacaktır" diye ifade etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, tarihî Bezm-i 
Âlem Valide Sultan Vakfı, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bünyesinde bir mazbut vakıf 
olup, İstanbul içinde ve dışında birçok 
gayrimenkulleri vardır. Şimdi, bu tarihî 
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfıyla, Va
kıf Guraba Hastanesi Kliniklerine Yardım 
Vakfını birleştirerek söz konusu özel 
Bezm-i Alem Üniversitesini kurma kara
rma varılmıştır. Olayın tüm prosedürü ta
mamlanmış ve Yükseköğretim Kurulu, 6 

. Kasım 1987 tarih ve 8736877 sayılı kara
rıyla, üniversitenin kurulmasına karar ver
miştir. Bu karardan sonra, özel Bezm-i 
Alem Üniversitesinin mütevelli heyeti belli 
olmuştur; Şaban Karataş başkanlığında, 
Tarık Somer, Asaf Ataseven, Sabri Ülker, 
Aydın Bolak, Kemal Çevik, Hayri Doma
niç ve Vakıflar Genel Müdürü Şener Ma
cun ile Sayın Başbakanımızın çok değer
li, becerikli oğlu Ahmet Özal mütevelli he
yete seçilmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, kurulması ger
çekleşen ve mütevelli heyeti belirlenen bu 
özel üniversiteye, önce Vakıflar Genel Mü

dürlüğü bütçesinden 6 milyar lira harcan
mış, 1989 yılı içinde Guraba Hastanesi ka
panacağı gerekçesiyle, 9 milyar liradan 
fazla para, yine aynı Genel Müdürlüğün 
bütçesinden bu üniversiteye tahsis edile
cektir. 

Ayrıca, Vakıf Guraba Hastanesi Kli
niklerine Yardım Vakfının topladığı para
lardan bu üniversiteye, 1988 yılı için 1 mil
yar 600 milyon lira verilmiş durumdadır. 

Yine, Fakir Fukara Fonundan 6,5 
milyar liralık bir tahsisat da bu üniversi
teye sağlanmış durumdadır. 

Ayrıca, şu anda hastanede, tıbbî araç-
gereç olarak, devlet bütçesinden 60 mil
yarın çok çok üstünde bir birikim vardır. 
İstanbul'un en büyük radyoterapi merke
zi, yine İstanbul'un en zengin endoskopi 
ünitesi, açık kalp ameliyatları yapabilecek 
tüm donanımlar, İstanbul'un ve Türkiye'
nin en zengin kanser arama ünitesi; bun
ların hepsi, şu anda, işlemeye hazır bir 
devlet hastanesiyle birlikte bu özel üniver
siteye hibe edilmektedir. 

Ayrıca, Vakıf Guraba Hastanesinin, 
şu anda çalışan, 85'i doktor olmak üzere, 
397 personeli de, taşraya tayin tehdidi al
tında, 657 sayılı Kanuna dayalı devlet me
murları hak ve güvencelerini terk edip, tek 
taraflı, fesih hakkı idarede saklı kalan, gü
vensiz, birer yıllık sözleşme taslağını ka
bul etmeleri için Vakıflar Genel Müdür
lüğü tarafından açıkça tehdit edilmekte ve 
insafsız bir muameleye tabi tutulmakta
dırlar. 

Değerli milletvekilleri, bu yağmanın 
yanında, en önemli olanı da, bizzat mü
tevelli heyet başkanının söylediğine göre, 
bu üniversitenin en büyük malî destekçi
sinin de birtakım Arap fınans kaynakla
rının olmasıdır. 

Vakıf mallarının, devlet imkânları
nın, Başbakanın oğlu ve yandaşları tara
fından yağmalanması yanında, laik Türki
ye Cumhuriyetinin temel felsefelerine ay-
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kırı eğitim yapacağı açıkça belli olan bu 
üniversitenin kuruluşunun gelecek için ge
tireceği tehlikeyi Yüce Meclisin bilgisine 
sunmayı bir görev kabul etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, Osmanlı döne
minden günümüze intikal eden vakıfların 
dışında, 1926 yılında 903 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe değin 50 kadar va
kıf kurulmasına rağmen, 903 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesinden bu yana ise, 
çeşitli konularda faaliyet gösteren 1 835 
adet yeni vakıf kurulmuştur. 

Türkiye'de mevcut fiyat enflasyonu
nun yanında, vakıf kuruluşlarında da 
meydana gelen bu enflasyon çok anlamlı
dır. Gerçek ulvî amaçlarla kurulan vakıf
ların yanında, son zamanlarda kurulan ve 
daha ziyade siyasî amaçlı olan vakıfların 
kamu vicdanında büyük rahatsızlıklar 
meydana getirdiğini belirtmek isterim. 

Fakru zaruret içinde ve muhtaç du
rumda bulunan vatandaşlara yardım et
mek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler 
alarak, gelir dağılımının adilane bir şekil
de tevzi edilmesini sağlamak ve sosyal yar
dımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etmek 
amacıyla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, kuruluş tarihinden bu 
yana tüm bu amacını unutmuş, bu parti
zan valiler ve belediye başkanları tarafın
dan Anavatan İktidarına destek sağlama
nın bir aracı haline dönüştürülmüştür. 
Özellikle seçim öncelerinde, fakru zaru
ret içinde bulunan vatandaşlarımızın bu 
durumları istismar edilmiş, Anavatan İk
tidarına oy çelebilmek bakımından bu fon 
kaynakları sorumsuzca kullanılmıştır. Va
tandaş, son zamanlarda bu fona çeşitli 
isimler takmış, "Fak-Fuk-Fon" gibi isim
lerin yanında, "Seçimler öncesi ANAP'a 
Destek Fonu" bu vakfa takılan isimlerin 
en güzellerinden biri olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, burada sizle
re, gelecek günler açısından demokrasimi

zin karşı karşıya kalacağı bir tehlikeden 
bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi, Siyasî 
Partiler Kanunu, gençlik ve kadın kolla
rının kurulmasını yasaklamıştır. Siyasî 
partilerin çalışmaları açısından büyük 
boşluk doğuran bu yasaklama, birtakım 
suni oluşumlarla doldurmaya çalışılmıştır. 
Bu konudaki en önemli oluşum, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfıdır. 

Kuruluş statüsünde, Türk kadınını 
maddî ve manevî yönden yüceltmek ve bu 
amaç doğrultusunda faaliyette bulunmak 
amacıyla kurulan bu vakıf, kuruluş gün
lerinin hemen akabinde tamamen gayesin- , 
den uzaklaşmış, Anavatan Partisinin ka
dın kolları gibi bir çalışma içerisine gir
miştir. Faaliyetlerinde ve birtakım mal ve 
imkân temininde devlet imkânları ve dev
letin gücü bu vakfın emrine tahsis edilmiş
tir. 

Türk Kadınını Güçlendirme ve Ta
nıtma Vakfının Başkanı Sayın Semra 
Özal, bu sıfatla yaptığı yurt gezilerinde 
devlet protokolü ile karşılanmış; bakanlar, 
genel müdürler, milletvekilleri ve valiler, 
karşılama törenlerine katılmak için yarı-" 
şa girmişlerdir. İşadamları arasında bu 
vakfa eşlerini üye kaydetmek ve papatya 
yapmak için yarış başlatılmış, büyük te-
bemalarla papatya olabilen eşler sayesin
de devlet ihalelerinde avantajlar sağlan
mış, papatya eşleri müteahhitler, ihaleler
de öncelik almışlardır. 

M. HİLMİ ÖZEN (İstanbul) — Boş 
konuşma elinde belge var mı, belge?... 
Herkes her şeyi konuşur o zaman... 

TEVFİK ERTÜRK (Ankara) — 
Boş konuşma, misal ver, misal... 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Çok veririm, çok veririm, memnuniyetle... 
Bekleyin, geliyor arkadan... 

Devlet imkânlarının istismarı konu
sunda o kadar ileriye gidilmiştir ki, bu hu
susta Ankara Tabip Odası yayınladığı bil-
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diri ile, vakfın, devlet kuruluşlarında ça
lışan doktor ve diğer personeli ve öteki im
kânları usulsüz ve çeşitli baskı ve zorlama
larla resmî görev yeri dışında kullanma
sını protesto etmiştir. 

Devlet imkânlarını bu şekilde kullan
ma imkânını elde etme, bir müddet son
ra papatyalarda, devleti yönetme veya en 
azından devleti yönetmeye talip olan mil
letvekillerini tayin etme, bir kısım millet
vekillerinin politik hayatlarının bittiğini ve 
o milletvekillerinin bir daha seçilemeye
ceklerini tespit etme gibi birtakım rolleri 
üsdenmeleri sonucunu doğurur. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bunu 
da ispat edelim mi? 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Bu konuda Sayın Semra Özal'ın... 

BAŞKAN — Sayın Gürpınar, beş da
kikanız kalmıştır, toparlayın efendim. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Tabiî efendim. 

Sayın Semra Özal'ın demecine kar
şı, "parti içi konuşmalara karışmasın" di
ye gazetelere beyanat veren Sayın Zeki Ya-
vuztürk, Sayın Naim Geylani, Sayın Do-
ğancan Akyürek, Sayın Ahmet Güneba-
kan, Sayın Bülent Çaparoğlu, Sayın 
Alpaslan Pehlivanlı, Sayın Mustafa Demir 
bunun en canlı şahitleridir... 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — On
lar bir daha seçilemezler zaten... 

ALİ RIZA YILMAZ (İçel) — Seçi-
lemezlerse sana ne? Çok küçük şeylerle 
uğraşıyorsunuz... 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Papatyalar bunlarla da yetinmezler. Tür
kiye'nin bazı illerinin belediye başkanla
rını, örneğin, Adana, Samsun, Eskişehir, 
Antalya, İzmir belediye başkan adayları
nı tespit etme hakkını kendilerinde görme
ye başlarlar. Bu konuda İzmir Belediye 
Başkanı Sayın Burhan Özfatura şunu de
mektedir: "Süha Tanık'm benden daha 
başarılf olacağını söyleyen papatyalar, 

Semra Hanımı işlemeye devam ediyorlar. 
Benim yeniden aday olmam için ille de pa
patya sınavından mı geçmem gerekiyor?" 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Palavra haber o... 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
"ANAP, zenginlerin, masonların değil, fa
kirin, fukaranın partisidir..." 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) 
— Uydurma... 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Eğer bu haber uydurmaysa, Burhan Öz
fatura yalanlasın, eğer doğruysa takdir siz
lerindir. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Hiz
meti kıskanmayın, takdir edin. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Yok, gayet tabiî takdir ediyoruz. Hatta bu 
konuda Hükümete;.. 

BAŞKAN — Sayın Gürpmar... 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 

Efendim, bitiriyorum. 
BAŞKAN — Zatıâlinizin konuşma

sına herhangi bir itirazım şüphesiz yok. 
Yalnız, sürenizin dolacağını ve uzatma ko
nusunda... 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Tabiî, biliyorum efendim. Hayır efendim, 
yok, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Rica edeyim... 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz

gat) — Sayın Başkan, niye itirazınız yok? 
Papatyalarla Meclisin alakası yok ki... 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Efendim, şundan alakası var... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Niye alakası olsun efendim? 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Şundan alakası var: Ben, Başbakanın eşin
den bahsetmiyorum; ben, Türk Kadınını 
Güçlendirme Vakfı Başkanından bahsedi
yorum. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Benim eşimden bahsediyorsun; be
nim eşim de papatya. 
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İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
O vakfı da 'Vakıflar Genel Müdürlüğü 
murakabe etmek durumunda. O vakıf 
başkanının da siyaset yapmaması gerekir. 
(SHP sıralarından "Bravo",sesleri, alkış
lar) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) T- Onunla niye uğraşıyorsunuz? 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Her gece televizyonda birader. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Hatta bu konuda Hükümetin en yetkili 
bakanlarından biri, Türkiye'nin en büyük 
gazetelerinden birine, "Bakanlığımda 
Semra hanım etkili oldu. Başbakanın eşi
nin de güvenine layık olmak gerekir. Ha
nımefendinin takdirleri bana her zaman 
cesaret verdi" diye beyanatlar vererek, 
kendilerini güvence altına almaya çalışır
lar. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, 
sön zamanlarda TRT'nin yayınları ve 
davranışlarına da burada değinmek isti
yorum. Bugüne kadar açıkça ve inkâr edi
lemeyecek bir şekilde iktidarın borazanlı-
ğını yapan TRT, son zamanlarda bu özel
liğine bir de Türk Kadınını Güçlendirme 
.Vakfının borazanlı ğını eklemiştir. Muha
lefet partilerinin genel başkan ve genel sek
reterlerinin ve diğer yetkililerinin yurt so
runlarıyla ilgili önemli mesajlarını "Ha
ber değeri yok" diye haber bültenlerine 
getirmeyen, onlara bir türlü yer vermeyen; 
ama olur olmaz zamanlarda ve sebepler
le Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı Ge
nel Başkanını ekrana getiren TRT, acaba 
bu konuda bazı özel görev mi yüklenmiş
tir? 

Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi 
sırasında bu konuda tenkitlerde bulunan 
muhalefet milletvekillerinin tenkitlerine 
karşı Devlet Bakanı Sayın Adnan Kahve
ci, TRT'nin Semra Özal'la ilgili haberle
re yer vermesini "habercilik" olarak ni

telendirmekte ve "Türk basını Sayın Ba
yan Ozal'm aktivitelerinde haber değeri 
buluyor, sayfalarında yer veriyor. TRT'de 
bunlarda haber değerine göre hareket edi
yor. Türk basını Sayın Bayan Özal'a say
falarını kapatmamış ki, TRT haber bül
tenlerini kapatsın. Önemli olan, haber de
ğeri olup olmamasıdır" şeklinde cevap 
vermiştir. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Bunların ne alakası var vakıflarla 
efendim? 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Vakıf başkanını konuşuyorum ben, vakıf 
başkanını kastediyorum. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Hiçbir alakası yok yani... 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Ben vakıf başkanını kastediyorum. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Gündem dışı söz alsın, konuşsun 
bunları, Sayın Başkan. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Anlamamışsın. 

BAŞKAN — Efendim, süresini dol
duracak arkadaş. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Anlamamış, bir daha anlat. 

BAŞKAN — Lütfen... 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 

Sayın Devlet Bakanımızın, TRT'nin bu 
şekildeki yayınları konusundaki cevabına, 
"Pes doğrusu" demekten başka bir şey 
gelmiyor; ama, bu konuda ben Sayın Ba
kana ve TRT Genel Müdürü Sayın Cem 
Duna'ya bir tavsiyede bulunayım: Muha
lefet olarak, TRT'nin yayınlarıyla ilgili ta
raflı davranışından dolayı çeşitli zaman
larda ve özellikle "İcraatın İçinden" ve
ya "Kalkınan Türkiye" programıyla ilgili 
tenkitlerimizi ileri sürmüştük. Sayın Ba
kan ve TRT Genel Müdürü devamlı şe
kilde bu programı savundular; ama, ge
çenlerde TRT yayınlarıyla ilgili yapılan bir 
kamuoyu yoklamasında "İcraatın İçin-
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den" veya "Kalkman Türkiye" progra
mının en az seyredilen, hatta vatandaş ta
rafından kızgınlıkla seyredilen bir prog
ram olduğu belli oldu. 

BAŞKAN — Sayın Gürpınar, Sayın 
Gürpınar, rica edeceğim... 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Tabiî efendim, bitiyor. 

BAŞKAN — Zatıâliniz bir vakıf hak
kında beyanda bulunabilirsiniz; ama, şim
di "İcraatın İçinden" programıyla vakıf
ların ne alakası var? (SHP sıralarından 
gürültüler) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Bravo Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız, sü
reniz dolmuştur, rica ediyorum. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Tabiî efendim. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

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

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Ben burada Türk Kadınını Güçlendirme 
Vakfı Başkanı hakkında konuşuyorum. 
Ben, Sayın Semra Özal'ı tanımam, onun 
Başbakanın eşi olduğunu da bilmem. 

BAŞKAN — Efendim, "İcraatın 
İçinden" programıyla ne alakası var? 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Var efendim, şimdi geliyorum. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Başkana, nasıl alakası olduğunu izah 
et. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
İşte şimdi tam zamanı ve bu fırsatı TRT 
kullanmalı. Bugünlerde TRT o programı 
yayınlayamayacaktır mutlaka. Bugünler
de TRT o program yerine, onbeş günde 
bir, geceleri, haberlerden sonra yayınlan
mak üzere "Papatyaların İçinden" veya 
"Kalkınan Papatyalar" programını koy
malıdır. (SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe raporun
da belirlenen rakamlar değerlendirildiğin
de, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1989 malî 
yılı bütçe ödeneklerinin, 1988 yılı bütçe 
başlangıç ödeneğine göre, personel gider
lerinde yüzde 61, diğer cari harcamalar
da yüzde 69, yatırım harcamalarında yüz
de 44 nispetinde artmış olduğu tespit edil
miştir. Raporun, ödenekleri izah eden bö
lümünde ise, yatırım harcamalarındaki 
yüzde 44 artışın, geçen yıllardan devam 
eden projelerin en kısa süre içinde bitiril
mesinin planlanmasından meydana geldi
ği belirtilmiştir. Resmî rakamlara göre enf
lasyonun yüzde 85'e ulaştığı 1988 yılı de
ğerlendirilmesi yapıldığında, 1989 yılı Va
kıflar Genel Müdürlüğü yatırım harcama
larının 1988 senesi seviyesinde dahi tutul
madığı, çok daha gerilere düştüğü aşikâr
dır. Bu özelliği ile 1989 yılı Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü bütçesi, 1989 yılı genel 
bütçesinin çaresiz, enflasyonu kontrol ede
meyen, hayat pahalılığını artırıcı, bütçeyi 
borçlandırıcı ve yatırımları kısıtlayıcı özel
liklerini taşımaktadır. Bu vasıflan itibariy
le de Vakıflar Genel Müdürlüğü 1989 büt
çesi, Türk insanına ve Vakıflar Genel Mü
dürlüğü camiasına iyilikler vaat etmemek
tedir. 

Bu duygularla Yüce Meclisi saygıla
rımla selamlıyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehinde Sayın İsmail Dayı; buyurun. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyele
ri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1989 yı
lı bütçesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle hepinize say
gılar sunarım. 

Müslüman Türk insanının, inancın
dan gelen bir duyguyla, asırlardır bütün 
yurtlara, bugün yalnız bir avuç toprağı
mızda değil, içinden yirmisekiz otuz dev-
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let çıkan ülkelere çil çil kubbeler ve ima
retler dağıtmış olması, onun bu güzel ve 
ulvî duygusundan kaynaklanmıştır. Bul
gun de bu güzel vakıfların muhafaza edil
mesi, yeni vakıfların oluşmasına sebep ola
caktır. İyi duygularla bırakılmış olan va
kıflar şayet iyi değerlendirilebilirse, mu
hafaza edilebilirse, yeni vakfetmeyi düşü
nen insanlara da ümit verecektir ve onla
rı teşvik edecektir. Bu bakımdan, Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün bu gayretlerini, 
özellikle imaretleri, onanm hizmetlerini, 
öğrencilere burs vermesini, vakıf yurtla
rını artırmasını, bugün eriştiği 7 880 ra
kamının, onbinler değil, belki yirmibin-
ler ve daha yüksek rakamlara varmasını 
dilerim. Burs verdiği öğrenciler konusun
da, yalnız Türkiye'de değil, yurt dışında 
da yetenekli gençlerimize geniş çapta burs 
verecek hale gelmesini dilerim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün büt
çesini, manasını arkadaşlarımız detaylı 
olarak geniş çapta anlattılar. 

Bir noktaya da unutmadan temas et
mek istiyorum. Bugün yurt dışında kalan 
vakıflar konusunda devletlerarası hukuk 
çerçevesinde vakıflarımızın alacakları -ki, 
kalmıştır mutlaka- ve zaman zaman şahıs
lara ait olan mülklerin, Mısır gibi, Suri
ye gibi bazı ülkelerde yeniden gözden ge
çirileceğini okuyorum ve Vakıfların da 
kendisine ait hukuku takip edeceğinden 
şüphem olmadığını söylemek istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelir
leri, daha doğrusu bütçesine şöyle bir bak
tım, 1989'da 36 milyar lira civarında. Bu, 
büyük bir rakam değil. Tabiî, bu rakamı 
artırmak gerekir. Nitekim Anavatan Par
tisi İktidarı, 1983 yılı sonunda göreve gel
diğinde, 6570 sayılı Yasada ilave ve deği
şiklik yaparak, hemen hemen yok fiyatı
na kiralanmış olan vakıflardan günün ra
yicine göre kira alma imkânını getirmiş
tir. Yüce Mecliste o zaman oldukça mü
nakaşalarla kabul edilen bu hizmet, seme

resini vermiş, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesi, bu kiraları günün bedeline geti
rebilme imkânıyla bir miktar yukarıya 
doğru çekilmiştir; ama kanaatimce yeter
li de değildir. 

Bir başka konuyu dile getirmek isti
yorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bana 
göre bağımsız bir kurum olmalıdır. Büt
çesini, gelirlerini, bir taraftan devletten al
makla beraber, kendi gelirlerini de kolay
ca hesap edebilen ve yönetimde daha ba
ğımsız çalışabilen bir kurum olmalıdır. 

Türkiye genelindeki vakıfların, belki 
yarısına yakını İstanbul'dadır; bildiğim 
kadarıyla bir bölge müdürlüğü ile yöne
tilmektedir. Halbuki, İstanbul gibi, bugün 
çok dağınık bir toprak düzeyine yayılmış 
olan büyük şehrimizde, Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün, işlerini takip edebilmesi 
için, gerektiği yerlerde (belki Eyüp'te, Fa
tih'te, Eminönü'nde, Üsküdar'da) şube
ler açması gerekir. 

Vakıf mallarının tespiti, değerlendir
mesi ve bilhassa bununla ilgili bilgilerin 
bilgisayara geçirilmesi konusunda çalışma
lar yapıldığını sevinçle görüyorum. 1988 
bütçesinden bu maksatla ayrılan miktarın, 
önümüzdeki yıllarda da ayrılarak, bu ec
dat yadigârı eserlerin, belgelerin önce doğ
ru bir tespitinin yapılması gerekir. Bilaha-
ra da, bu doğru tespitin ilgililere, gerek 
Türkiye'de, gerek Türkiye dışından arzu 
edenlere sunulabilmesi için, yeni bilgisa
yar sistemine göre değerlendirilip, onların 
bir dökümünün en kısa zamanda yapılma
sı bizleri sevindirecektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün des
teği ile kurulmuş olan Vakıflar Bankası
nın da, sermayesini artırma düşüncesiy
le, geriye doğru yeterince kâr dağıtmamış 
olmasını şahsen doğru bulmuyorum. 
Çünkü, bir kuruluş, bir evlat, anasına ay
kırı olamaz; kendini doğuran bünyeye yar
dımcı olması gerekir. 
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Bugün Vakıflar Bankası personelinin 
yan gelirleri, sosyal gelirleri, maaşlan, Va
kıflar Genel Müdürlüğü personelinin yan 
gelirleriyle ve maaşlarıyla farklıdır kana
atindeyim. Halbuki, ona güç veren, kuv* 
vet veren, doğumuna sebep olan Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne kâr iadesini önde al
malılardır; çünkü, kendilerini vücuda ge
tiren ana kuruluş, Vakıflar Genel Müdür
lüğüdür. Bu hususu da şahsî düşüncem 
olarak arz etmek istiyorum. 

Üzerinde konuşuldu; fakat bir iki 
cümleyle bendeniz de kanaatimi arz etmek 
istiyorum. Halkımızın "Fakir Fukara 
Fonu" dedikleri, Sosyal Yardımlaşma Fo
nu, kanaatimce son yıllarda çıkarılmış 
Fonların en güzelidir. Sayın milletvekille-
rimiz bölgelerinde de meşgul oldularsa, 
gücü yetmeyen hastalarımıza, hatta böb
rek nakline varıncaya kadar çok yüksek 
para gerektiren, yurt dışında tedavi olması 
gereken, yurt içinde de üniversite hasta
neleri dahil, e» yüksek ücretlerle tedavisi 
gereken insanlara, bundan güzel yardım 
yapan bir fon, son yıllarda önümüze gel
memiştir. Ecdadımız, hakikaten çok de
ğerli ve çok manalı geniş kapsamlı, cemi
yetin her tarafını kapsayan vakıflar kur
muştur; ama halkımızın "Fakir Fukara 
Fonu" dediği, çeyizi olmayana çeyiz ve
ren, hastasına ilaç parası veya ameliyat be
deli ödeyen bu fonun; belki hatalı tarafla
rı varsa tashih edilmesi gerekir; ama bir 
ilde, ilçede yedi tane yöneticisi olan; ba
şında kaymakamı, belediye reisi, müftü
sü, üç tane eşraftan, halktan, sözüne gü
venilir insanların katkısıyla, katılmasıyla 
yedi kişinin, "filan şahıs muhtaçtır veya 
değildir" diye beyanından başka kimden 
beyan beklersiniz? Belki istisnaî bazı yan
lışlıklar yapanlar olmuştur; fakat onlar ge
çicidir, geniş manada eğer araştırırsanız, 
bu fon, son yıllarda fakir olan halkımıza 
büyük hizmet getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, vakıfların ma

nasını ne kadar anlatsak azdır; ancak, gi
de gide gerçekten değer kazanan bu ku
ruluşumuzun, -günün rayici ve manası 
içinde- kendine bırakılmış olan mülklerin 
değerlendirilmesi de çok önemlidir. Bu 
maksatla birçok ilimizde iş hanları yapıl
dığını ve değer ifade etmeyen bazı mülk
lerin bugünün değerine göre onlara bir 
kıymet verdirme gayretlerini takdirle kar
şılıyorum. Bu arada da, bilhassa çok ge
niş çapta, Ayvalık ve Edremit zeytinlikle
rinin ve buradan elde edilen zeytinin de
ğerlendirilmesi ve zeytinyağı üretimini de, 
en modern sistemle geliştirmek üzere bir 
fabrika kurma teşebbüsünü de, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün olumlu bir hizme
ti olarak burada arz etmek istiyorum. 

Ben, 1989 yılı Vakıflar Genel Müdür
lüğü bütçesinin, Genel Müdürlüğümüze, 
milletimize, devletimize hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
İsmail Dayı. 

Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1989 yılı bütçesiyle ilgili olarak grupları 
ve şahsı adına konuşan arkadaşlarımıza te
şekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 

Burada belirtilen hususlar, gerek za
bıtlardan çıkarılmak suretiyle, gerekse bu
radaki Vakıflar Genel Müdürlüğünde ça
lışan arkadaşlarımız tarafından not alın
mıştır; önümüzdeki günlerde, burada ileri 
sürülen eleştirilerin değerlendirilmesi ga
yet tabiî yapılacaktır. 

Temelinde Allah rızası, insan sevgi
si, yardımlaşma duygusu, iyilik yapma gi
bi güzel hasletlerin yer aldığı bu müesse
se, tarihî geçmişi içerisinde insanlığa pek 
çok hizmetler sunmuş, sayısız eserler mey-
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dana getirmiştir. Bu müessese, bugün de 
çağa adapte olmuş kimliği içerisinde, sa
dece sosyal hayatı kucaklamakla kalmayıp, 
başta eğitim ve sağlık olmak üzere, çeşitli 
alanlarda hizmet veren, hizmet üreten bir 
yapıya kavuşmuştur. Bu hizmetler, ülke
mizde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünye
sinde teşkilatlanmış bulunmaktadır. Bu
gün ülkemizde Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün yönetim ve denetimine tabi 7 844 
vakıf hükmî şahsiyeti mevcuttur. Bunlar
dan 5 450 adedi mazbut vakıf, 383 adedi 
mülhak vakıf, 176 adedi azınlık vakfı, 
1 835 adedi de yeni.vakıftır. Bu yeni va
kıfları, daha evvelki konuşmalarımız sıra
sında, Türk Medenî Kanunu hükümleri
ne göre kurulmuş olan vakıflar olduğunu 
ifade etmiştim. Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bu 1 835 adet yeni vakfın jandarması 
değildir, polisi de değildir. Bunu gözden 
uzak bulundurmamakta, yapılacak eleşti
rileri bu yönden biraz insafla yapmakta 
yarar vardır. 

Burada yapılan konuşmalar sırasın
da, özellikle Sosyal Dayanışma vakıflarıyla 
ilgili olarak valilerin partizanlığından, il
çedeki kaymakamın, vilayetteki valinin, il 
ve ilçedeki müftünün, sağlık müdürünün, 
millî eğitim müdürünün, emniyet müdü
rünün, mal müdürünün bu konuda dü
rüst davranmadığından şikâyet edildi. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir 
söz söylerken, yarın çeşitli vilayetlere, çe
şitli kazalara gideceğinizi ve bu kişilerle 
muhatap olacağınızı unutmayın. Dolayı
sıyla, orada yüzünüzü kızartacak bir sö
zü de burada söylerken biraz insaflı olun. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Eğer bir kazada, bir vilayette biz, 
devletin temsilcisi valiye, kaymakama gü-
venmeyeceksek, seçimle işbaşına gelmiş 
belediye başkanına güvenmeyeceksek, 
müftüye, sağlık müdürüne, millî eğitim 
müdürüne, emniyet müdürüne, mal mü-
dürüne bu şekilde tarizde bulunacaksak, 

kime güveneceğiz değerli arkadaşlarım? 
Bunu, herhalde bir parça düşünmekte ve 
bu konuda insafla bir sonuca varmakta 
fayda vardır. 

Sosyal Dayanışma Vakıfları, gerçek
ten son derece faydalı bir şekilde çalışmak
tadır. Bu vakıflar, vali ve kaymakamları
mızı her ihtiyaç anında hayırsever vatan
daşlara başvurmaktan da kurtarmıştır. Bu 
fonda toplanan 182 milyar liranın önemli 
bir kısmı 5 milyon kişiye yardım olarak 
dağıtılmıştır. 

Sayın Kılcı'nm iddiasının aksine, 
Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı, dev
let parasıyla kurulmamıştır, bunun kuru
cuları bellidir. İhale alanların para verdi
ği iddiaları, ANAP'm kadın kolları gibi 
çalıştığı hususları da, yakışıksız iddialar
dır. Böyle bir şey varsa, bunlar suçtur; de
lillerinizle birlikte savcılığa suç duyuru
sunda bulunmanızı tavsiye ediyorum. 

Diyanet Vakfı ile ilgili beyanlara da 
teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Vakıf binası olarak tescil edilmiş du
rumda 7 603 adet tarihî eser bulunmak
tadır. Bunlardan 4 544 adedi cami ve mes
cit, 273 adedi medrese ve darüşşifa, 410 
adedi imaret, tekke, zaviye, 1 164 adedi 
türbe, 299 adedi sübyan mektebi, tâbha-
ne, sebil ve şadırvanlardır. 

Eski eserlerin onarım ve restorasyo
nu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli 
görev alanlarından birisini teşkil etmek
tedir. 1988 yılında bu amaçla 7,5 milyar 
liralık harcama yapılarak, 163 adet proje 
üzerinde çalışılmıştır. 

1989 malî yılı taslak bütçesinde bu iş 
için ayrılan ödenek 4 milyar 100 milyon 
liradır. Bu ödenekle, 1989 yılına devredi
lecek olan toplam 56 adet eserin onarım 
ve restorasyonu gerçekleştirilecektir. 

Yapılan bu çalışmalarla, bir yandan, 
eserlere fonksiyon kazandırılarak, zaman 
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içerisinde tahrip olmaları önlenirken, di
ğer yandan, "Restore et-işlet-devret" me
todu ile verimli hale getirilmelerine çalı
şılmaktadır. Bu cümleden olarak, İstan
bul'da Akaretler sıra evleri, beş yıldızlı 
Apartotel; Barbaros evleri üç yıldızlı otel 
haline getirilmektedir, istanbul'da Emper-
yal Otel olarak bilinen binanın da otele 
dönüştürülmesi yolunda çalışmalar sürdü
rülmektedir. 

Diyarbakır'da Delillerhanı, Edirne'
de Rüstempaşa Kervansarayı, Denizli'de 
Akan, Antalya'da Alanya Kale Bedesteni 
ve Şarapsu Hanı, aynı metodlarla firma
lara verilerek, bunların hayatiyet kazan
maları sağlanmıştır. Halen restorasyonu 
devam eden Ürgüp Saruhan da, yıl so
nunda turizm sektörüne hizmet vermeye 
başlayacaktır. 

Bütün bu çalışmalar yanında, daha 
önceki yıllarda olduğu gibi, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı ile yakın işbirliği içerisin
de, 1988 yılında "Restore et-işlet-devret" 
formülü ile turizme yönelik olarak işlet
meye alınabilecek han ve kervansarayla
rımızın envanter çalışmaları yapılarak, 
bunlann röleve, restorasyon ve restitüsyon 
projelerinin hazırlanması aşamasına gelin
miştir. 

Türkiye düzeyinde bu tür han ve ker
vansarayların sayısı 130 adettir. Bunlar
dan, öncelikle 28 adedi ele alınarak çalış
malara başlanmış olup, 4 tanesi hizmete 
açılmaya hazır hale getirilmektedir. 

"Yap, işlet, devret" metodu, önü
müzdeki yılda daha yoğun bir şekilde kul
lanılacak, halen herhangi bir fayda sağla
mayan arsa ve eski eserler, özellikle turizm 
alanında hizmete sokularak, verimli bir 
kaynak haline getirilecektir. Bu mudur va
kıf malının yağmalanması? 

Akar nev'inden olan eski eserler, yu
karıda açıklamaya çalıştığımız yollarla de
ğerlendirilirken, hayrat nev'inden olan es
ki eserler, ilgili kurum ve kuruluşlara tah

sis edilmektedir. Bu yolla hayrat eserler 
restore edilerek, öğrenciler için, yurt, kü
tüphane, araştırma merkezi gibi fonksi
yonlar kazandırılmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal 
alandaki önemli hizmetlerinden bir tane
si de, yoksul öğrencileri barındırmak ve 
eğitimlerine yardımcı olmaktır. Bu mak
satla çeşitli il ve ilçelerde 48 adet vakıf or
taöğretim öğrenci yurdu tesis edilmiştir. 
1988 yılında Genel Müdürlüğün yöneti
mindeki yurtlarda, malî durumu ortaöğ
renim yapmaya müsait olmayan 6 500 öğ
renciye karşılıksız barınma, beslenme, fik
rî ve bedenî gelişme imkânı sağlanmıştır. 
1988 yılında 2 milyar 615 milyon liralık 
proje ödeneği ile 11 adet yurt inşaatı ya
pımı sürdürülmüş olup, bunlardan Hatay, 
Kahramanmaraş ve Siirt öğrenci yurtlan 
yakında hizmete açılacaktır. 

1989 yılında ise 8 milyar liralık proje 
ödeneği ile inşaatı 1988'den devredecek 6 
adet yurt hizmete açılacak, 8 adet yeni 
yurdun da inşasına başlanacaktır. Bu ya
tırımlarla bugün için 6 500 olan öğrenci 
kapasitesi 10 000'e çıkarılmış olacaktır. 

Kalkınmada öncelikli illere ağırlık ve
rilmek suretiyle, yurtların sayısı artınlır-
ken, geleceğimizin büyükleri öğrencilere 
götürülen hizmetlerin kalitesinin yüksel
tilmesi için de ciddî çalışmalar yapılmak
tadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Osmanlı arşivlerinden sonra en zengin ar
şiv Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesin
de bulunmaktadır. Halen vakıflar Genel 
Müdürlüğü arşivinde 2 229 adet kütük 
deflerinde kayıtlı 237 496 adet vakfiye, 
hüccet, berat, ferman ve benzeri belge bu
lunmaktadır. 

Osmanlıca ve Arapça vakfiyyelerin 
adedi 26 798 olup, bunlardan 12 120 ade
dinin Türkçeye çevrilmesi tamamlanmış
tır. 
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Arşivde bulunan belgelerin tercümesi 
yanında, bunların tasnif edilerek, mikro
film ve mikrofışe alınarak, hepsinin bir 
ana bilgisayara bağlanması yolunda 1988 
yılında önemli bir adım atılarak, yaklaşık 
500 milyon lira karşılığında bir sistem sa
tın alınmıştır. Belgelerin fotoğraflarının 
çekilmesini, tasnif edilmesini, depolanma
sını, istenildiğinde çok kısa zamanda bu
lunmasını sağlayan sistem, bu yılın sonun
da monte edilecek, 1989 yılının ortaların
da ise, yerli ve yabancı uzmanların istifa
desine sunulacaktır. 

Bu itibarla, Türkiyemizin en modern 
ve gelişmiş mikrofilm, mikrofiş sistemiy
le, çok büyük tarihî kıymeti haiz belgele
rin yıpranmaları önlenecek, bu belgelerin 
emniyetli bir şekilde korunmaları müm
kün olacaktır. 

Devlet Planlama Teşkilatıyla müşte
reken yürütülen bir çalışma ile de, Arap 
harfleriyle yazılı belgelerin Latin harfle
rine çevrilmesini sağlayan bilgiişlem sis
temi kurulması son aşamaya gelmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, dünya 
mimarlık tarihine imzasını atan ünlü da
hi Koca Mimar Sinan'ın ölümünün 
400'üncü yıldönümü münasebetiyle, bir 
Mimar Sinan Müzesi açmayı kararlaştır
mıştır. Müzede, Sinan'la ilgili bütün bil
gi ve belgeler derlenerek, araştırmacıların 
hizmetine sunulacak; ayrıca, Sinan'ın in
şa ettiği eserlerin fotoğraf, maket, plan, rö-
leve ve restorasyon projeleri teşhir edile
rek, millî mimarî sentezin oluşturulması
na katkıda bulunulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye'nin Bilkent Üniversitesinden son
ra ikinci vakıf yükseköğretim kurumu 

A • • 

"Bezmi Alem Üniversitesi" adıyla Vakıf
lar Genel Müdürlüğü tarafından kurul-

A • • 

muş bulunmaktadır. Bezmi Alem Üniver
sitesinin amacı, Türk gençlerine yüksek 
standartta öğretim imkânı yaratmak ve 
uluslararası düzeyde mükemmel bir eği

tim ve araştırma merkezi oluşturmaktır. 
Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakül

tesi 1989-1990, Fen Edebiyat Fakültesi 
1990-1991, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağ
lık Bilimleri Enstitüsü ise 1992-1993 öğre
tim yılında faaliyete başlayacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün şu an
da Vakıf Guraba Hastanesinde çalıştır
makta olduğu personelin, tehdit edilmek 
suretiyle hukukî statülerinin değiştirilmek 
istenildiği de doğru değildir. Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü, bundan böyle Guraba 
Hastanesini kendisi işletmeyeceği için, bu
rada 657 sayılı Kanun hükümleri çerçe
vesinde çalışan insanların önüne iki alter
natif koymuştur. Birincisi; arzu ederlerse, 

A • • 

Bezmi Alem- Üniversitesine mukaveleli 
olarak geçmek; arzu etmezlerse, kendile
rini Sağlık Bakanlığına devretmek suretiy
le, hukukî statüleri itibariyle Sağlık Ba
kanlığı nerede istihdam etmek isterse 
-kendileri bilirler- orada istihdam edile
ceklerdir. Dolayısıyla, bu konuda perso
nelin tehdit edilmesi, vesairesi söz konu
su değildir; Sağlık Bakanlığı da bu devle
tin, bu cumhuriyetin bir kuruluşudur. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Sayın Bakanım, idarenin fesih hakkı var 
mı; 1 yıllık da olsa? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Devamla) — Ayrıca, bu üniversite
nin finans kaynağı da bellidir. Dolayısıy
la, faaliyete geçmeden, daha şimdiden 
Arap ülkeleriyle ilişkisini vesairesini kur
mak doğru değildir, yanlıştır. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Ya mütevelli heyeti başkanı? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Devamla) — Gayet tabiî, mütevelli 
heyetinde olanlar da, başkanı da, sokak
tan geçen insanlar olmayacaktır. Bu mem
lekette ilmiyle, irfanıyla, bulunduğu sos
yal statüsü itibariyle tanınmış insanlar ol
ması da gayet tabiîdir. Bunun eleştirilecek 
bir yanını bulmayı anlayamadığımı da bu-
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rada bir kere daha ifade etmek istiyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, malî im
kânları yetersiz 1 811 adet köy muhtarlı
ğına ve 379 adet derneğe 613 273 000 lira 
cami yardımı yapmıştır. 1989 malî yılı büt
çesine bu hizmetle ilgili olarak 100 milyon 
lira ödenek konulmuştur. Genel Müdür
lükle Diyanet Vakfı arasında yapılan bir 
anlaşma ile, camilerimiz için tip proje ge
liştirilmesi yolunda çalışmalar başlamış 
bulunmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün mül
kiyetinde veya yönetiminde olan taşınmaz
larının, işgallere karşı korunmalarını sağ
lamak; bunlardan akar nevinden olanları 
iyi şekilde idare edeyken, en yüksek geliri 
elde etmek ve bu geliri, vakıfların amacı 
olan, aşevi, öksüzler yurdu, öğrenci yur
du ve benzeri işlere harcamak için büyük 
itina gösterilmektedir. Bu amaçla, ranta-
bilitesi yüksek iş hanlanntn ve otellerin ya
pımına ağırlık verilmekte, halen kirada 
olan taşınmazlar yakından izlenerek, en 
yüksek kira geliri teminine çalışılmakta
dır. 

1988 yılı içerisinde Antalya ve Erzu
rum'da birer otelin, Erzurum ve Yozgat'
ta birer iş hanının inşaatı tamamlanmış
tır. Ayrıca, İstanbul'da 2 ve Ankara'da bir 
iş hanının yapımı 1988 yılının sonuna ka
dar bitirilmiş olacaktır. 1989 yılında 14,5 
milyar yatırım ödeneği ile İstanbul'da 3, 
Ankara, Samsun, Mersin, Manisa, Afyon, 
Kayseri, Hatay ve Konya'da birer adet ol
mak üzere, 13 adet iş hanın yapımı sür
dürülecek; bunlara ilave olarak, 13 adet iş 
hanı ve otelin yapımına başlanacaktır. İş 
hanları ve otellerin yapımında Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün kendi öz kaynak
ları yanında, "yap-işlet-devret" yöntemi 
ile sağlanacak imkânlardan da, gayet ta
biî istifade edilecektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ken

di imkânları yanında, eski eserlerde oldu
ğu gibi, gelir getirmeyen vakıf arsalarının, 
günümüzün ekonomik şartları göz önün
de tutularak, "yap-işlet-devret" veya kat 
karşılığı inşaat yaptırılması yoluyla değer
lendirilmesi çalışmalarına 1988 yılında hız 
verilmiştir. Bu yıl içerisinde Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde 12 adet vakıf arsası üze
rinde "yap-işlet-devret" ve kat karşilığı in
şaat yapımı şeklinde projeler tamamlan
mış, bunlardan 5 adedi ihaleye çıkarılmış
tır; geri kalanların ihalesi de yıl sonuna ka
dar tamamlanacaktır. 1989 yılında ' 'yap-
işlet-devret" yöntemi ile Çeşme'de, Çan-
darlı Körfezinde, Güllük'te, İstanbul ve 
Alanya'da, genellikle 5 yıldızlı otel yapı
mına uygun arsalar değerlendirilecektir. 
Birinci derece kıymetli arsalar, Vakıflar 
Genel 'Müdürlüğünün kendi imkânlarıy
la değerlendirilirken, marjinal değer taşı
yan arsaların da kat karşılığı inşjaatla de
ğerlendirilmeleri yoluna gidilecektir. 

Vakıf gayrimenkûllerinin değerlendi
rilmesi ve korunması konusunda beledi
ye başkanları ile kurulan yakın ve sami
mi ilişkiler sonunda, birçok kentimizde 
daha önce vakıf gayrimenkûlleri için ya
pılan menfi uygulamalar önemli ölçüde gi
derilmiş bulunmaktadır. İstanbul'da Zey-
tinburnu Belediyesi ile imzalanan proto
kol uyarınca, binlerce vatandaşın tapu 
tahsis belgesi alması sağlanmış; Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün de arsa bedelini al
ması teminata bağlanmıştır. Bu uygula
manın benzeri bir çalışma, halen Beyoğ
lu Belediyesi ile yürütülmektedir. Antal
ya Belediyesi ile varılan anlaşma netice
sinde, daha önce yapılaşma imkânı olma
yan birçok parselde yapılaşma imkânı sağ-
lanılmıştır. Bu, tapu ve tapu tahsis belge
si konusunun politika ile bir ilgisi olma
dığını da tekrar vurgulamak istiyorum. Bu 
konuyu daha evvel müteaddit defalar bu 
kürsüden izah ettiğimiz için, tekrar vakit
lerinizi almak istemediğimden, uzun uzun 
izah etmekten kaçmıyorum. 
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İzmir Çeşme İlçesinde, mülkiyeti Va
kıflar Genel Müdürlüğüne ait 3 044 met
rekarelik bahçe üzerinde, finansmanı Va
kıflar Bankası Genel Müdürlüğünce kar
şılanmak üzere bedesten inşaatına başlan
mıştır. 1 milyar 400 milyon liraya mal ola
cak yapının yüzde 50'lik kısmına tekabül 
eden bağımsız bölümlerin mülkiyeti Va
kıflar Bankası Genel Müdürlüğüne veri
lecektir. Tekirdağ İl merkezinde bulunan 
Rüstem Paşa Camiinin avlusuna, finans
manı il özel idaresince karşılanmak sure
tiyle, 46 adet dükkân yaptırılmış; yapılan 
inşaata karşılık, yüzde 50'si il özel idare
sine verilmek suretiyle, dükkânlar hizmete 
açılmıştır; 

İstanbul Eminönü Sultanahmet 
Meydanında bulunan Haseki Hamamının 
restorasyonu tamamlanarak, küçük el sa
natlarının teşhir ve satış yeri olarak kul
lanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakan
lığına tahsis edilmiştir. İstanbul Eminönü 
Mısır Çarşısı yanında ve Yeni Cami kar
şısında bulunan çiçekçiler çarşısı mezbe
lelik bir halde iken, Eminönü Belediyesi 
ve esnafla yapılan koordoneli .çalışma so
nucunda, 1 600 metrekarelik bir çarşı pro
jesi* hazırlanmıştır. Çevre mimari dokusu 
ile birlik sağlayacak bu çarşı, çerçeveye gü
zel bir görünüm kazandıracaktır. Ahşap 
olarak yapılacak 2 katlı dükkânların sayı
sı 39 olup, dükkânlar Mayıs 1989 ayında, 
çevre düzenlemesiyle birlikte, hizmete so
kulacaktır. Halen çalışmalar hızla sürdü
rülmektedir. 

Ayrıca, Antalya İli Alanya İlçesinde
ki Kale Bedesteni turistik tesis olarak res
tore edilmiş ve kiraya verilmiştir. Bedes
tenin çevresinde yer alan eski iki adet bi
na ile, yüzme havuzunun teşkili işleri ve 
diğer çalışmalar için müstecir ile mutaba
kat sağlanmış ve koruma kurullarından 
alınan kararlar çerçevesinde, eksik işlerin 
müstecir tarafından yapılması temin edil

miştir. Bu tür uygulamalara, diğer eski 
eserlerde de devam edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ayvalık ve Aydın yöresinde bulunan vakıf 
zeytinliklerinin ürünü, bugüne kadar es
ki tip fabrikalarda işlenerek, ülkemizin en 
saf ve kaliteli zeytinyağı olarak halkımızın 
istifadesine sunulmaktaydı. 1988 yılında 
Ayvalık'ta, kontinyu (continue) sistemiy
le çalışan modern bir fabrika yapımı için 
fizibilite çalışmaları tamamlanmış, maki
ne alımı için ihale aşamasına gelinmiştir. 
Kontinyu sistemin işlemeye açılmasıyla, 
kilogram başııia zeytinden elde edilecek 
zeytinyağı miktarı yüzde 20 civarında ar
tacaktır. Fizibilitesi yaptırılan kontinyu sis
tem, yalnızca zeytinyağı elde edilen bir bi
rim olarak düşünülmemekte, sabun elde 
etme ve benzeri ünitelerle entegre bir te
sis olarak planlanmaktadır. 

Öte yandan, Aydın İlinde bulunan 
vakıf zeytinliklerinden elde edilen zeytin
lerin, özellikle salamura olarak değerlen
dirilebilmesi için yaptırılan 500 tonluk 
modern zeytinyağı salamurahanesi de hiz
mete girmiştir. Ayvalık işletmemizden el
de edilen çelik zeytin fidanlarıyla, yaşla
nan zeytin ağaçlarının belirli bir yüzdesi
nin yenilenmesi çalışmalarına da devam 
edilecektir. 

Taşdelen Menba Sularının işletme
siyle ilgili olarak, jeolojik yeraltı haritala
rı konusunda İstanbul Üniversitesi öğre
tim üyeleri tarafından bir çalışma yapıl
maktadır. Çalışmalar bu yılın sonunda ta
mamlanacaktır. Öte yandan, işletmenin 
yeniden düzenlenmesi, üretimde PET ve
ya PVC şişeye geçilip geçilmemesi yolun
da başlatılmış bulunan fizibilite çalışma
ları da devam etmektedir. 

Şirket, işletme ve iştiraklerimizdeki 
gelişmeler, son derece memnuniyet verici 
olmakla beraber, bütün bu kuruluşların 
1989 yılında yeni bir düzenlemeyle, şirket
ler grubu şeklinde teşkilatlandırılmaları 
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düşünülmektedir. İlk etapta, Ayvalık ve 
Aydın işletmeleri birleştirilerek, bir tarım 
işletmeleri anonim şirketine dönüştürül
meleri, aynı şekilde Taşdelen Menba Su-

. lan işletmesinin de anonim şirket haline 
dönüştürülmesi, daha sonra öteki düzen
lemelerin yapılması planlanmaktadır. 

Netice olarak, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, 1989 malî yılı bütçesiyle, harca
malarda azamî ölçüde tasarrufa riayet et
miş, katma bütçede mümkün olduğu öl
çüde yeni yatırımlardan kaçınmış, devam 
eden yatırımların bitirilmesi hususuna ön
celik verilmiştir. Genel Müdürlük, bütçe 
ödeneklerinin büyük bir bölümünü ken
di öz kaynaklarıyla sağlayacaktır. 

1989 yılı Vakıflar bütçesinin 35 mil
yar 876 milyon liralık kısmı, sadece 15 mil
yar 876 milyon liralık kısmı Hazine yar
dımı, bakiye 20 milyar lirasının Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün kendi kaynakları 
olduğunu ifade etmek isterim. 

Abide ve eski eserlerin onarım ve res
torasyon çalışmalarına hız verilecek ve bu 
çalışmalarda modern teknolojinin imkân
larından istifade edilecektir. 

1989 yılında yepyeni bir vakıf anlayı
şı ve hukukî düzenleme talebiyle huzuru
nuza gelmenin gayreti içinde olacağımızı 
da ifade etmek istiyorum. 

Müstakil bütçeli, bağımsız bir vakıf 
kurumu kurulmasıyla ilgili hususlar, Yük
sek Meclis tarafından tasvip gördüğü tak
dirde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, kendi 
imkânlarıyla çok daha rahat bir şekilde 
hizmet yapma imkânlarına kavuşmuş ola
caktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu duygu ve düşüncelerle, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı bütçesi
nin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, 
Yüce Heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Aleyhinde Sayın Tayfur Ün?.. Yok. 
Aleyhinde Sayın Postacı, buyurun. 
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 

Sayın Başkan, Sayın Postacı daha öncele
ri de konuşmuştu. Danışma Kurulunun 
karan var efendim... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın 
Postacı. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Danışma Kurulu kararına göre, bir mil
letvekili en fazla iki bütçe hakkında söz 
alabilir. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Grubum adına bir kere konuştum. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, muhata
bınız Başkanlıktır. 

Şahsınız adına başka bir bütçede de 
konuştunuz mu? 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüş
mekte olduğumuz Vakfılar bütçesi üzerin
de şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Bu konuşmamda, Vakıfların iyi tarafların
dan ve hoşumuza giden taraflarından da 
bahsetmek isterdim; vaktin kısıtlı olması 
ve sorumlu Bakana daha önce bu konuda 
ısrarla bazı sorulan yöneltmemize rağmen 
cevap alamamamız nedeniyle, söz hakkı
mı bu şekilde kullanmak istiyorum. 

Biraz önce grubumuz adına konuşan 
arkadaşımızın da belirttiği gibi, Sayın Ba
kan, cevapları içerisinde, yeni kurulan tıp 
fakültesinde şu anda görev yapanların, 
eğer sözleşmeli olmayı kabul etmezlerse, 
Sağlık Bakanlığı emrine verileceklerini ve 
gerekenin orada yapılacağını söylediler. 

Bu ifade, sözleşmeli personel ve bu 
personele ileride neler olabileceği konu
sunda, başından beri duyduğumuz endi
şenin çok açık bir beyanı olmuştur. 

Yine, böyle bir kuruluşun mütevelli 
heyetindeki bazı isimlerin, böyle bir.gö-
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reve gelirken, özellikle tıp konusunda ye
teneklerinin ne olduğunu da öğrenmemiz 
gerekiyor. Sayın Ahmet Özal'ın bu konu
daki gücü ve ihtisası nedir? Bunun yanın
da, soracağım bazı suallerim var; Özellikle 
Şener Macun ismi, vakıfla ilgili hemen her 
konuda geçmektedir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Kendisi Genel Müdür; ismi geç
mesin mi? 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Sevgili arkadaşlarım, kuruluşu 9 Ekim 
günü Resmî Gazetede açıklanan Kuveyt-
Türk Evkaf Finans Kuruluşunun kurucu
ları arasında yer alan Vakıflar Bankası 
Memur ve Hizmetlileri Emekli Sağlık ve 
Yardım Sandığı 4 milyar 350 milyon liray
la yüzde 29 paya sahip. Yine, Vakıflar 
Bankası Mensupları Sosyal Yardım Vakfı 
da 150 milyon lira ile yüzde l'lik bir his
seye sahip. Bu kuruluşun Resmî Gazete
de ilan edilen diğer yabancı ortaklarının 
dışında, bu finans kuruluşunun kurutu
lan arasında isimleri geçenleri tekrar in
celediğimizde, Sayın Bakanın 10 milyon 
lirayla, Sayın Şener Macun'un 1 milyon 
lirayla, kuruluşa denetçi olarak atanan 
Nevzat Yalçmtaş'ın 1 milyon lirayla, Va
kıflar Bankası Genel Müdürünün 1 mil
yon lirayla isimlerin geçtiğini görüyoruz. 
Şu anda isimlerini saymaya gerek yok; 
ama, yine belli isimlerin ısrarla bulundu
ğunu görüyoruz. 

Bu finans kuruluşunun ana sözleşme
sinde, hisse senetlerinin nama yazılı ola
rak çıkacağı, bedelinin defaten ödeneceği 
ve hisse senetlerinin pay bölümlerindeki 
kuponlarının hamiline ait olabileceği ya
zılmaktadır. Biraz önce söylediğim Vakıf
lar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emek
li Sağlık ve Yardım Sandığı da 4 milyar 
350 milyon lirayı ödeyerek, bu finans ku
ruluşa ortak olduğu belirlenmektedir. 15 
milyar liralık bu anonim şirketin paylan 
ödenmiş, şimdi 100'e tamamlanıyor. Ban-
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ka, kendisine ait olan, vakfına ait olan bu 
payları hangi ölçülerde ve nasıl devretmiş
tir? 

Kıymetli arkadaşlarım, tabiî, çok 
önemli gördüğümüz bir noktayı da belirt
meden geçemeyeceğim. Sözünü ettiğimiz, 
Faisal Finans, Al-Baraka gibi bu tip ku
ruluşların, bütün hizmet ve faaliyetlerini 
faizsiz yapmalan koşulu ana sözleşmele
rinde bulunmaktadır; fakat, hepsi de bir 
özel noktayı, âdeta sözbirliği etmişçesine 
de vurgulamaktadırlar. Bakınız ne diyor: 
"Finans kuruluşunun, toplumun düzen ve 
yararıyla ilgilenmesi fikri doğmuştur." 

Finans kuruluşlarının toplum düzen 
ve yararıyla ilgilenmesi ve buna vakıflar
la ilgili bir kuruluşumuzun da katılması 
ne demektir? Bakınız, "Bu kuruluşlarda, 
toplumun düzen ve yararına, şirket pren
sipleri dahilinde, sosyal gayeli yardımlar
da bulunmak" diyor. 

Sevgili arkadaşlarım, cumhuriyeti
miz, 65 yaşını doldurmuştur. Bu, sıkça ye
nilediğimiz bir tehlikenin hafiflen ayak 
sesleridir. Bakınız, ' 'Toplumun düzen ve 
yaranna, şirket prensipleri dahilinde, sos
yal gayeli yardımlarda bulunmak'' diyor. 
Bir de, bu hizmeti yapabilmek için, ana 
sözleşmelerinde, şirketin tahsis edilmiş net 
sermayesi ve kârının yüzde 2.5'unu sos
yal gayeli ödemeler için dağıtma hakkı ve
riliyor. Diğer bütün kuruluşlarda da bu, 
"Yüzde 2.5" tabiri yerleşmiştir. 

Bütün bu finans kuruluşlarındaki 
yüzde 2.5 hükmü, hangi ölçüye dayanıyor? 
Ben, "Niye 5 değil, 1 değil, 6 değil de, 
2.5'tur?" diye düşünürken, en sonunda şu 
karara vardım: Belki şu anda "yüzde 2.5" 
olarak söylenince bir şey ifade etmiyor; 
ama, yüzde 2.5'un, kırkta l'e geldiğini ve 
kırkta 1 esasına, laik cumhuriyette böyle
sine kuruluşların ve devletin kontrolünde 
kuruluşların katılması zor olacağı için, 
tahmin ediyorum ve üzülerek söylüyorum 
ki.bir başka muhafaza altına sokulmuş-
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tur. Bu konuda devamlı bazı şeyleri giz
leyerek empoze ediyoruz. İşte, asıl tehli
ke budur. Açıkça söyleyelim; bakalım o za
man toplumun tepkisi ne olacaktır? 

Aslında, böyle kuruluşların, anonim 
şirketlerin, toplum düzeniyle ilgilenmesi, 
buradaki kârlarının kırkta Tini toplum 
düzeniyle ilgili faaliyetlere -yine, kendile
rinin çizdiği gibi- yardım gayesiyle dağıt
ması, çok ciddî bir tehlikenin habercisidir. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, toparla
yınız. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Efendim, zaten bitiriyorum. 

İşte, Sayın Genel Müdür burada da 
görevlidir, SAGEB'in denetçisi olarak da 
görevlidir. Kendisini, bu üstün enerjisin
den dolayı kutlamak istiyorum. Ama, bir 
genel müdürün bu kadar büyük görevle
rin hepsini kendi ismi üzerinde bulundur
masının da, enerjisi ne kadar yüksek olur
sa olsun, tahammül edilebilir bir görev ol
madığını düşünüyorum. Aynı isim üzerin
de kesişmesinin, ileride açıklayacağımız 
daha başka sebeplerle buluştuğunu biliyo

ruz ve Sayın Bakandan, bu konuda ken
disine ilettiğimiz yazılı soru önergemizin 
de bir an önce cevaplandırmasını ve 100 
kişilik ortaklar listesini de -lütfederlerse-
öğrenmek istiyoruz. 

Kıymetli arkadaşlanm, elbetteki, siz
ler yaptıklarınızı, sizlere göre doğrulan 
söyleyeceksiniz. Bizlerin de görevi, gördü
ğümüz noksanları, yanlışları ve ileride, 
farkına varmadan geçiriverdiğiniz, geçen 
bazı olaylardan doğacak sorumluluklar 
için uyan görevimizi yapmaktır. 

Ben her şeye rağmen, bu noksanlan 
da düzelmiş vakıflar çalışmalarının ülke
mize hayırlı uğurlu sonuçlar getirmesini 
diliyorum; ama bu itirazımızın da kulak
larınızdan düşmemesini bilhassa rica edi
yorum. 

Hepinize en içten duygularla teşek
kür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yût Bütçesi 
BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 
Program 

kodu Açıklama 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Vakıf İşlemlerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sosyal Yardım ve Kültürel İşlemler 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
(B) Cetvelini okutuyorum: 

— 354 — 

Lira 
3 683 000 000 

2 861 000 000 

28 862 000 000 

470 000 000 

35 876 000 000 
Kabul edilmiştir. 
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B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 19 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 16 876 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 35 876 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1989 Malî Yılı Bütçesi kabul edilmiştir. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1987 Malî Ydı Kesmhesabt 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1987 Malî Yılı Kesinhesabmın bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Prog-
101 

111 

O t 

112 

900 

990 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vakıf işlemlerinin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal yardım ve kültürel işlemler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 

TOPLAM 

A — < 

Genel ödenek 
Toplamı 

2 074 036 000 

2 523 670 000 

10 126 826 000 

3ETVELİ 

1 Özel Kanunlar 
Gereğince ertesi 

Toplam 
Harcama 

2 145 105 683 

2 513 476 783 

9 846 850 924 

Yıla devreden 
Ödenek 

512 929 000 524 942 110 

6 803 493 044 3 700 932 672 3 102 560 372 

22 040 954 044 18 731 308 172 3 102 560 372 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum: 
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü 

2 

3 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
ÖzeL Kanunlara Göre Elde Edilen 
Gelirler 

Tahmin 
Lira 

9 600 000 000 

2 063 000 000 

11 663 000 000 

Tahsilat 
Lira 

17 537 933 424 

12 112 842 771 

29 650 776 195 

3 700 932 672 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN -p- Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

11 663 000 000 33 351 708 867 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün büt
çesi ve kesinhesabınm bölümleri kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

C) ULAŞTİRMA BAKANLIĞI 

1. — Ulaştırma Bakanlığı 1989 Malî Yılı 
Bütçesi 

2. — Ulaştırma Bakanlığı 1987 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Program gereğince 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin müzake
relerine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerin
de söz alan arkadaşlarımızı okuyorum: 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Nihat Türker, Sayın Mehmet Yüzügüler, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı

na Sayın Mehmet Kahraman, Sayın Ah
met Türk, Doğru Yol Partisi Grubu adı
na Sayın Ali Eser. 

Lehinde Sayın Ahmet Dalkıran, aley
hinde Sayın ibrahim Gürdal. 

Söz sırası Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Nihat Türker de, buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Türker, zannediyorum konuş
ma sürelerini kendi aranızda ayarladınız? 

NİHAT TÜRKER (Afyon) — Ya
rımşar saat Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ben de yarımşar saati 
nazarı itibara alarak ikaz vazifemi yapa
rım. 

ANAP GRUBU ADINA NİHAT 
TÜRKER (Afyon)— Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 1989 yılı Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesi hakkında Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini ifade et-
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mek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesiley
le, grubum ve şahsım adına Yüce Heyeti
nizi en iyi dileklerimle selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sosyal bütünleş
menin ve ekonomik kalkınmanın en bü
yük aracı ve itici gücü olan ulaştırma ve 
haberleşme hizmetlerinin, millî varlığımı
zın korunmasında, sosyal, siyasal, kültü
rel münasebetlerde ve yurt savunmasın
da işgal ettiği önem, malumlarınızdır. Bu 
sebeple, Ulaştırma Bakanlığının görevle
ri, ülkenin ulaştırma ve haberleşme ihti
yaçlarını, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, 
kamu yararına ve millî güvenlik amaçla
rına uygun olarak tespit ederek, gerekli 
planlamaları yapmak ve bunları uygula
maya koymak ve hizmetlerini birbirini ta
mamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlamak 
üzere düzenlemektir. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Ba
kanlığı 1989 malî yılı bütçe teklifi, 263,5 
milyar Türk Lirası olup, bunun 15,9 mil
yar lirası cari harcamalar, 198,2 milyar li
rası yatırım harcamaları ve 49,4 milyar li
rası transfer harcamalarından oluşmakta
dır. 

Bakanlık bütçesinin yüzde 6'smı teş
kil eden cari harcamaların yüzde 81'ne te
kabül eden 13 milyar liralık bölümü per
sonel giderleri, geri kalan kısmı da diğer 
cari harcamalar için öngörülmektedir. 

Yatırım harcamaları için teklif edilen 
ödenek, Bakanlık bütçesinin yüzde 75'ini 
teşkil etmektedir. Oysa, geçmiş yıllarda bu 
oran yüzde 5 ila yüzde 10 dolaylarında idi. 
Yatırım harcamalarındaki bu yükselme, 
1986 yılı sonlarında, hizmet bütünlüğünü 
sağlamak üzere, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı bünyesinde yer alan Demiryollar, 
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Ge
nel Müdürlüğünün Ulaştırma Bakanlığı 
bünyesine alınması sonucunda ortaya çık
mıştır. Ulaştırma Bakanlığı 1989 malî yı
lı bütçe teklifinde yer alan yatırımları üç 

ana başlık altında toplamak mümkündür. 
196 milyar 400 milyon Türk Lirası ile 

demiryollar, limanlar ve hava meydanları 
inşaatı; 1 milyar 500 milyon Türk Lirası 
ile deniz ulaştırma ve 300 milyon Türk Li
rası eğitim hizmetleri içindin 

Demiryolları, limanlar ve hava mey
danları inşaatı için konulan ödeneğin 59 
milyar 500 milyon lirası demiryolları in
şaatı, 67 milyar 700 milyon lirası liman in
şaatı, 23 milyar lirası balıkçı barınakları 
inşaatı, 6 milyar 200 milyon lirası yat li
manları inşaatı, 32 milyar 500 milyon li
rası havaalanları inşaatı ve donatımı, 7,5 
milyar lirası da boru hatları için ayrılmış
tır. 

Deniz ulaştırması için konulan 1 mil
yar 500 milyon liralık yatırım ödeneğinin 
büyük biri kısmı, denizde can ve mal em
niyetinin sağlanması amacıyla,'limanları
mızda hizmet ve kontrollerin yeterince yü
rütülmesine yönelik olarak, liman kontrol 
motorları teminiyle, liman başkanlıkları 
hizmet binaları yapımı ve onanmı işleri
ne tefrik edilmiştir. 

Eğitim için teklif edilen 300 milyon 
liralık ödeneğin 50 milyon lirası Birleşmiş 
Milletler Ulaştırma Eğitim Merkezine, 
250 milyon lirası ise Deniz Güvenliği Eği
tim Merkezi inşaatı yatırımlarına ayrıl
mıştır. 

Transfer harcamaları incelendiğinde, 
toplam ödeneğin yüzde 19 kadarının 
transferlere ait olduğu görülmektedir. 
Transfer harcamalarında en büyük öde
neği 40 milyar lirayla TCDD Genel Mü
dürlüğü, yol bakım ve onarım işleri için 
Bakanlık bütçesinde yer alıp, yıl içinde söz 
konusu Genel Müdürlüğe transfer edile
cek meblağ teşkil etmektedir. 

Muhtelif kamulaştırmalar 4 milyar 
700 milyon lira, uluslararası kuruluşlara 
katılım payı ve geçmiş yıllara ait borç öde
meleri de 1 milyar 293 milyon lira. Deniz 
ticaret filosu ve gemi inşa sanayiinin ge-
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lişimini desteklemek maksadıyla; Gemi 
İnşa, Satın Alma, Tersane Kurma ve Ge
liştirme (GİSAT) Fonu, 3,4 milyar lira 
olan bu ödenekler transferlerin diğer kı
sımlarını teşkil etmektedir. 

Sayın üyeler, yukarıda bütçesini arz 
ettiğim, hizmetler yönünden son derece 
mühim ve hayatî önem taşıyan Ulaştırma 
Bakanlığının faaliyetlerinden de kısaca 
bahsetmek, istiyorum. 

Demiryolları, limanlar ve havamey-
danları inşaatı işlerinde; Tecer-Kangal, 
Arifiye-Sincan, İzmit-Kentiçi geçişi Hanlı-
Bostankaya, Menemen-Aliağa, Narlı-
Ibprakkale ve Sincan-Yenikent bağlantı 
hattı demiryolu inşaatlan 1989 yılında da 
devam edecektir. 

Tuzla, Sürmene tersane sahası inşa
atı ile, Tuzla tersane ikmal inşaatı üzerin
de çalışmalara devam edilmektedir. Trab
zon, Samsun, İzmir, Mersin, Haydarpa
şa liman ikmal inşaatlarına 1989 yılında 
da devam 'edilecektir. 

Havayolu inşaat sektöründe, Gazian
tep, Dalaman ve Antalya havaalanları in
şaatlarıyla, Atatürk Havalimanı ve Ada
na, Erzincan, Kars, Adnan Menderes Ha
valını ve Esenboga Havaalanı donanım 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Turizm bölgelerinde yat turizmiyle il
gili olarak 1989 yılında Kuşadası, Bod
rum, Marmaris yat limanlarında çalışma
lara devam edilecektir. 

1989 yılında da 24 balıkçı barınağı
nın projesine devam edilecek, bunlardan 
Rize ve Akçaabat balıkçı barınaklarının yıl 
içinde, diğer balıkçı barınaklarının da 
önümüzdeki yıllarda tamamlanması sağ
lanacaktır. 

Karayolu taşımacılığına baktığımız
da: Türk karayolu taşıma filosu, gerek 
transit, gerekse ithal ve ihraç malı taşıma
larındaki artışlara paralel olarak, ülkemi
zin coğrafî- konumunun sağladığı imkân
lardan da faydalanmak suretiyle, son yıl

larda büyük gelişmeler göstermiştir. 
Karayolu taşımacılığında ise, altyapı 

imkânlarının geliştirilmesi çalışmalarına 
hız verilmesi ve bu çalışmaların paralelin
de getirilen teşvik tedbirleriyle, filomuz 
hızla büyümüş ve diğer ülkelerin filolanyla 
rekabet edebilecek bir düzeye ulaşmıştır. 

1988 yılı Eylül sonu itibariyle, ulus
lararası eşya taşımacılığında faaliyette bu
lunan 445 firmanın taşıma kapasitesi 
197 801 tondur. Yolcu taşımacılığında ise 
bu kapasite, firma adedi olarak 108'e, oto
büs sayısı olarak 569'a, koltuk kapasitesi 
olarak da 26 394'e ulaşmıştır. 

Avrupa'dan Ortadoğu'ya yapılan 
transit taşımalarda Türk karayolu taşıma 
filosunun pazar payı 1985 yılında yüzde 
14,8 iken, 1986 yılı sonunda yüzde 21,8. ve 
1987 yılında da yüzde 16,6 olmuştur. Bu 
gelişmeler sonucunda, karayolu ile yapı
lan ihracat taşımalarının; 1983 yılında 
yüzde 74, 1984 yılında yüzde 79, 1985 ve 
1986 yıllarında yüzde 80, 1987 yılında 
yüzde 81'i kendi öz mal filomuzla gerçek
leştirilmiştir. Dolayısıyla ekonomimize; 
1983 yılında 625 milyon, 1984 yılında 730 
milyon, 1985 yılında 706 milyon, 1986 yı
lında 488 milyon ve 1987 yılında da 605 
milyon ABD Doları döviz girdisi sağlan
mıştır. 

Deniz yolu taşımacılığına baktığımız
da: Denizyolunun, uzak mesafe taşımala
rında diğer taşıma türlerine oranla daha 
ucuz olması ve ülkemizin coğrafî konumu, 
Türkiye'nin, denizden ve deniz ulaştırma
sından büyük ölçüde yararlanmasını ge
rektirmektedir. Denizcilik sektöründe de
niz ticaret filomuzun, yabancı bayraklı ge
milerle rekabet edebilmek için, gerekli dü
zenleyici tedbirler alınmış ve böylece de 
1980 yılında 1,9 milyon DWT olan deniz 
ticaret filomuz, bugün 5,3 milyon DWT 
olmuştur. 

Ulaştırma Bakanlığı, limanlarımıza 
gelen Türk ve yabancı bayraklı deniz taşıt-
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larma dünya standartlarına uygun şekil
de hizmet verilebilmesi, liman, kıyı ve iç 
sularda ulaştırmanın en iyi şekilde yapı
labilmesi ve deniz taşımacılığında isteni
len hedefe ulaşabilmesi için, can ve mal 
güvenliğinin sağlanması bakımından, ter
sane, liman ve iskele, fener, radyolar, de
niz işaretleri, cankurtarana istasyonları ve 
diğer tesis ve kurulu şlan eksiksiz sağlamak 
gayreti içindedir. 

Ayrıca, millî deniz politikasına uygun 
olarak deniz ticaretinin gelişmesinin sağ
lanması için, önce Türk Deniz Ticaret Fi
losunun ülke ihtiyaç ve isteklerine cevap 
verebilecek şekilde gelişmesini sağlayacak 
tedbirlerin alınması, uluslararası seviye
deki deniz işleri ile ilgili hukukî, ekono
mik, siyasî ve benzeri konuların koordine 
edilmesi, denizyolları ulaştırması ile ilgili 
acentelik ve komisyonculuk işlerinin dü
zenli bir şekilde yürütülmesi, Türk gemi
lerinin inşası sırasında ve hizmet verdiği 
süre içinde nitelik ve güvenliği bakımın
dan teknik denetimlerinin yapılması, tica
ret gemilerinin ölçülmesi gibi konular ti
tizlikle sürdürülmektedir. 

Sivil havacılık hizmetleri faaliyetleri
ne gelince; Bakanlık, sivil havacılıkta en 
önemli husus olan can ve mal güvenliği
nin teminini sürekli olarak ön planda tu
tarak, sivil havacılığımızın uluslararası ku
rallara uygun, modern bir anlayış içinde 
gelişimi için faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Partimizin ekonomik görüşlerini ve 
özel sektörün verimli çalışmalarını göz 
önünde bulunduran Bakanlık, ülkemizde 
sivil havacılık mevzuatı çerçevesinde 34 
kuruluşa havayolu taşımacılığı yapma iz
ni vermiştir. Ayrıca, uluslararası seferlere 
verilen önemin bir sonucu olarak da, bu
güne kadar 58 ülke ile ikili hava ulaştır
ma anlaşması yapılmıştır. Bugün için 6 
havaalanı uluslararası seferlere açık olup; 
Atatürk, Esenboğa ve Adnan Menderes 
Havaalanına, dış hat tarifeli, Antalya, 

Adana ve Dalaman Havaalanlarına ise dış 
hat charter seferleri yapılmaktadır. 

Havaalanlarımızm altyapısını geliş
tirmek, verilen hizmetleri uluslararası 
standartlara uygun hale getirmek amacı 
ile başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürül
mektedir. Esenboğa iç hatlar ve dış hatlar 
terminal binaları yenilenerek hizmete ve
rilmiş, Gaziantep Havaalanı yeniden dü
zenlenmiş, Antalya Havaalanının yeni te
sisleri tamamlanmış, Atatürk Havaalanı
nın eski dışhatlar binasının tevsiî ve res
torasyon çalışmaları tamamlanarak, iç 
hatlar terminali olarak hizmete verilmiş
tir. Erzincan, Kars, Şanlıurfa Havaalan
ları tamamlanarak işletmeye açılmıştır. 

Sayın üyeler, bütçe teklifinden anla
şılacağı üzere, yatın mcı bir hüviyette olan 
Ulaştırma Bakanlığı, diğer yönden, ulaş
tırma ve haberleşme sektöründe hizmet 
veren 14 adet bağlı ve ilgili kuruluş ile de 
işletmeci bir bakanlık hüviyetini muhafa
za etmektedir. Böylece, böylesine büyük 
bir işletmeler topluluğunu yönlendiren ve 
denetleyen bir bakanlığın bütçesini görü
şürken, ilgili kuruluşların faaliyetlerinden 
bahsetmeden geçmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ulaştırma sektö-
rünün,uzun mesafe ve toplu taşımadaki 
üstünlükleri ve enerji kullanımındaki ta
sarrufu nedeniyle vazgeçilmez bir sistemi 
olan demiryolu taşımacılığına büyük 
önem verilmiş olup, 1983-1993 yıllarını 
kapsayan Ulaştırma Ana Planında siste
min geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemler çok detaylı olarak tespit edilerek, 
ulaşılması gereken hedefler belirlenmiştir. 

Ayrıca, 1985-1989 yıllarına ait Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planında da, plan dö
nemi içerisinde ulaştırma sektörünün sağ
lıklı bir yapıya kavuşması, sektörde verim
liliğin artırılması, mevcut kapasitelerin en 
etkili bir şekilde kullanımı ve hizmet se
viyesinin yükseltilerek devamı, altyapının 
güvenli ve ekonomik bir hizmeti eksiksiz 
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olarak yerine getirmesi esas alınmış ve bu 
ilkeden hareketle, demiryollarında mevcut 
hatların yenilenmek suretiyle standartla
rının yükseltilmesi, ikinci, üçüncü hatlar 
ile elektrifikasyon, sinyalizasyon ve teleko
münikasyon tesislerinin artırılması, çeken-
çekilen araç sayısının yeterli seviyeye yük
seltilmesi öngörülmüştür. 

Gerek Ulaştırma Ana Planı ve gerek
se Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı he
defleri doğrultusunda, 1984 yılı başından 
itibaren yapısal durumun modemize edil
mesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve 
taşıma kapasitesinin artırılması hususun
da önemli tedbirler alınmış ve bitmesine 
çok kısa bir süre kalan 1988 yılı sonuna 
kadarki bu beş yıllık dönem içerisinde de
miryolu taşımacılığı açısından önem arz 
eden projeler kapsamında; 

Takviye pozuyla birlikte 1 714 kilo
metre yol yenilemesi, 47 kilometre ikinci 
hat inşaatı, 83 bin adet ray kaynağı, 101 
kilometre elektrifikasyon ve 1 711 kilomet
re telekominikasyon tesisiyle, 23,7 kilomet
re varyant yapılmıştır. 218 adet dizel ana 
hat ve dizel manevra, 6 adet elektrikli ana-
hat lokomotifi temin ve imal edilmiş, 20 
adet elektrikli banliyö treniyle, çeşitli tip
lerde 183 adet yolcu ve 5 095 adet yük va
gonu üretilmiş olacaktır. 

Yine bu dönemde; 217 adet, modern, 
yol bakımı ve yenileme makineleri temin 
edilerek, yol yenilemelerinde mekanize uy
gulamaya geçilmiş ve bu suretle personel 
ve zaman tasarrufu sağlanarak, birim ma
liyetler önemli ölçüde düşürülmüş ve yol 
yenilemelerine hız kazandırılmıştır. 

TCDD tarafından işletilmekte olan 6 
önemli limanın modernizasyonu tamam
lanmış ve bu limanlar, muhtelif ekipman
larla donatılarak kapasiteleri artırılmış ve 
denizyolu-demiryolu kombine yüktaşıma-
cılığına imkân sağlayacak şekilde gelişti
rilmiştir. 

Ayrıca, Dünya Bankası, Suudi ve Ku

veyt fonlan, İslam Kalkınma Bankası ve 
Federal Almanya KFW kuruluşu gibi dış 
finans kuruluşlarıyla, muhtelif firmalar
dan, demiryolu altyapısının modemize 
edilmesi ve demiryolu taşımacılığının ge
liştirilmesi için sağlanan uygun nitelikli 
proje kredileriyle, yol yenilemelerine, yol 
yapım, bakım ve yenilemesi için makine 
ve teçhizat teminine, sinyalizasyon ve elek
trifikasyon tesislerine, dizel anahat, dizel 
manevra, elektrikli anahat lokomotifleri, 
elektrikli banliyö treni ve Ege Bölgesinde 
İzmir-Aydın-Denizli, İzmir-Alsancak-Tire-
Ödemiş ile, Çukurova Bölgesinde 
İskenderun-Adana-Mersin gibi kısa mesa
feli güzergâhlarda yolcu taşımacılığında 
kullanılmak üzere otoray temin ve imali 
ile, mevcut lokomotiflerin bakım ve ısla
hına ilişkin önemli yapısal projeler yatı
rım programına alınmış olup, peyderpey 
hizmete verilecektir. 

Ülke düzeyinde her alanda, gerek 
hizmetler ve gerekse yatırım faaliyetleri 
yönünde girişilen hızlı gelişme paralelin
de, demiryolu taşımacılığını olumlu yön
de etkileyecek önemli projelerin uygulama 
alanına konulması yanında, hizmetler yö
nünden de demiryolu ile yolculuğun ca
zip hale getirilmesi, seyahat edenlere da
ha iyi hizmet verilmesi, sürat ve konforun 
yurt düzeyinde yaygınlaştırılması amacıy
la, Ankara- İzmir-Ankara, Ankara-Erzu-
rum-Ankara, Ankara-Zonguldak-Ankara, 
Ankara-Gaziantep-Ankara güzergâhların
da mavi trenler ve Haydarpaşa-Konya-
Haydarpaşa güzergâhında İç Anadolu Ek-
spresiyle, İstanbul'la bağlantılı olmak üze
re İzmir-Bandırma arasında Marmara 
Ekspresi sefere konulmuş ve Ankara-
İstanbul banliyölerinde, banliyö treni se
fer sayıları artırılmıştır. 

Ayrıca, TCDD tarafından işletilme
sine başlanılan yemekli vagon hizmetleri 
de yolcuyu memnun edecek düzeye geti
rilmiştir. 

— 361 — 



T.B.M.M. B : 41 13 . 12 . 1988 O t 2 

İşletme faaliyetleri açısından 19,87 ve 
1988 yılı taşımalarına bakıldığında: Yol
cu taşımacılığında 1987 yılında gerçekleş
tirilen 6.2 milyar yolcu/kilometreye karşı
lık, 1988 yılında yolcu/kilometre oranının 
yüzde 10 artışla 6.7 milyar yolcu/kilomet
re olarak; yük taşımacılığında ise 1987 yı
lında taşman 14.4 miyon/ton yük ve yapı
lan 7.4 milyar ton/kilometreye karşılık, 
1988 yılında yük taşımacılığının 15.8 mil
yon/ton ve ton/kilometrenin de 8.6 milyar 
ton/kilometre olarak gerçekleşeceği tah
min edilmekte ve TCDD tarafından işle
tilen limanlarda 1987 yılında 21.5 mil
yon/ton elleçleme hizmetleri gerçekleştiril
miş iken, 1988 yılında limanlarda yapılan 
elleçleme hizmetlerinin yüzde 2 artışla 22 
milyon/ton olarak gerçekleşmesi beklen
mektedir. 

Mümkün olan en kısa sürede demir
yolu taşıma payının artırılması ve hizmet
lerin arzu edilen düzeye yükseltilmesi için, 
altyapı yatırımlarına hız kazandırılmış ve 
çağdaş işletmecilik uygulamasına gereken 
önemin verilmesi esas alınmıştır. 

Bu itibarla, 1989 yılında 450 kilomet
re yol yenilemesiyle birlikte takviye pozu, 
203 kilometre telekomünikasyon tesisi ya
pılacak, 15 adet dizel anahat, 35 hatdizel 
manevra ve 10 adet elektrikli anahat lo
komotifiyle, 30 adet yolcu ve 1 250 adet 
yük vagonu imal edilecektir. 

577 kilometre uzunluğundaki 
Iskenderun-Divriği sinyalizasyon tesisleri 
ile 182 kilometrelik Eskişehir-Arifiye elek
trifikasyon tesisleri hizmete açılacak, Çan
kırı Makas Fabrikası üretime geçecektir. 
Ayrıca, 701 kilometrelik Kayaş (Ankara)-
Çetinkaya, 290 kilometrelik Halkalı-
Hudut sinyalizasyon tesislerinin yapımı
na, Ankara-Haydarpaşa mevcut sinyali
zasyon tesislerinin tevsii ve yenileme ça
lışmalarına, 577 kilometrelik Iskenderun-
Divriği güzergâhı ile 238 kilometrelik 
Ankara-Eskişehir güzergâhı elektrifikas

yon tesislerinin yapımına fiilen başlana
caktır. 

Ayrıca, 1989 yılı, gerek elektrifikas
yon ve gerekse sinyalizasyon projelerinin 
hızlandırılacağı, hizmet kalitesinin artırı
lacağı, mevcut kapasiteden azamî yarar
lanma yönünde tedbirlerin alınacağı bir 
yıl olacak ve demiryollarımız en kısa sü
rede, süratli, konforlu ve emniyedi taşıma
cılığın simgesi haline getirilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hakkındaki 
diğer konuları, Anavatan Partisi Grubu 
adına bir başka arkadaşım sunacağı için, 
konuşmamı burada bitirirken, Ulaştırma 
Bakanlığının 1989 yılı bütçesinin memle
ketimize've milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, saygılar sunanm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yüzü-
güler, buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET YÜZÜGÜLER (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaştırma 
Bakanlığının 1989 malt yılı bütçesi hak
kında grubumuz adına benden önce gö
rüş bildiren arkadaşımın temas etmediği, 
denizcilik, havacılık, haberleşme konula
rıyla ilgili olarak, yine Anavatan Partimiz 
adına görüşlerimi bildirmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi, kısaca, denizcilik faaliyetlerinden 
bahsetmek istiyorum. Bakanlığın ilgili ku
ruluşlarından olan Türkiye Denizcilik İş
letmeleri Genel Müdürlüğü, iç ve dış su
larda deniz taşımacılığı, acentelik, liman 
işletmeciliği ve tüm benzeri konularda ti
carî faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, 
fenerleri, radyofarları, deniz işaretlerini, 
sis düdüklerini ve benzeri kıyı emniyet ci
haz ve tesisleriyle, cankurtarana istasyon
larını işletme görevleri de devletçe bu ku
ruluşa verilmiştir. Halen denizyolu işlet
meciliğinde iç ve dış hatlaşma faaliyetle-
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rini 2 adet yolcu ve yük karışımı gemi, 2 
adet yolcu gemisi ve 9 adet feribottan olu
şan filo ile yürütmektedir. 1988 Eylül so
nu itibarıyla, iç hatlarda 1 milyonun üs
tünde yolcu, 100 binin üzerinde araç; dış 
hatlarda da 11 bin adet yolcu, yaklaşık 20 
bin adet de araç taşımacılığı yapılmıştır. 

Şehir ve körfez hatları işletmeciliği 
olarak; İstanbul, Çanakkale Boğazları ile, 
İzmit Körfezinde 63 iskelede 77 gemiyle 
yolcu ve araç taşımacılığı yapılmıştır. 1988 
Eylül sonu itibarıyla,, 9,7 milyon yolcu, 2,8 
milyon adet araç taşımacılığı; İzmir Kör
fezinde; Karşıyaka-Alsancak, Pasaport ve 
Konak iskeleleri arasında ise 8 gemiyle 6,8 
milyon yolcu taşımacılığı gerçekleştirilmiş 
bulunmaktadır. Ayrıca, 345 adet fener, 3 
adet radyofar, 15 adet sis düdüğü, 2 adet 
racon, 47 adet ışıklı ve ışıksız şamandıra 
ve 7 adet cankurtarma istasyonuyla, ülke
mizin bütün kıyılarında emniyet hizmeti 
verilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gemi kurtarma hizmetleri, 2 adet kurtar
ma gemisi, 1 adet yangın söndürme ge
misi ve 1 adet dalgıç römorköründen olu
şan filo ile gerçekleştirilmektedir. 1987 yı
lında 1 adet Türk, 7 adet yabancı bayrak
lı gemiye kurtarma işleminde bulunul
muştur. 1988 yılı içerisinde 4 Türk ve 3 
yabancı gemiye kurtarma hizmeti veril
miştir. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri, İstan
bul, Hopa, Trabzon, Giresun, Antalya, 
Tekirdağ, Kuşadası, Güllük, Dikili, Rize, 
Ordu, Alanya ve Kabatepe'de liman işlet
meciliği yapmaktadır. 

Muhtelif nedenlerle, yıllar boyu, dolu 
olarak, yüksek tonajlı gemilere hizmet ve
remez hale gelen limanların temizlenme
sinde ihtiyaç duyulan 2 adet tarama ge
misi sipariş edilmiş olup, Türkiye Gemi 
Sanayiinde yapılmaktadır; 1 adedi 1988 
yılında tamamlanmı$tır; diğeri de inşa ha
lindedir. 

13 . 12 . 1988 O : 2 

Boğazlardan emniyetle geçişi sağla
mak, limanlarda pilotaj hizmetlerinin et
kinliğini artırmak için, bu yıl içinde 8 adet 
pilot motoru alınmış, 3 adet palamarın yıl 
içinde, 5 adet palamarın da 1989 yılı so
nunda alınması programlanmıştır. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
nün faaliyetleri: 

İç ve dış sularda her türlü yük taşı
macılığı yapmakta olan kuruluş, 4'ü Ro-
Ro gemisi, T si tanker olmak üzere 66 par
ça gemi ve toplam 1 milyon 107 bin DWT 
kapasiteye sahiptir. 

Akdeniz, Adriyatik; kontinent (con-
tinent): Amerika, Kızıldeniz, Basra Kör
fezi, Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve 
Uzakdoğu'ya muntazam seferler yapıl
maktadır. 1987 yılında 10,9 milyon 
ton/yük vt 11 222 adet TIR taşınmıştır. 
1988 Ekim ayı itibarıyla 10,5 milyon ton 
yük taşıması yapılmıştır. 

Türkiye Gemi Sanayii Anonim Şir
keti Genel Müdürlüğünün faaliyetleri: 

Bankacılık, deniz taşımacılığı ve ge
mi inşa hizmetlerinin ayrılmasıyla, 1985 
yılı başında Haliç, Camialtı, İstinye, Pen
dik ve Alaybey tersaneleri Hükümetimiz 
tarafından bu kuruluşun sorumluluğuna 
verilmiştir. Bu tersanelerde toplam olarak, 
1983 yılında 24 adet, 1984 yılında 17 adet, 
1985 yılında 29 adet, 1986 yılında 29 adet, 
1987 yılında 11 adet ve Ekim 1988 tarihi 
itibariyle de 15 adet deniz aracının inşası 
tamamlanarak, işletmesine teslim edilmiş
tir. 

Polonya ile yapılan anlaşma sonucu, 
bu ülke için yapılacak olan 26 300 DWT 
büyüklüğünde 3 geminin inşasına Pendik 
Tersanesinde devam edilmekte ve bunlar
dan biri denize indirilmiş olup, aynı to
najdaki 5 geminin inşası için de çalışma
lar sürdürülmektedir. Halen ülkemiz ter
sanelerinde 36 bin DVVT'luk gemiler ha-
vuzlanabilmekte; bu kapasitenin artın-
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larak daha büyük gemilerin havuzlanabil-
mesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

1988 yılı Ağustos ayı itibariyle, 75 
adet deniz aracı tamir edilmiş, 10 adet de
niz aracı havuzlanmış, 129 adet deniz ara
cı ise hem havuzlanmış, hem. de tamir 
edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hava ulaşımı konusuna, kamu sektörü, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türk 
Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Havaa
lanları Yer Hizmetleri Anonim Şirketi 
(HAVAS), Uçak Servisi Anonim Şirketi 
(USAŞ) ve Boğaziçi Hava Taşımacılığı 
Anonim Şirketi Genel Müdürlükleri ile 
hizmet vermektedir. 

USAŞ ve Boğaziçi Hava Taşımacılı
ğı, özelleştirilmek üzere, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Başkanlığına devredil
miştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü, ana statüsü çerçevesin
de sivil havacılık faaliyetlerinin gereği 
olan, havalanlarmın işletilmesi, meydan-
yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik 
kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sis
tem ve kolaylıklarının kurulması ve işle
tilmesi ve modern havacılık düzeyine çı
karılması hizmetlerini yürütmektedir. 

Hava liman ve meydanlarımıza inen 
ve kalkan yerli ve yabancı sivil ve askerî 
uçak adedi, 1985 yılında 110 bin, 1986 yı
lında 114 bin, 1987 yılında 129 bin olup, 
1988 sonuitibariyle, tahminen 143 bin adet 
olması beklenmektedir. 1984 yılında ha-
vaalanlarımıza gelen-giden yolcu sayısı, 6 
milyon 141 bin adet iken, 1988 yılı sonun
da, tahminen, 10 milyon 800 bin olması 
beklenmektedir. 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklı
ğının, 1988 yılında Kuzey Afrika'da, Tu
nus ve Cezayir'in; Avrupa'da, Basel, Os
lo ve Helsinki'nin; Amerika'da Newyork'-
un, kuruluşun uçuş programına dahil edil
mesiyle, iç hatlarda 15, dış hatlarda 49 ol

mak üzere, toplam 64 noktaya sefer dü
zenlenmiştir. 1989 yılında Bangkok, Tok
yo, Varşova, Budapeşte hatlarının açılması 
planlanmıştır. 

Yeni ve modern jet uçaklarından olu
şan Türk Hava Yolları Filosunu, 1988 yı
lında 3 adet uzun menzilli A-310 ve A-300 
uçaklarının filoya katılmasıyla uçak sayı
sının 28'e, koltuk kapasitesinin de 4 578'e 
yükselmesi temin edilmiştir. Ayrıca, 1989 
yılında kiralama ile 2 adet A-310 uçağı fi
loya girecektir; yine 1990 ve 1992 yılların
da da birer uçağın filoya girmesi obsiyo-
na bağlanmıştır. 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklı
ğı tarafından, iç ve dış hatlarda 1984 yı
lında 2 milyon 883 bin kişi taşınmış iken, 
1988 yılı Ekim ayı itibariyle bu rakam 3 
milyon 419 bin kişiye ulaşmıştır. 

Havaalanları Yer Hizmetleri Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
ne bağlı bir ortaklık olarak, uçaklara ve 
yolculara yer hizmetleri vermek üzere ku
rulmuştur. 

Yerli ve yabancı uçaklara ikram hiz
metlerinde bulunmak üzere kurulmuş bu
lunan USA& 1987 yılında 16 607 adet yerli 
ve yabancı havayolu uçağına 881 bin tep
si hizmet vermiştir. 1988 yılının sonunda 
34 750 adet yerli ve yabancı uçağa 1 mil
yon 571 bin tepsi ikram hizmetinde bulun
ması beklenilmektedir. 

Boğaziçi Hava Taşımacılığı Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü, charter ve kar
go taşımacılığında faaliyet göstermek mak
sadıyla kurulmuştur. Şirketin 2 adet 
DC-10, 2 adet kiralık Boeıng-727 yolcu ve 
2 adet Boeing-707 kargo uçağı olmak üze
re, toplam 6 uçağı bulunmaktadır. 1988 
yılında bu kuruluş -Ekim 1988 itibariyle-
199 bin yolcu, 3 340 ton yük taşıması ger
çekleştirmiştir. Yıl sonunda bu rakamla
rın sırasıyla, 212 bin yolcu, 4 900 ton yük 
taşımasına erişeceği tahmin edilmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın bu bölümünde sizlere, son 
yıllarda ülkemizdeki çağdaş haberleşme 
teknolojisinden hemen hemen her gün 
bahsettiren, Batılı ülkelerle aramızdaki 
teknoloji farkını ortadan kaldıran, hatta 
onlann bir kısmının yeni yeni denedikle
ri teknolojileri ülkemizde tatbik eden ve 
bu suretle gelişmiş kabul edilen bu ülke
lerin bazılarını geride dahi bırakabilen 
PTT'nin çalışmalarından söz etmek isti
yorum. 

Daha dün denecek kadar yakın bir 
zamanda, yani 5 sene evvel, 1983 yılında 
ülkemize gelen turistlerin, haberleşme ih
tiyaçlarını sağlayamadıkları için burnu
muzun dibindeki ülkelere ve adalara git
tikleri bilinmektedir. Hükümetimizin, ha
berleşme hizmetlerine verdiği önem ve bu 
hizmeti çağdaşlaştırmak için aldığı tedbir
ler sayesinde, memleketimiz, aradan ge
çen 5 yıl içinde turistler için bir haberleş
me cenneti haline gelmiştir. Hareket bu 
sefer tersine dönmüştür. Dün yakın kom
şularımıza gidenler, bugün yakın komşu
larımızdan ülkemize, haberleşme hizmet
lerinden yararlanmak üzere gelir hale gel
miştir. 

Gene daha dün, yakın bir zamanda 
telefonlarımızın ahizelerini kaldırıp, çevir 
sesi alabilmek için saatlerce beklerken, sa
bah yazdırdığımız bir şehirlerarası konuş
mayı akşama kadar yapamazken, günler
ce konuşmak için uğraşırken, telefonları
mız, nasıl olup da, bu kısa zamanda sinir 
hastalığı vesilesi olmaktan çıkmıştır, çevir 
sesi problemi ortadan kalkmıştır, şehirle
rarası, milletlerarası konuşmalar şehir içi 
konuşma süratini kazanmıştır?.. İşte, Ana
vatan İktidarının ve PTT'nin kıymetli yö
neticilerinin üstün bir çalışma temposuy
la gerçekleştirmeye muvaffak oldukları bu 
ilerlemenin rakamlarını da kısaca izah et
mek istiyorum. 

1983 yılında 494,3 milyar lira olan 

PTT yatırımları; 1984 yılında 626,3, 1985 
yılında 831,4, 1986 yılında 1 068,4, 1987 
yılında 1 185 milyar liraya yükselmiştir. 
1988 yılı yatırımlar! 666,8 milyar lira ola
rak planlanmıştır. Bu suretle, 1983 yılın
da PTT yatırımlarının gayri safı millî hâ
sıladan aldığı pay binde 5,6 iken, bu ra
kam 1984 yılında 6,79'a, 1985 yılında, 
8,59'a, 1986 yılında 11,56'ya yükselmiş ve 
1987 yılında da 12,96 olmuştur, 1988 yı
lında ise binde 10 olması planlanmıştır. 

. Yüzde yüz gerçekleştirilen bu yatı
rımlarla elde edilen büyüklükler de aşa
ğıda verilmiştir. Burada yapılan mukaye
selerde verilen 1983 rakamlarının, cumhu
riyetin ilanından 1983 yılı sonuna kadar 
yapılan işler olduğunu gözden uzak tut
mamak gerekir. 

1983 yılı sonunda 1 904 402 hat olan 
santral kapasitesi, 20.10.1988 tarihi itiba
riyle 5 540 016'ya yükselmiştir. 1988 yılı 
sonunda 5 932 375'e çıkacaktır. Telefon 
santral kapasitesindeki 5 senelik artış yüz
de 311,5'tir. Yani, cumhuriyetin başlangı
cından 1983 yılı sonuna kadar kurulan te
lefon santral kapasitesi, son 5 yılda yak
laşık 2,5 misli artmıştır. 

1983 yılı sonunda, mevcut kapasite
nin yüzde 17'si manuel, yüzde 83'ü oto
matik iken, 1988 yılı sonunda, mevcut ka
pasitenin yüzde 8' i manuel, yüzde 92' si 
otomatik olmuştur. Gelişmiş ülkelerde 
1980'li yılların en son teknolojisi olarak ye
ni yeni kullanılmaya başlanan dijital tek
noloji, gene iktidarımız döneminde, 1984 
yılında ülkemize girmiştin. 1988 yılı so
nunda, otomatik santral kapasitesinin 
yüzde 40'ı dijital teknolojiyle çalışacaktır. 

1983 yılında, ülkemizde her 100 kişi
ye 4 telefon hattı düşerken, 1988 yılında 
bu sayı 10,9'a yükselmiştir. Bu suretle, her 
10 kişiden l'i telefona kavuşmuş demek
tir. 

1983 yılı sonunda, otomatik santralı 
olan yerlerin sayısı 183 idi. Bazı illerimizle 
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ilçelerimizin hemen hemen tamamına ya
kın bir bölümünde hizmet, manuel sant-
rallarla yürütülürken, 1987 yılı sonunda 
il merkezleri ile ilçe merkezlerinin tama
mı otomatik santrala kavuşmuştur. 1988 
yılı Ekim ayı itibariyle, 745 adedi köy ve 
kasaba olmak üzere, 1 463 yerleşme biri
minde otomatik santral vardır. Bu sayı 
1988 yılı sonunda 1 585'e çıkacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
183'den 1 585'e artış, son 5 yılda 8,7 kat
lama demektir. Bu gelişmeyi küçümsemek 
mümkün müdür? Köylerin otomatik sant-
rallara kavuşması süratle yaygınlaşacak, 
Allah'ın izniyle, otomatik santralsız yer bı
rakılmayacaktır. 

1983 yılında, sadece 464 olan otoma
tik telefon irtibatlı köy sayısı 1987 yılı so
nunda 22 769'a, Eylül 1988'de de 28 415'e 
yükseltilmiştir. 1988 yılı sonunda bu ra
kam 32 769'a çıkacaktır. Gene 1983 so
nunda, 36 155 köy ve mezradan 
10 272'sinin telefon irtibatı varken, 1987 
yılı sonunda, 36 442 köy ve mezraya tele
fon irtibatı götürülmüştür. 31 Ekim 1988 
itibariyle, 37 630 köy ve mezra telefon ir
tibatına kavuşmuştur. Verilen bu rakam
lar, nereden nereye gelindiğinin açık gös
tergesidir. Ülke kalkınmasının en önemli 
altyapılarından biri olan haberleşme hiz
metlerinde alınan mesafe, takdire şayan
dır. Bunun finansman kaynaklarının ar
tırılıp bulunması, verilen hedeflerin yüz
de yüz gerçekleştirilmesinin sağlanması ik
tidarımıza nasip olmuştur. Ne mutlu biz
lere, ne mutlu iktidarımıza, ne mutlu bu 
iktidarın yöneticilerine. Huzurlarınızda, 
hepsine, özellikle saygı ve hürmet sunmak 
isterim. İşte köye hizmet, işte halka hiz
met budur. 

Haberleşmedeki gelişmelerin bu ka
darla kaldığı sakın ola düşünülmesin; da
ha devamı var. 

Nüfus yoğunluğu fazla olan yerleşim 
birimlerinde, turistik yörelerde, otomatik 

telefonu olmayan köylerde ve yerleşim bi
rimlerinde, gecekondu bölgelerinde, kara
yolları üzerindeki önemli duraklama tesis
lerinde otomatik, şehirlerarası ve millet
lerarası konuşmaların yapılmasını temi-
nen, ankesörlü umumî telefonlar hızla ço
ğaltılmaktadır. Jetonlu umumî telefonla
nn yanında, kartlı umumî telefonlann te
sisine de başlanılmıştır. 

1983 yılı sonunda 6 170 olan ankesör
lü telefonların sayısı, 1987 yılı sonunda 
21 977'ye yükselmiştir. 1988'in Ekim ayın
da 28 617 olan bu sayı, 1988 yılı sonun
da, 3 000'i şehir içi jetonlu, 26 342'si şe
hirler ve milletlerarası jetonlu, 2 490'ı 
kartlı, 1 582'si de masa tipi olmak üzere, 
33 414'e çıkacaktır. 

Gecekondu bölgelerindeki telefon ha
berleşmesinin temini için, hizmet, halkı
mızın ayağına götürülmüştür;' işyerleri 
açılmıştır, ankesörlü telefonlar kurulmuş
tur. Yaz aylarında turistik yörelerde hiz
met veren seyyar PTT merkezleri, turis
tik mevsimin sonunda, gecekondu bölge
lerinde hizmet görerek, halkın ihtiyaçla
rını karşılamaktadır. Bu yörelerin telefon 
talepleri, geneldeki şartlar içinde ayrıca 
karşılanmaktadır. 

Ankesörlü telefonlar, çağırmak hâle 
getirilerek, bu telefonlarla aranma imkâ
nı da yaratılmıştır. 

Bugün, özel otomobillerde, şehirlera
rası otobüslerde, uçaklarda, helikopterler
de, yolcu gemilerinde, trenlerde, şehirle
rarası ve milletlerarası telefon konuşması 
yapılması mümkün hale gelmiştir. 

Yerleşim yerlerindeki şebekelerin ka
litesinin yükseltilmesi için, santrallar ara
sındaki irtibatlarda bakır kablolar yerine, 
fiber optik kablolar kullanılmaya başlan
mış, kanal sayıları artırılmış, bu suretle ra
hat, kaliteli ve emniyetli bir haberleşme 
imkânı sağlanmıştır. 

BAYKOK (Batı Anadolu Yeraltı Ko-
aksiyal Kablo), TRAYKOK (Trakya Yer-
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altı Koaksiyal Kablo) projeleri hızla devam 
etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığının bu hizmetlerine, 
sözlerimin muhtelif yerlerinde teşekkür et
tim ve saygı duydum; ancak buların ara
sında, beklentilerimizi de arz etmek isti
yorum. 

Demokratik yönetimlerde, milletve
killerinin aslî görevleri, seçmenleriyle ve 
bölgeleriyle haberleşmektir. Bütün dünya
daki uygulamasında olduğu gibi, antetli 
zarfla atılan milletvekilleri mektuplarının 
ücretsiz olmasını diliyoruz. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki üst 
düzey yöneticilerinin çoğunda olduğu gi
bi -ki bu, hizmet gereği doğaldır- millet
vekillerinin de, hizmetleri gereği, ikamet-
gâhlarındaki birer adet telefonunun da üc
retsiz olması ve keza, yurt içindeki gidiş 
ve gelişlerinde, uçak ve tren için ücret alın
maması da dileklerimiz arasındadır. Çün
kü, bu gidiş ve gelişler, hizmete taalluk 
eden gidiş ve gelişlerdir. Hiçbir milletve
kili arkadaşımızın, hizmetleri anında, özel 
gezmek için fırsat ayırabilecek zamanı ola
cağına hiç inanmıyormu. Keza, bu istek
lerimin, eski milletvekilleri için de geçerli 
olmasını ve onların da şe/ef salonlarından 

• faydalanmasını, Sayın Bakanıma, burada 
, huzurlarınızda arz ediyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; haberleşme faaliyetlerinde bulunan 
diğer bir kuruluş da, Ulaştırma Bakanlı
ğına bağlı, katma bütçeli Telsiz Genel Mü
dürlüğüdür. Bu Genel Müdürlüğün, ka
mu kurum ve kuruluşları ile, gerçek ve tü
zelkişiler tarafından kurulması ve işletil
mesi talep edilen; telsiz sistemlerine, rad
yo ve televizyon vericilerine, uydu alıcı ve 
verici istasyonlarını kurma ve işletme ruh
satnameleri vermek, millî düzeyde frekans 
planlama ve tesislerini yapmak ve gereken
ler için milletlerarası tescil işlemlerini yü
rütmek, çeşitli elektromanyetik dalgaların 

ve kaçak çalışan telsiz istasyonlarının de
netim altında tutulmasını sağlamak üze
re, millî monitöring sistemi kurmak ve ça
lıştırmak gibi görevleri vardır. 

Bu kuruluş, 1988 yılı Ekim ayı itiba
riyle; tüzelkişilere 510 adet, belediyelere 
621 adet, kamu kuruluşlarına 205 adet, ti
carî acenteliklere 502 adet, çeşitli tip uçak
lara 231 adet, çeşitli tonajdaki gemilere 
1 780 adet, yat ve yat işletmelerine 815 
adet, paging sistemlerine 122 adet olmak 
üzere, 4 786 adet sistem kurma izni ver
miş olup, ayrıca 72 850 kişiye de halk ban
dı sertifikası vermiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şahsım ve grubum adına, Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesi üzerinde yapmış olduğum 
konuşmaların ve temennilerin, önce mem
leketimize ve milletimize, sonra Ulaştır
ma Bakanlığı camiasına hayırlı, uğurlu ol
ması dileğiyle hepinize saygılarımı suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yüzügüler. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Mehmet Kahraman, buyu
run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET 
KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Ulaştırma Bakanlığı 1989 malî yılı bütçe
si hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle şahsım 
ve grubum adına Yüce Heyetinizi saygıy
la sela'mlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiyemiz, 
coğrafî konumu itibariyla gerek kara par
çası, gerek üç tarafı denizlerle çevrili ve 
çok önemli olan Çanakkale ve İstanbul 
Boğazlarına sahip olması nedeniyle, As
ya ve Avrupa kıtalarının birbirleriyle bağ
lantısını sağlayan tek bir ülkedir. Bu coğ
rafî konumumuz sonucu, tarih boyunca 
dünya devletlerinin ulaşım ağı köprüsünü 
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teşkil etmiştir. Bu nedenledir ki, gerek 
uluslararası ulaşımdaki etkinliğimizi ko
rumak ve geliştirmek, gerekse kendi bün
yemizdeki ekonomik ve toplumsal geliş
meyi sağlamak için, ulaşım sektörümüzü, 
çağdaş, modern, devletlerin ulaşım sektö
rü seviyesine çıkarmak zorundayız. 

Ulaştırma, diğer sektörlerin gelişme
sini sağlayan veya engelleyebilen bir sek
tördür. Ulaştırma sektörü gelişmemiş ve
ya modernize edilmemiş bir ülkenin, sa
nayiinin, madenciliğinin, ticaretinin, tu
rizm ve tarımının gelişmesinden bahset
mek mümkün değildir. Ulaşım sektörü ol
madan, topluma hayatiyet veren ve top
lumsal kalkınmayı sağlayan bütün sektör
lerin tek başına değerlendirilmeleri ve sos
yoekonomik fonksiyon ifa etmeleri düşü
nülemez. Çünkü, ulaştırma sektörü vası
tasıyla, hammadde ve mamul üretici nü
fus merkezleriyle, tüketici nüfus merkez
leri arasında, ulaştırma sektörü vasıtasıy
la bağlantı kurulur. 

Ulaştırma sektörünün sanayie, tica
rete, tarıma, turizm ve kültür alanına olan 
etkilerini göz önüne getirdiğimizde, bu 
sektörün toplumsal ihtiyaca cevap verebi
lecek ve toplumsal kalkınmayı sağlayabi
lecek belli temel hedeflerini tespit etmek 
gerekir. Bu temel hedeflerin başında, eko
nomide maliyet birimini en düşük seviye
de tutabilmek, ulaşımda en hızlı, güveni
lirliğini ve de sağlamlığını korumak gelir. 

, Ulaşım sektörünün, bu temel hedef
lerini yerine getirebilmesi için, ulaşım hiz
metlerinde en az masraf ve maliyetle, bü
yük çapta ulaşım ve taşımacılığı gerçek
leştirme imkânı aranmalı ve bulunmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ülke ekonomi
sinde ve toplumsal kalkınmada bu kadar 
önemli fonksiyonu olan ulaştırma sektö
rü, demiryolu taşımacılığı, karayolu taşı
macılığı, denizyolu taşımacılığı, boru hattı 
taşımacılığı ve havayolları ve haberleşme
den meydana gelmektedir. 

Bütün dünyada hızla gelişme göste
ren demiryolu teknolojisi ve işletmeciliği 
karşısında, ülkemizde hiçbir ilerleme gör
memekteyiz. Her bütçe yılında hükümet, 
demiryolu ağının yükseltilmesini, elektri
fikasyon, sinyalizasyon tesislerinin yaygın
laştırılmasını, çeken ve çekilen demiryolu 
araçlarının yeterli seviyeye getirilmesini ve 
demiryolu hizmetlerinin gelişmiş teknolo
jilerden yararlanılması suretiyle, hız, gü
venirlik ve konfor bakımından ileri ülke
ler seviyesine çıkarılmasını ana hedef ka
bul etmesine rağmen, bugüne kadar de
miryolu yapımında ve işletmeciliğinde hiç
bir şey yapılmamıştır. Aksine, demiryolu 
işletmeciliğinde, gerek yük taşıma ve ge
rekse yolcu taşımacılığında, her geçen gün 
gerileme kaydedilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde bu
güne değin 10 292 kilometre demiryolu
muz bulunmaktadır. Bunun 8 400 kilo
metresi anahat, 1 892 kilometresi tali hat
lardan ibarettir. Bunun, 3 720 kilometre
si, 1924 yılma kadar işletilen demiryolla-
rımız olup, 1924-1938 yılları arasında, çok 
güç ekonomik şartlar altında ve ondört yıl
da, 3 190 kilometrelik yeni demiryolu ya
pılmıştır. Keza, 1938-1950 yılları arasın
daki oniki yılda, 490 kilometre demiryo
lu yapılmış olup, 1950-1988 yılları arasın
daki otuzsekiz yıllık toplumsal gelişmeye 
rağmen, ancak 1 100 kilometre demiryo
lu yapılabilmiştir. 

Toplumun hızla büyümesi karşısında, 
demiryollarının yapımının gittikçe çoğal
ması gerekirken, son yıllara doğru, demir
yolu inşaat ve işletmesinde büyük çapta 
gerileme olmuş ve bunun sonucunda, ül
ke bazında, yaygın ekonomik yatırımlar 
baltalanmış, bütün yatırımlar birkaç bü
yük şehir merkezinde toplanmış olup, Or
ta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anado
lu Bölgeleri, devlet ve özel teşebbüs yatı
rımlarından mahrum kalmıştır. Böylece, 
bölgelerarası ekonomik dengesizlik yara
tılmıştır. 
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Buna karşın, Avrupa devletlerine 
baktığımızda, bu ülkelerde demiryolu ya
pımının her geçen gün artmakta olduğu
nu, gerek yük ve gerekse yolcu taşımacı
lığında büyük artışlar kaydedildiğini gör
mekteyiz. Bunun sonucunda, bu ülkeler
de, sanayi yatırımları tüm ülke bazına ya
yılmış, toplumsal ve ekonomik gelişme ve 
büyüme sağlanmış, bölgelerarası denge
sizlik diye bir sorunları kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, demiryollanmı-
zm yapım miktarının kifayetsizliği yanı-
sıra, sistemi de çok eskimiş ve çağın stan
dartları dışında kalmıştır. Demiryollarımı-
zm, yüzde 70'i 30 yaşm üstünde, yüzde 
30'u da 5-20 yaş arasındadır. Uzmanlar
ca, ortalama standart ray yaşı, 30 kabul 
edildiğine göre, demiryollarımızın yüzde 
70'inde ray yenilenmesi gerekmektedir; 
geriye kalan yüzde 30'u da, hızlı sefer yap
maya müsait değildir. Bu durum, demir
yollarımızın çeken ve çekilen araçları için 
de aynıdır. 

Demiryollarımız, elektrifikasyon açı
sından da çok geri bir noktadadır. Ana 
hatların 479 kilometresi, tali hatların da 
85 kilometresi elektrikle çalışmaktadır. Ül-
kemizde, elektrifikasyon oranı yüzde 5,4 
iken, Avrupa ülkelerinde, tüm şebekenin 
yüzde 80'i elektrikli hale gelmiş olup, her 
beş-altı dakikada bir tren kalkmakta ve 
böylece tüm Avrupa trenlerle taşınmakta
dır. 

Ülkemizde elektrik üretiminin arttı
ğından bahseden ve hatta elektriği ihraç 
edecek duruma geldiğimizi iddia eden 
ANAP iktidarından, elektrik ihracından 
evvel, demiryollarımızı elektrikle işler hale 
getirmesini bekliyoruz. Çağı geçmiş, çe
ken ve çekilen demiryolu araçlarının; ha
len, doğu ve güneydoğu demiryolları hat
tında kullanıldığını Sayın Ulaştırma Ba
kanının dikkatine sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, demiryollarımı
zın kilometre olarak azlığı, çeken ve çeki

len araçların hız ve konfor bakımından 
düşük, taşıma fiyatlarının da yüksek olma
sı, halkın demiryoluna olan rağbetini 
azaltmıştır. 

Geçmiş yıllara baktığımızda: 1950 yı
lında demiryolunun yük taşıma payı yüz
de 62, yolcu taşıma payı ise yüzde 24 iken, 
1987 yılında yük taşıma payı yüzde 28, 
yolcu taşıma payı ise yüzde 8'e düşmüş
tür. Bu da bize gösteriyor ki, demiryolla
rı, kitle taşımacılığındaki fonksiyonunu ifa 
edememektedir. Demiryollarımız, moder-
nize edilmemesi nedeniyle, toplumsal ih
tiyaçlara cevap veremeyecek duruma düş
müş ve başta halk olmak üzere, ülke eko
nomisine büyük külfet getirmiştir. Ülke 
ekonomisine katkıyı sağlamak ve kitle ta
şımacılığını kolaylaştırmak için, kentler 
arasında yeterli düzeyde demiryolu bağ
lantısını kurmak gereklidir. Çok büyük 
nüfus kesafeti olan il merkezlerinde, top
lu taşımacılıkta kara vasıtalarından kaçı
nıp, büyük ağırlığı demiryollarına vermeyi 
uygun buluyoruz. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde de
miryollarına ayrılan yatırım kısmı ile, de
miryollarımızın, çeken ve çekilenlerin, 
modern hale gelmesi mümkün değildir. 
Zira, Sayın Bakanın ifadesine göre, demir
yolu yatırımında bir kilometreye dört ila 
sekiz milyar lira gerektiğine göre, bütçe
de yatırıma ayrılan kısımlarla, ancak se
nede on kilometrelik demiryolu yapılabi
lir. 

Bu nedenle, Devlet Demiryolları mo-
dernize edildiğinde, halk yararına hizme
tin sağlanması için devlet tarafından ya
pılan sübvansiyona hiç gerek kalmayacak
tır. 

Demiryolları sektöründe çalışan per
sonel ve memurlar, diğer memurların eko
nomik çilesini çektikleri gibi, bunlara, ya
saların öngördüğü süreden fazla mesai 
yaptırılmaktadır. Memurlara, yaptırılan 
fazla mesai karşılığında, asgari ücretin 
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1/3'ü ödenmektedir. Keza, hafta sonu ta
tili ve bayram tatillerinde mesai ücreti aynı 
şekilde uygulanmaktadır. 

Makinist ve revizörlerin dışındaki 
personele özel hizmet tazminatları öden
memektedir. Çalışan devlet memurlarına 
gürültü yasası ve gürültü kontrol yönet
meliği uygulanmamaktadır. > 

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve 
memurlar, emekliliklerinde hizmetlerine 
eklenmesi gereken yıpranmadan yararlan
mamaktadırlar. 

Bir ülkedeki demiryollarının duru
mu, o ülkenin gelişmiş olup olmadığının 
göstergesidir. Zira, konuşmamın başında 
belirttiğim gibi, demiryollarının moderni-
ze edilerek yurt sathına yayılması duru
munda, buna paralel olarak, sanayi, tica
ret, turizm ve tarım sektörleri de belli mer
kezlerde temerküz etmeyip, tüm yurt sat
hına yayılacaktır. Bu vesile ile kentlerimiz
de çarpık yerfeşmeler önlenmiş ve işsizlik 
de büyük çapta giderilmiş olacaktır. 

Bu hususlar dikkate alındığında, 
önümüzdeki beş-on yıl içinde faaliyete 
geçmesi planlanan GAP'm ürünlerini de
ğerlendirmek üzere bölgede sanayi yatı
rımlarını teşvik edeceği gibi, GAP ürün
lerinin iç ve dış pazarlarda değerlendiril
mesini de sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, de
miryolları ulaşımında kolaylık sağlamak 
bakımından, bazı illerimize mavi tren se
ferleri düzenlenmektedir. Örneğin, Gazi
antep, Kayseri, Malatya'ya kadar gitmekte 
olan mavi tren oradan geri dönmektedir. 
Sayın Bakanım, mavi trenin Diyarbakır'a, 
Batman'a kadar gitmeyişinin nedenini 
açıklarlarsa bizi mutlu ederler. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, özel
likle 1950 yılında başlayan ulaştırma po
litikasıyla, karayolu, demiryolu, denizyo
lu ve havayolu gibi ulaştırma alt sektörle-
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ri arasında olması gereken uyum gittikçe 
bozulmuştur. 

Karayollafı yapımı hızla sürdürül
müş, aynı kararlılıkla, uyum içinde demir
yollarına ve denizyollarına ağırlık verilme
miştir. Karayolları karşısında denizyolla
rı ve demiryolları gerilemeye başlamış, ka
rayolları, kesin önceliğe sahip bir kamu ya
tırım alanı durumuna getirilmiştir. 

Karayolları da, demiryolları gibi ül
ke ulaşımında hayatiyet değeri büyük olan 
ulaşım sektörüdür. Ancak, karayolu taşı
macılığının demiryolu taşımacılığına na
zaran, kitle taşımacılığı ve toplumsal vas
fı olmadığı için, bu iki sektör arasındaki 
rekabetin karayolu lehine gelişmesi, top
lumsal yarardan ziyade, sermayenin bü
yümesini sağlar. 

Ayrıca, iktidarın ihmali ile demiryo
lu ve denizyolu ulaştırma ve taşıma sek
törlerindeki gerileme sonucu, otomotiv te
kellerin istekleri doğrultusunda karayolu 
taşımacılığında gelişmeyi zorlamış ve sağ
lamıştır. 

1955 yılında şehirlerarası yük taşıma
cılığında karayollarının payı yüzde 29,3 
iken, demiryollarının payı yüzde 53,1; de
nizyollarının payı yüzde 17,6 idi. 1987 yı
lına geldiğimizde, karayollarının payı yüz
de 78,2, demiryollarının payı yüzde 8, de
nizyollarının payı yüzde 13.8'e düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın hiçbir 
ülkesinde bu kadar çarpık ve kifayetsiz bir 
ulaştırma sistemi görülmemiştir. Çok ki
fayetsiz ve toplumsal yarardan uzaklaştı
rılmış demiryolu ve denizyolu ulaşımına 
rağmen, geliştirildiği söylenen karayolla-
rımız dahil, bugün ülkenin taşımacılığına 
yeteri kadar cevap verememektedir; hat
ta bazı bölgelerimizde halen standartlara 
uygun yollarımız dahi mevcut değildir. 

Ulaşım ve taşımacılık sektörünün, 
salt karayolları taşımacılığına kalması, 
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kifayetsiz olan karayolları mı zda trafik 
anarşisini yaratmış, ve her gün en az 5-10 
can kaybına sebebiyet vermektedir. Ayrı
ca, karayolu taşımacılığı, kitle taşımacılı
ğı olmadığından, millî ekonomiye maliyeti 
de fazladır. 

Karayolları yapımını sürdürmekte 
olan Karayolları Genel Müdürlüğünün 
yaptığı oto yol, il yolu ve devlet yolların
da, yolların standartları ve taşıyabileceği 
ağırlıklar belirlenmiştir. Taşınabilir ağır
lıkların dingil adedi fazlalaştırılarak yük
seltilmiş olmasından dolayı, yollarımız ça
buk bozulmakta ve bozulan bu yolların 

•bakım hizmetleri büyük masraflara mal 
olmaktadır. Onun için, dingil adedini ar
tırma sisteminden vazgeçmelidir. Zira bu 
durum, ileride karayollarımızı büyük sı
kıntılara sokacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ulaştırma siste
mimizi ferahlatacak, kitle taşımacılığı ka
pasiteleri büyük olan demiryolları ile de
nizyolları taşımacılığını geliştirip, moder-
nize etmediğimiz sürece, gelişip, büyüyen 
toplum taşımacılığında karayolları taşıma
cılığının başanlı olması mümkün değildir. 
Ulaşım ve taşımacılık sorununun çözümü, 
ancak tüm ulaştırma sektörlerinin uyum 
ve ahenk içinde geliştirilmesine, hatta kitle 
taşımacılığına daha ağırlık verilmesine 
bağlıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiyemizde denizyolu ulaşımının taşı
macılıktaki payı da giderek azalmaktadır. 
Bunun da sebebi, deniz ulaşım ve taşıma
cılığındaki gemi teknolojisinde dünya 
standartlarına uyum sağlanamamasın-
dandır. Deniz ulaşımını yapan gemileri
mizin yaşlı, teknik ömrünü doldurmuş ol
ması ve tonaj ve deniz taşımacılığı tekno
lojisi açısından mükemmel olmayışları ne
deniyle, uluslararası taşımacılıkta rağbet 
görememekteyiz. 

Uluslararası deniz ticaret rekabetinin 
had safhada olduğu bu dönemde, deniz

yolu ulaşımında başarılı olabilmemiz için, 
liman ve iskele yetersizliğinin giderilme
sini, deniz ulaşım ve ticareti yapan gemi 
filomuzun gençleştirilmesini, tonaj ve tek
nolojik olarak dünyadaki gelişmelere uy
gun olmasını sağlamalıyız. 

Bu vesileyle, gemi inşaat sanayimizi 
geliştirmeliyiz; aksi halde, yaşı geçmiş ge
mi ithaliyle bir yere varamayız. 

Denizyolu taşımacılığı ile, diğer ula
şım sektörleri olan demiryolu ve karayolu 
ulaşımının uyumunu ve irtibatını da kur
mak şarttır. Aksi halde, ulaşım ve taşıma
cılıkta çıkan güçlükler ve maliyet artışla
rı, bu sektörü gittikçe geriletir. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Ba
kanlığının bütçesi üzerinde görüşlerimizi 
açıklarken, haberleşmeye değinmeden ge
çemeyeceğim. 

Haberleşme, insanın ve toplumun 
aynlmaz ve vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. 
Ülkedeki her sektörün altyapısını teşkil 
eden haberleşme, sosyal bir amme hizme
tidir. Haberleşmenin toplum hayatındaki 
önemi çok büyüktür. Bu önemi nedeniy
ledir ki, dünyada fevkalade hızlı bir geliş
me kaydetmiştir. 

Dünyanın herhangibir devletinde ve
ya toplumunda gelişen haberleşme tekno
lojisi, karşıt haber alma ve anlaşma zorun
luluğundan doğan etkilenmeler sonucu, 
kısa zamanda ve hızlı bir biçimde dünya 
toplumlarına zorunlu olarak yayılmakta
dır. 

Çağımızdaki haberleşme teknolojisi
nin gelişmesi sonucu, birbirlerine çok uzak 
mesafelerde olan insan ve toplumları ya-
kınlaştırmışttr. Haberleşmenin insan ha
yatında ve devletin varlığı ve yaşamında
ki ehemmiyeti nedeniyle hızlı gelişmesini 
sağlamak için, devlet, bunu bir kamu gö
revi olarak üstlenmiştir. 

Türkiye'de haberleşme hizmetleri 
PTT Genel Müdürlüğü tarafından yürü
tülmektedir. PTT, bu hizmetleri kesinti-
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siz ve kaliteli bir şekilde sürdürmek için, 
haberleşme endüstrisinin ve yan sanayii
nin gelişmesi için gerekli tedbirleri alma
lıdır. Gelişmiş haberleşme teknolojisini 
gençleştirebilecek kalifiye işçi ve teknisyen 
kadrosunun yetiştirilmesi zorunludur. Av
rupa ülkelerinde olduğu gibi, PTT hiz
metleri, en kısa zamanda ülke çapına yay
gınlaştırılmalıdır. Haberleşme, bir kamu 
hizmeti olduğuna göre, bu hizmeti vatan
daşa pahalıya mal etmemek de gerekir. 
Ayrıca, bu hizmet görülürken, siyasî gö
rüş ayrılıklarını da nazara almamak la
zımdır. 

Sayın milletvekilleri, bugün üzerin
de durmamız gereken konulardan birisi 
de, PTT hizmetlerindeki aşırı fiyatlandır-
malardır. Maliyetin de üzerinde, aşın zam 
ve kâr politikasıyla yapılan yatırımları fi
nanse etme yoluna gidilmesi, sosyal amaçlı 
bu hizmetlerden halkımızın gereği gibi is
tifade edebilmesini önlemektedir. Fiyat, 
vatandaşın bunu kullanmasını engelliyor
sa, bu, boş kapasitenin varlığı demektir. 
Bugün telefon, telgraf ve posta ücretleri 
çok yüksek olup, herkesi etkiler duruma 
gelmiştir. Telefon, netice itibariyle bir te
mel kamu hizmetidir ve medenî bir ihti
yaçtır. Türkiye'de telefon ücretleri Avru
pa'dan daha pahalı hale gelmiştir. PTT 
hizmetleri görülürken kâr gayesi güdülü
yorsa ve yapılacak yatırımların finansmanı 
için bu hizmetlerin fiyatı artırılıyorsa, bu 
zihniyet, kamu yararı ilkesiyle bağdaşa
maz. Keza, PTT hizmetlerinin götürül
mesinde vatandaşların siyasî düşünceleri
ne göre hizmet verilecek veya verilmeye-
cekse, bu da, kamuya hizmet anlayışına 
sığmaz. Maalesef PTT, hizmetlerinde, 
özellikle köylere verilecek telefonlarda, va
tandaşlar iktidar partisinden değilse, te
lefonlarını çekmemek için bin tane sebep 
bulmaktadır. 

Saym milletvekilleri, Anavatan Par
tisi sözcüsü Sayın Mehmet Yüzügüler ar

kadaşımız, "Milletvekillerinin beklentisi" 
başlığı altında, gerek telefon, gerek Dev
let Demiryolları ve gerekse uçak seferle
rinde milletvekillerinin sosyal yardım hiz
metlerinden yararlanması konusuna de
ğinmişti; ben de bu konuya, eski parla
menter arkadaşlarımızın da bunlardan ya
rarlanması hususunu ilave ediyorum. Es
ki partalamenterlerimizin, yapacakları se
yahatlerde, geçmiş dönemlerdeki ve bu
günkü kişilikleriyle bağdaşır şekilde seya
hat edebilmeleri için, VIP salonlarından 
yararlanmalarının sağlanmasını Sayın 
Ulaştırma Bakanlığından diliyoruz. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sizle
re sunmaya çalıştım. Hepinize saygılar su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
SHP Grubu adına Sayın Ahmet 

Türk, buyurun. (SHP sıralarından alkış
lar) 

SHP GRUBU ADINA AHMET 
TÜRK (Mardin) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1989 Yılı Ulaştırma Bakan
lığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sun
mak üzere söz almış bulunuyorum. He
pinizi grubum ve şahsım adına saygıyla se
lamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye, yeri, konumu itibariyle dün
yanın en stratejik ülkelerinden biridir. Av
rupa'yı Asya'ya bağlayan noktadadır. Ay
rıca, Arap Yarımadasına inebilen bir ula
şım ağının ortasındadır. İfade ettiğim gi
bi, dünyada az rastlanır avantajlara sahip 
olan Türkiye'nin ulaştırma sektörü ala
nında istenilen düzeye erişmemiş olması 
hepimiz için üzücüdür. 

Ulaşım sektörü, bütün mal ve hiz
metlerin, merkezlerine ulaşması açısından 
çok önemli bir sektördür. Bu sektör, fonk
siyonunu tam yapması durumunda, ülke
nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme-
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sini hızlandırır. Bu nedenle, hızla gelişen 
ve çağın gelişimine paralel olarak değişen 
yeni teknolojilere sahip olma ve altyapıyı 
buna göre hazırlama.zorunluğu vardır. 

Ulaşım sektörü, hizmetleri yerine ge
tirirken, belirli temel unsurları, temel he
defleri gözetlemek zorundadır. Bunlar, 
maliyeti en düşük taşıma hizmetleri, en 
hızlı taşıma hizmeti ve güvenli taşıma hiz
metleridir. 

Bugün Hükümetin politikasına bak
tığımızda, ticarette en kârlı ve en kolay yo
la başvurmuş olduğunu görmektesiniz. 
Deniz ve demiryolu alanındaki yatırımlar 
durdurulmuş, toplu taşımacılık konusun
da çok önemli işlevi olan demiryolu taşı
macılığı âdeta devreden çıkarılmıştır. 
Türkiye'de 1955 yıllarında devlet demir
yollarının yük ve yolcu taşımacılığı payı 
yüzde 33 iken, karayolunun yük ve yolcu 
taşımacılığı payı yüzde 29 idi; bugün dev
let demiryollarının yük ve yolcu taşıma
cılığındaki payı yüzde 10'lara düşmüştür. 
Günümüzde Amerika Birleşik Devletle
rinde demiryollarının yük ve yolcu taşıma
cılığı payı yüzde 68, karayollarının payı ise 
yüzde 32'dir. Olumsuz coğraük şartlan iti
bariyle Japonya'da dahi demiryolunun 
yük ve yolcu taşımacılığı payı yüzde 
54'tür. Tabiî, bu durum ayrıca, Türkiye'
de trafik anarşisinin bu boyutlara ulaşma
sına da neden olmaktadır. 

Kısa vadede demiryolu maliyetlerini 
çok yüksek bulan bugünkü Hükümet, ile
riye dönük hesaplar yaptığında, durumun 
hiç de böyle olmadığını görecektir. 

Petrol alanında dışa bağımlı olan 
Türkiye, demiryolları ağının yaygınlaştı
rılması durumunda, petrole her yıl öde
diği milyarlarca dolardan önemli bir kıs
mını ödemekten kurtulacaktır; karayolla
rında da bugün kapasitenin üstündeki ta
şıma yükü hafifleyecek ve her yıl yolların 
onarım zorunluluğu ortadan kalkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugün Hükü

metin her zaman övündüğü PTT hizmet
lerine kısaca değinmek istiyorum. Gerçek
ten de bu sektörde küçümsenmeyecek me
safeler alınmıştır. Kırsal kesimlerde 37 bin 
adet telefon hizmet vermektedir. Otoma
tik santralların sayısı hayli artmıştır. Bun
ları inkâr etmiyoruz; ama bu sektörde ya
pılan zamlardan dolayı, bu hizmetler, hiz
met olmaktan çıkmış, halkımıza âdeta yük 
olmuştur. Bugün vatandaş, telefonla ko
nuşmanın maddî külfetini çekememekte, 
eşine dostuna bir bayram kartı gönder
mekten sakınmaktadır. 

1989 yılı bütçesine baktığımızda, bu 
bütçenin, bir borç ödeme bütçesi olduğu 
görülmektedir. 50 milyar doları aşan dış 
borç ve 20 trilyonu aşan iç borç, bütçede 
hedeflenen yatırımların yapılmasına ola
nak vermemektedir. Yüzde 80'in üstün
deki enflasyonu da ele alırsak, bu bütçey
le, Türkiye'de hedeflenen hiçbir noktaya 
ulaşılmayacağı apaçık ortadadır. Yapılacak 
tek şey, yoksulluktan perişan olmuş hal
kımıza yeni vergiler getirmek ve tüm mal 
ve hizmetlere zam yapmaktır. Bir parça 
ekmeğe, bir tane zeytine muhtaç bırakıl
mış insanlarımızın bu yükün altından na
sıl kalkacağını bilemiyorum. Bütün olum
suzluklar, Türkiye'yi yeni çıkmazlara sü
rükleyecek, insanlarımızı yeni arayışlar 
noktasına getirecektir. Hiçbirimizin iste
mediği bu karamsar tablonun mimarı bu
günkü Hükümet olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, havayollarımızın 
durumuna gelince: Uluslararası hava ta
şımacılığının üyesi olan Türk Hava Yol
ları Anonim Ortaklığı, iç ve dış hadar ola
rak faaliyette bulunmaktadır. Ülkemizde 
sivil havacılık ilk olarak 1933 yılında baş
lamış ve çeşitli aşamalardan geçerek, 1955 
yılında Türk Havayolları Anonim Ortak
lığını kurmuştur. Havayollarımızın hizmet 
arzında yıldan yıla gelişmeler olmuş, 1967 
yılından itibaren de filosunu jetleştirmiş 
ve 1973 yılında da pervaneli uçaklar tama-
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men terk edilmiştir. Uluslararası ilişkile
rin günümüzde de yoğunluk kazanması, 
turizmin gelişmesiyle havayollarının öne
mi ilk plana çıkmış, dış bilet gelirleri mil
lî ekonomimiz açısından döviz kaynağı ol
muştur. 

Türk Hava Yolları bugün 34 şirket, 
120 hava aracına ve 7 220 kokuk kapasi
tesine sahiptir. Diğer ülkelerle kıyaslandığı 
zaman, bu kapasitenin pek övünülecek bir 
durum olmadığı görülecektir. Yurt içinde 
uçakla yolcu taşımacılığı hesaplandığında, 
ancak, ülkemizde bin insandan doksanı 
Türk Hava Yolları ile seyahat etme olana
ğını bulmuştur. Yine Türk Hava Yolları
nın dünyadaki yolcu taşımacılığındaki pa
yı binde 4'dür. 

Türk Hava Yollarının yük taşımada
ki payı, dünyada ancak onbinde 3'tür. 

Dünya milletleri arasında nüfus ba
kımından 15 inci, 16 ncı sırada gelmekte
yiz. Buna mukabil yolcu taşıma açısından 
29 uncu sıradayız. Yük taşıma bakımın
dan da 40 inci sırada gelmekteyiz. Türk 
Hava Yolları işletme verimliliği açısından 
da dünya ortalamalarının altındadır. Dün
ya havayollarında ortalama doluluk yüz
de 64 iken, Türk Hava Yollarında yüzde 
50 civarındadır. Dünya hava meydanları
nın bugün sayısı 14 500'ün üstündedir. 
Bugün Türkiye'de 26 hava meydanı bu
lunmaktadır. Bu sayının içinde büyük 
uçakların inemediği ve bitirilmemiş mey
danlar da dahildir. Dünyada hava mey
danları bakımından payımız da, ancak 
binde l'dir. Denize iniş kalkış yapan uçak
lar için dünyada 400 dolayında deniz ala
nı mevcut iken, bizde ise bir tane bile yok
tur. Bu karşılaştırmalardan sonra, hava 
ulaşımında övünülecek bir durumda ol
madığımız görülmektedir, 

Havaalanları donatım yönünden de 
yetersizdir. Türk Hava Yolları bu neden
le kaza rekorlannı elinde tutmaktadır. Alt
yapı yetersizliği, bakım, donatım, onanm 

ve güvenliği sağlayan sistemlerde noksan
lıklar vardır; her şeyden önce eğitim nok
sanlıkları vardır. Öncelikle, modern ula
şım halkımızın hizmetine verilmemiştir. 
Bütün vilayetlerimize ve büyük ilçe mer
kezlerine hava alanları yapılmalıdır. 

Kârlılık anlayışı içinde bulunan Hü
kümet, bu anlayışı bırakarak, hizmet et
me anlayışına yaklaşmalıdır. Kâr etmedi
ği için yapımı tamamlanmayan Kars, Er
zincan ve Urfa hava meydanları bir an ön
ce tamamlanmalı ve bu illerimize büyük 
uçakların inişi sağlanmalıdır. 

GAP Projesinin gereği olarak Güney
doğu Anadolunun bütün merkezlerine ha
va meydanlarının yapımına bugünden 
başlayarak ciddî çalışmalar yapılmalıdır. 

Yine Hükümet, büyük uçakların dı
şında, küçük uçakların ve helikopterlerin 
iniş yapabileceği meydanların yaygınlaş
ması ve hemen her ilde bu gibi ajanların 
sağlanması konusunda da şimdiden yatı
rımlar yapmalıdır. Türkiye'de helikopter 
turizmini teşvik edici girişimlerde de bu
lunmalıdır. 

Sayın Bakan, Bütçe Plan Komisyo
nundaki konuşmasında, Kars, Erzincan ve 
Urfa'ya büyük uçaklarla yapılacak sefer
lerde Türk Hava Yollarının zarar edece
ğini söylemişti; hatta bu nedenlerden do
layı bu meydanların işletmeye tam olarak 

. geçebilmesi için gerekli yatırımların yapıl
madığı da bilinmekte. Bugün bazı dış hat 
seferlerinde de Türk Hava Yollarının za
rar ettiği bilinmekte. Vatandaşına hizmet 
verirken, zarar gerekçesiyle seferler yapıl
mıyor; ama, yurt dışına yaptığı seferler
de zarar etmesine rağmen bu seferlerin ya
pılmasında ısrar ediyor. Bu nasıl mantık
tır, anlam veremiyoruz. 

Yer hizmetlerini yerine getiren bir ka
mu iktisadî teşekkülü ile ilgili birkaç cümle 
söylemek istiyorum. 

Türkiye'deki havaalanlarında yer hiz
metlerini yerine getiren HAVAS, iddia-
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lara göre, hizmet ettiği birçok önemli ulus
lararası havayolu şirketlerinin hizmet mu
kavelelerini elinden kaçırmıştır: Pan-Am, 
Lufthansa, KLM, Svviss ve Saudi Arabia 
gibi. Bundan dolayı HAVAS'in uğradığı 
zararın yıllık 3 milyon dolar olduğu söy
lenmektedir. • 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
HAVAS adlı kamu iktisadî teşebbüsü olan 
teşekkülümüz, charter uçakları dahil, hiz
met verdiği 35 şirketten yılda 7 milyon do
lar hizmet girdisi sağlarken, aynı sahada 
hizmet veren Çelebi Havayolları Anonim 
Şirketinin hizmet verdiği 24 şirketten yıl
da 6 milyon dolar kazanç sağlamaktadır. 
Adı geçen Çelebi Anonim Şirketinin ko
ordinatörlüğünü yapan ve eski genel mü
dürlerimizden olan zatın ANAP'lı oldu
ğu ve bir ilimizde ANAP il ikinci başkanı 
görevinde bulunduğu söylenmektedir. 
Muhalefet olarak, yukarıda ifade ettiğim 
tablodan dolayı, adı geçen şirkete olanak
lar sağlandığı kuşkusunu taşımaktayız. 

Türk Hava Yollarında çalışan perso
nelin maaşlarında büyük bir farklılık göze 
çarpmaktadır. Bazı personel bugün 7-8 
milyon lira maaş alırken, diğer tarafta mü
hendis, işçi, teknisyen, memur ortalama 
150 bin lira almaktadır. Bu adaletsizliği 
dünyanın hiçbiryerinde göremeyiz. Biz, 
bir pilotun maaşı yüksek olmasın demi
yoruz; ama çok komik bir maaş alan di
ğer personelin maaşlarında bir iyileştirme
ye gidilmelidir diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Alman Hava Yol
lan Lufthansa' nın yan kuruluşu olan LSG 
firmasından ikram malzemeleri alan Türk 
Hava Yollan toplam 51 sahte faturaya 6,1 
milyon mark ödedi. 1981 'de başlayan bu 
sahte fatura olayına Genel Müdürlük yedi 
yıl suskun kaldı ve bu konuda ihmalleri gö
rülen görevlilerle ilgili hiçbir ciddî işlem ya
pılmadı. Bu konuda kamuoyunda ve biz
lerde ciddî kuşkular var. İzin verirseniz bu 
olaya da değinmek istiyorum. 

Lufthansa Almanya Hava Yollan İk
ram Firması, olayı resmen o günün Ge
nel Müdürü Yılmaz Oral'a bildirmesine 
rağmen, Genel Müdür ilgililerin tecziye
sine gitmediği gibi paranın firmadan tah
sili yoluna da gitmemiş; olayı bir sır gibi 
saklamış, parayı, faiziyle beraber tahsil 
olanağı varken, bir yıl kadar beklemiştir. 
Daha sonra da paranın derhal ödenmesi 
konusunda girişimde bulunacağı yerde, 
LSG firmasıyla pazarlığa oturmuştur. 

Malî İşler Şirketlerarası Hesaplar 
Müdürü kendisine LSG adına intikal eden 

• 
2 faturaya itiraz etmiş; ama geride kalan 
49 sahte faturaya itiraz etmemiştir. Bu 
olay, 6 milyon markın kaybına neden ol
muş, Malî İşler Başkanı bu sahte fatura 
olayını öğrendikten sonra, Şirketlerarası 
Hesap Müdürü ve yardımcısını neden gö
revden almamıştır? Bunu da merak edi
yoruz. 

Türk Hava Yolları Genel Müdürü (o 
günkü genel müdürü kastediyorum) ken
disine normal olarak IATA kanalı ile bu 
paranın alınmayacağını söyleyen, empo
ze eden Şirketlerarası Hesap Müdürü ve 
Malî İşler Başkanını neden görevde tut
tuğunu da bilmek istiyoruz. Daha sonra
ki gelişmelerde bazı uzmanlarca IATA ka- l 
nalıyla bu paranın tahsil edilebilineceği 
söylenmiş ve nitekim tahsil de edilmiştir. 

Bütün bu gelişmelerden sonra, 1988 
. yılında Türk Hava Yollan Malî İşler Baş
kanlığı ve Şirketlerarası Müdürlüğü kana
lıyla LSG firmasıyla beş yıllık bir ikram 
anlaşması imzalanmış. Bütün bunlann al
tında yatan gerçeği takdirlerinize sunuyo
rum. 

Hayalî suçlamalarla suçlanan ve 
Türk Hava Yollanna senelerini vermiş 
olan personelin gözyaşına bakmadan gö
revden alan teftiş kurulu, bu kadar önemli 
bir olayda, devletin yılda 2 milyar Türk 
Lirası faiz kaybına neden olan ihmal ve 
sorumlulukları apaçık olan yetkililerle il-
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gili ciddî hiçbir işleme gitmediği görül
mektedir. Acaba ortada müşterek bir çı
kar söz konusu mudur? 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılı bütçe
sine baktığımızda, her zaman olduğu gi
bi, bu bütçede de Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerimizin kalkınması konusunda bazı 
bölümlere yer verilmiştir. Her hükümet 
döneminde buna benzer ibareler, yuvar
lak laflar olmasına rağmen, bugüne kadar 
ciddî hiçbir yatırım yapılmamıştır. Hele 12 
Eylül 1980 tarihinden sonra gelişen olay
lar, bölgede kendiliğinden gelişen ekono
mik potansiyeli de ortadan kaldırmıştır. 12 
Eylül ve onun getirdiği baskı rejimi, genç 
nüfusun bölgeyi terk etmesine sebep ol
muştur. 

Bütçelerde bölgeye ayrılmış gibi gö
rünen yatırımlar, bölge halkına, ekono
mik, sosyal ve kültürel alanlarda yararı ol
mayan harcamalardır. Bu harcamalar ge
nellikle karakollara, polis lojmanlarına ve 
köy korucularına gitmektedir. Estirilen 
devlet terörü nedeniyle, var olan küçük 
sermaye de Türkiye'nin başka bölgeleri
ne kaymaktadır. 

İnsan hak ve özgürlüklerinin yok 
edildiği bu bölgemizde, vatandaşın da 
devletten beklediği fazla bir şey yoktur. Bir 
ülkenin herhangi bir bölgesinde barış ve 
huzur yoksa, o ülkede barıştan, demokra
siden söz etmek, tamamen gerçeğe aykırı 
düşer. Sadece baskı yöntemleriyle barışın 
ve refahın sağlanacağını düşünenler yanıl
maktadır; çünkü, dünyanın hiçbir ülkesin
de bu yöntemlerle barış olmamış, ekono
mik refah sağlanamamıştır. 

Hükümet, Doğu ve Güneydoğu po
litikasını yeniden gözden geçirmek zorun
dadır; bölgelerarasındaki dengesizliğin gi
derilmesi için özel plan ve projeler uygu
lamak durumundadır. Devlet, bu insan
larımıza hoşgörü ve kardeşlik duygulan ile 
yaklaşmalıdır. O insanlarımızın diline, 
kültürüne saygı göstermelidir; dilini ve 

kültürünü, ulusal kültür zenginliğinin bir 
parçası olarak görmelidir. Ancak o zaman 
çağdaş bir Türkiye'den, çağ atlayan bir 
Türkiye'den söz edebiliriz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmamı bitirirken, bir noktayı özellikle 
vurgulamak istiyorum: Türkiye'de 24 
Ocak 1980'den bu yana uygulanan ve 12 
Eylül rejimi ile zırh kuşanan ekonomi po
litikası, halk yığınlarına karşıt bir politi
kadır; ülkenin tüm kaynaklarını büyük 
sermayenin emrine sunan bir politikadır; 
devlet olanaklarını, öncelikle holdinglerin, 
yabancı tekellerin ve hayalîcilerin işini ko
laylaştırmak üzere kullanan bir politika
dır. 

Sekiz yıldan beri, askerî ve sivil kı
lıklı bir güdümleme ile uygulanan bu po
litikada, kitlelere hizmet götürmek diye 
doğrudan bir hedef yoktur. Bütçe harca
malarının neler ve ne kadar olacağını be
lirleyen ölçü, bunlardan, büyük sermaye
nin ne sağlayacağıdır. Yatırım kararları, 
halka hizmet götürmek esasına göre de
ğil, büyük sermayenin, emeği sömürme
deki güç ve olanaklarını artırmak esasına 
göre verilmektedir. 

Köylünün, işçinin, memurun ve dar 
gelirli tüm yurttaşlann, bir yandan ekmeği 
küçültülürken, öte yandan da, emekçi sı
nıf ve katmanların doğrudan yararlandı
ğı kamu hizmetleri görmezlikten gelinmiş
tir. Nüfusumuzun ezici çoğunluğunu oluş
turan emekçi kesimler, gelir dağılımından 
kendilerine düşmesi gereken payı alabil
mek ve devlet hizmetlerinden gereği gibi 
yararlanabilmek olanaklarından yoksun 
bırakılmışlardır. Haklarını aramaya çalış
tıkları her yerde ve her durumda acıma
sızca susturulmuşlardır. 

İşte, ülkedeki ulaştırma ve haberleş
me politikasını da, bu despotik sermayeci 
politikanın bir parçası olarak görmekteyiz. 

Tüm dünyanın bilim ve teknoloji 
devrinin meyvelerinden alabildiğince ya-
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rarlandtğı bir haberleşme çağında, Hükü
met, bugün halka götürdüğünü söylediği 
hizmet kırıntılarıyla böbürlenmektedir. 
Bugün ulaştırma ve haberleşme sorunla
rı, düne göre daha ağır, daha pahalı ve 
bölgeler itibariyle daha eşitsizdir. 

Önümüzdeki bütçe, bu sorunları çö
zebilme güç ve anlayışından yoksundur. 
Bu bütçe ile sorunlar daha da ağırlaşacak, 
eşitsizlik artacaktır. 

Halkı değil, büyük sermayeyi göze
ten 24 Ocak felsefesi değişmedikçe, ülke
mizin ulaşım ve haberleşme sorunu da, 
halk lehine çözümlenemeyecektir. 

Çoğunluğun çıkarlarını esas alan 
ekonomi politikalarının uygulamaya konu
lacağı günlerin uzak olmadığı inancıyla, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Türk. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Ali Eser, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 1989 malî Yılı Konsolide Bütçe 
Kanun Tasarısı içinde yer alan Ulaştırma 
Bakanlığı 1989 malî yılı bütçe kanunu ta
sarısı hakkında, Doğru Yol Partisi Grubu
nun görüşlerini belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Görüşlerimi arz etmeye 
başlamadan evvel Yüce Heyetinizi ve Ba
kanlığın yüksek kademe yöneticilerini say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu konuşmam
da, benden önce konuşan değerli arkadaş
larımın beyanlannı tekrarlamamaya gay
ret ederek, üzerinde konuşacağımız Ba
kanlığın tedvir ettiği, daha doğrusu ted
vir etmesi gereken ulaştırma hizmetleri
nin kısa bir tarifini ve bu hizmetlerin ge
rekçesini yapmadan söyleyeceğimiz husus
lar herhalde tam olarak anlaşılmayacak
tır. 

. Ulaştırma dediğimiz zaman, genel 

anlamda her türlü nesnenin; yani yük, eş
ya, hayvan, yolcu vesairenin bir yerden bir 
yere nakledilmesi akla gelmektedir. Nak
ledilecek diğer maddeler, diğer nesneler 
var tabiî, mesajlar,mektuplar, ses, fotoğ
raf nakilleri gibi. Tüm bu nakil işlemleri, 
memleket dahilinde olduğu gibi, ulusla
rarası da olabilmektedir. 

İşte ulaştırma, bir hizmet sektörü ola
rak, diğer bütün sektörlerin gelişmesini 
destekleyen veya aksine, iyi gitmezse, en-
gelleyebilen bir konuma da sahiptir. Zira, 
ulaştırma hizmetleri, muhtelif ülke ekono
milerinin ihtiyacı olan ve üretim faaliyet
lerinde kullanılan hammadde vesairenin 
naklinden tutunuz, son ürün aşamasına 
kadar gerekli her türlü hareketin yerine 
getirilmesinde en etken bir rolü oynamak
tadır. 

Bir ülke ekonomisinin sağlıklı bir ya
pı içinde büyüyüp gelişmesinin en önem
li ve en belirgin göstergelerinden biri de, 
hiç şüphesiz, diğer ülke ekonomileri ile; 
yani dış ticaret ilişkileriyle olan bağlantı
larıdır. 

Bu çerçevede ulaştırma sektörünün 
bu faaliyetlerdeki rolü, demin de bahset
tiğimiz gibi, ta üretim kademesinden baş
layıp, dolaşım aşamasından ve nihaî kul
lanım yerlerine kadar; yani teslim yerle
rine kadar devam etmektedir. 

Bu şekilde ulaşım sektörünün, diğer 
sektörler gibi, mesela tarım, madencilik, 
enerji hatta turizm sektörleri gibi, nispe
ten kendi başlarına incelenebilecek bir 
sektör olmadığı kolayca görülebilir. Diğer 
bir deyimle, ulaştırma ve haberleşme faa
liyetleri, bahsettiğimiz tüm sektörlerin 
düzgün bir şekilde fonksiyonlarını yerine 
getirebilmelerine müspet katkıda buluna
cak faaliyetlerdir. Tabiî, bu müspet katkı, 
ulaştırma sektörünün tüm kurum ve ku
ruluşlarıyla, akıllı ve çağın gereklerine uy
gun şekilde planlanıp, ancak o plan ve 
programlara uyularak çalışılması kaydıy
la mümkündür. 
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Ulaştırma sektörü, görevlerini yeri
ne getirirken, ekonomiye maliyeti en dü
şük, en hızlı ve en güvenli taşıma hizme
tini; velhasıl sürekli gelişen ve günün tek
nolojisine uygun, konforlu, sağlam taşıma 
hizmetini ön planda tutmalıdır. İşte bü
tün bu veriler, ancak -biraz evvel sözünü 
ettiğimiz- çağdaş bir plan ve program an
layışı ile elde edilebilir. 

Sayın milletvekilleri, nitekim bu ge
reği ülkemiz idarecileri daha önceleri de 
görmüş ve bu maksatla ulaştırma master 
planlarını, yani ulaştırma ana planlarını 
hazırlamışlardır. Bu planların en sonu 20 
Ağustos 1982 tarihinde hazırlanan ve 
1983-1993 yıllarını (10 yıllık bir süreyi) içe
ren son ulaştırma ana planıdır. Bu planın 
hedefi de, gerek hedef, gerekse bu hedef
lere ulaşmak için konulan ilkeler, Türki
ye'de karayolu taşımasını pay olarak azal
tıcı; ama"buna mukabil, demiryolu ve de
nizyolu taşımasının paylarının giderek ar
tırılmasını öngörmekteydi. Bizce de bu en 
akılcı ve ülke gerçeklerine en uygun şekil
de yapılmış bir değerlendirmedir. Bunu 
geçen yıldan beri gerek Plan ve Bütçe Ko
misyonu görüşmelerinde, gerekse Genel 
Kurulda arz etmeye çalışmıştık. Plan mu
hakkak ki, takip edilmesi gereken bir do
küman; ama sadece kâğıt üzerinde kalma
ması gereken bir dokümandır. 

Sayın milletvekilleri, ANAP İktida
rının son beş yıllık uygulamalarına baktı
ğımızda -üzülerek söylüyorum- bu iktidar 
döneminde sağlanan gelişmeler, hiç de on 
yıllık ana plan hedeflerine uygun görül
memektedir. Son iki yılın bütçelerinde sa
bit sermaye yatırımlarının sektörel dağı
lımında oransal olarak en üst seviyede pay 
alan Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuru
luşları bu payın kendi alt sektörlerine da
ğıtımını hiç de on yıllık ulaştırma ana pla
nı hedeflerine uygun şekilde yapmamak
tadır. Yani, denizyolu ve demiryoluna ve
rilecek ağırlık yerine, karayoluna ve 1988 

yılında yatırım olarak bu bütçenin yüzde 
50'sini harcayan haberleşme sektörüne 
ağırlık verilmiştir. 

1989 yılı bütçesindeki -kesin rakam
ları bilemiyorum- tahminler gösteriyor ki, 
yine plan hedeflerinin yani on yıllık ulaş
tırma ana planı hedeflerinin paralelinde 
bir bütçe kullanımına rastlayamıyoruz. 
Sadece haberleşme sektörüne ayrılan ora
nın yüzde 50'den yüzde 45'lere indiğini; 
buna mukabil, demiryolu projelerine bi
raz daha fazla payın kaydırıldığını görü
yoruz. 

Buradan da açıkça görüldüğü gibi, 
tercihler tamamen politik ağırlıklı yapıl
makta; bilhassa seçim kazanma hedefi ana 
unsur olarak rol oynamaktadır. Oysa sa
yın Hükümet yetkililerimiz, son aylarda
ki beyanlarıyla, politik tercihler sonucu se
çim hesaplarıyla yapılan uygulamalar ne
ticesinde, ekonomik ve sosyal dengelerin 
bozulduğunu itiraf etmektedirler. Ancak, 
ifadelerinde ne kadar tutarlı ve samimî ol
duklarını, 26 Mart 1989 mahallî seçimler 
nedeniyle, önümüzdeki günlerde yakinen 
takip ederek göreceğiz. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın, ula
şım sektöründeki yatırım harcamaları ile 
ilgili tercihlerinde hangi kıstasları kullan
dığını, Sayın Bakanın geçen yıl Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki ifadelerini yorum
suz olarak tekrarlamak suretiyle, arz et
mek istiyorum. 

Yanlış hatırlamıyorsam, "Demiryo
luna neden ağırlık verilmiyor; niçin ihmal 
ediliyor?" diye soru soran bir komisyon 
üyesine Sayın Bakan, "Karayolu maliye
ti, demiryolu birim maliyetine nazaran da
ha ucuzdur; onun için karayoluna ağırlık 
veriyoruz" mealinde bir cevap vermişti. 
Sayın Bakanın bu değerlendirmesinin her
hangi bir şekilde ilmî veya akılcı bir da
yanağı var mıdır; bunu takdirlerinize arz 
ediyorum. 
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Sayın Bakan, geçen yıl sadece idame
si için dikkat edileceği ve o yönde sarflar 
yapılacağı söylenen Ankara-İstanbul de
miryolunu 160 kilometreden daha fazla kı
saltarak, yolun bugünkü süresini yarıdan 
aşağıya indirecek projenin bir bölümü 
olan Arifiye-Sincan tüneller projesine, bu 
yılki konuşmasında, biraz daha dikkat edi
leceğini ve bu projeye, özellikle yap-işlet-
devret çerçevesinde sahip arandığını be
lirtmişlerdir. Şayet, bir sürçi lisan yoksa, 
bu ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 
üretim maliyetini en aza indirmeyi hedef
leyen bir ulaşım politikası yerine, kâr im
kânlarını hızla .artıracak politikaları uygu
larsak, farzımuhal, bugün karayolu taşı
macılığında karşılaştığımız acı neticelere 
de razı olmamız gerekecektir. 

Karayolu taşımacılığında, son aylar
da çeşitli mercilerden yükselen çok büyük 
şikâyetler var. Bu şikâyetlerden birisini 
birkaç rakamla ifade edeyim. Bugün, 
TIR'larımız 18 binin üzerinde; kamyon 
sayımız 25 binin üzerinde; 14-15 bin de sı
vı yük taşımak için tankerimiz mevcut. Bu 
filo, yüzde 80 nispetinde işsiz kalmıştır. 
Dolayısıyla da, hem bunların yatırımları 
için harcanan paralar, hem de bu filonun 
çalışıp getireceği ve ülkenin her an ihtiyacı 
olan navlun dövizleri, bu şekilde heba ol
muştur. Onun için de, tercihlerde yalnız 
birim maliyet unsuru tek başına kâfi bir 
neden değildir. Bunu vurgulamak için 
arada bu malumatı verdim. 

Meselelerin -taşıma dahil- ülke men
faati bakımından başka yönlerini de dik
kate almamız gerekmektedir. Bunlar po
litik yönlerde olabilir; ama, meselenin da
ha çok stratejik ve askerî yönlerini de dik
kate alarak, uygulama politikalarını gün
deme getirmeliyiz. 

Diğer bir sakıncası da şudur. Ülke 
ekonomisinin ve ulaştırmasının tek tip 

enerjiye ve tek tip ulaşım ağırlığına bağ
lanmaması gerekir. Keza bu husus da, yi
ne son dönemini yaşadığımız Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planının kesin ilkeleri ola
rak zikredilmişti. 

Sayın milletvek|lleri, bütün bu argü
manlardan sonra, bugün dünyada -gerek 
Batıda, gerek Doğu Bloku ülkelerinde- ka
ra ulaştırmasında demiryoluna ağırlık ve
rilmektedir; bunun nedeni dç açıktır. 
Çünkü, yukanda da sözünü ettiğimiz gi
bi, ulaştırma sistemlerinde hem tek tip 
enerji türüne bağlı kalmamak, hem taşı
ma maliyetinin düşük olması, hem taşıma
da mal ve can emniyetinin güvenliği, hem 
de bulgun artık popülaritesi de çok artmış 
olan çevre koruması ve çevreye olan za
rarlarının azlığı gibi üstün vasıflan haiz 
olması nedeniyle, demiryollarını tercih et
mekteyiz. 

Ülkemizde ise bugüne kadar takip 
edilen politikalar, karayolu taşımacılığını 
tercih önceliğine koymuştur. Aslında me
seleye genelinde bakarsak, bugün Batı ül
keleri standartları ölçüsünde, ülkemizin ne 
karayolunun, ne demiryolunun, ne deniz
yolunun, ne de havayolunun yeterli oldu
ğunu söyleyemeyiz. Ancak, bu görüşleri
mizde, ülkemiz açısından nispî olarak yap
tığımız değerlendirmelere göre, demiryol
larının çok ihmale uğradığını söylüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sistem tercihle
ri, ülkelerin çok belirgin özelliklerine gö
re değişebilmektedir. Yani ülke coğrafya
sı veya ülkenin dünya üzerindeki konumu 
çok özellik arz ediyorsa, o zaman belki ha
vayolu, belki denizyolu gibi tercihler ya
pılabilmektedir; ama, genel olarak tercih
ler daima hep kitle veya toplu taşımaya uy
gun olan taşıma sistemleri yönünde ol
muştur. 

Biz burada önce Ulaştırma Bakanlı
ğının 1989 bütçe tasarısını inceleyerek, bu 
tercihlere ne ölçüde yaklaşıldığını veya 
yaklaşılamadığını ve de bizatihi Bakanlık 
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bütçesinin gelişen menfi ekonomik şartlar 
çerçevesinde ne derece etkili olabileceği
ni anlamaya çalışalım. 

1989 Ulaştırma Bakanlığı bütçesine 
baktığımızda dikkatimizi çeken önemli bir 
husus var; o da, Bakanlık kontrolünde 
olan hizmetlerin geliştirilmesinden, bu 
hizmetlerden henüz istifade edemeyenle
re de bu hizmetlerin götürülmesinden vaz
geçildiği hususudur. Bu yargıya nereden 
varıyorsunuz derseniz; hepinizin hemen 
bütçe rakamlarına bakarak bu hususu açık 
seçik görmesi mümkündür. 

Gerçi, daha önce de vurguladığımız 
gibi, bu Bakanlığımızın bütçelerinde, ge
çen üç yıl zarfında anlamlı büyümeler ol
muştur; ama, bu sene, yani 1989 yılı büt
çesine baktığımızda, özellikle Bakanlığın 
kendi bütçesine baktığımızda, bir önceki 
yıla nazaran bütçe büyüklüğünün sadece 
ve sadece yüzde 14 gibi gayet düşük bir 
oranda artış gösterdiğini görürüz. 

Bağlı kuruluşlarıyla beraber tüm büt
çe büyüklüğünü incelediğimizde gördüğü
müz manzara daha da çarpıcı: Nominal 
olarak bile bir artış söz konusu değildir. 
Nitekim, 1987 yılı bütçe ödeneği, bağlı ku
ruluşlarla beraber 883 milyar Türk Lira
sı iken, yıl sonuna doğru, yine hepimizce 
malum olan nedenlerden dolayı; yani se
çim yatırımlarından dolayı, bütçe 250-270 
milyarlık bir genişlemeyle revizyona tabi 
tutulmuş ve 1 trilyon 150 milyarlık, bir se
viyeye ulaşmış. 1988 yılında ise, yine he
pimizin malumu olduğu gibi, 1 trilyon 756 
milyarlık yatırımın, sene sonu itibariyle yi
ne 1 trilyon 679 milyarlık kısmının gerçek
leşeceği beklenmektedir. Sayın Bakanın 
ifadeleri böyle. 

Yine, Sayın Bakanın Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki beyanlarından öğreniyo
ruz; 1989 yılı bütçe yatırımları 1 trilyon 
600 milyar lirayı ancak bulacaktır. Bura
da enflasyon nispetlerini de dikkate alma-
sak da Sayın Bakanın çok önem verdiği 

deflatör göstergeleriyle konuya baktığımız
da, 1989 yatırımlarının 1988'e nispetle 
yüzde 56 daha az olduğunu görüyoruz. Bu 
demektir ki, eğer, bugüne kadar pay ala
bilmişler ise, 1989 yılı içinde ülke insan
ları, hizmetlerden yarı yarıya, hatta yüz
de 60 nispetinde, daha düşük nispette pay 
alacaklardır. 

Dolayısıyla, diğer bütün bakanlıkla
rın bütçesinde olduğu gibi, bütçede büyük 
bir politika değişikliğini görüyoruz. Öyle 
ise, burada bir gerçeği daha vurgulamak
ta fayda var. Demek ki, ANAP İktidarı ve 
hükümetleri, yatırımlarını, ülke menfaa
tim gözönüne alarak, ülke kaynaklarının 
rasyonel kullanılmasını gözönüne alarak 
yapmamakta; el yordamıyla, "deneme-
yanılma" metodu dediğimiz gayet basit 
yöntemlerle ülkeyi idare etmeye çalışmak
tadırlar. 

Sayın milletvekilleri, zaten, Sayın 
Maliye Bakanının bütçeyi sunuş konuş
masında da belirttiği gibi, 1989 bütçesi, 
borç ödeme bütçesi şeklindedir. Bu büt
çenin yarısı (yüzde 50'si) borç ve faiz öde
mesine ayrılmış vaziyettedir ve bu ülkenin 
bu şekilde böyle hazin duruma gelmesi
nin yegâne sebebinin de, ANAP iktidarı 
ve onun hükümetlerinin kötü idaresi ol
duğu açık ve seçik ortadadır. 

Ülke meselelerini yanlış tespit ediyor
sunuz; yapılan ikazları yanlış değerlendi
riyorsunuz. Bunları defalarca tekrarladık 
sayın arkadaşlarım ve tekrarlamaya da de
vam edeceğiz. Çünkü, siz, önce, enflasyo
nun neden etkilendiğini dahi muhtelif za
manlarda, muhtelif ağızlardan, muhtelif 
tarzlarda ifade ediyorsunuz ki, enflasyon, 
beynelmilel değerlendirmelere göre, hiç
bir sübjektif değerlendirmeye de tabi ol
mayan bir olgudur. 

BAŞKAN — Sayın Eser, bir hususu 
hatırlatmak isterim. Hazırladığınız çalış
malara, zannediyorum, süreniz kâfi gel
meyecek. O itibarla, konuşmanızı Ulaştır-
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ma bütçesine teksif etmenizi rica edece
ğim. 

ALİ ESER (Devamla) — Sayın Baş
kanım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sadece hatırlatıyorum. 
ALİ ESER (Devamla) — Teşekkür 

ederim. Yalnız, konuyu tabiî önce... 
BAŞKAN — O takdirinize bağlı 

efendim; ben, sadece hatırlatıyorum. 
ALİ ESER (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Meselenin akışını da bu şekilde biraz

cık değiştirdik; ama, fark etmiyor. Çün
kü, "Enflasyon değerlendirmesinin bey
nelmilel tarifleri vardır" demiştik. Zaman 
zaman "talep çnflasyonu", zaman zaman 
"Maliyet enflasyonu", "Kalkınmanın be
deli; yok değil" gibi, değerlendirilen enf
lasyon, aslında bir karışıklığa neden olma
dan çok basit şekilde, bütçe açıklarından 
ve kamu sabit sermaye ve diğer yatırım
lara sağlam kaynak bulmamaktan kaynak
lanır ve bunun da, hiçbir itiraza mahal 
kalmadan, bu hususta tüm söz sahiplerin
ce kabul edileceğini takdirlerinize bırakı
yorum. Zaten bu hususu, başka vesileler
le gündeme getirdiniz; vatandaştan ek ver
giler almak için gündeme getirdiğiniz ta
sarıların gerekçelerinde, bu işin samimî 
sahipleri itiraf ediyor. Yani, "Enflasyon ve 
pahalılık ne ondan, ne bundan; ama büt
çe açığından ve kamu harcamalarının ta
sarruf ilkelerine riayet edilmeden, sağlam 
kaynaklar bulunmadan yapılması ndan-
dır" diyorlar. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Ba
kanlığının bellibaşlı üç sektörde hizmet
leri koordone ettiğini söyleyebiliyoruz. 
Bunlar; kara taşımacılığı (ki, bunun için
de hem karayolunu, hem demiryolunu 
kastediyoruz) denizyolu ve havayolu. Ulaş
tırma Bakanlığımızın -sözlerimizin başın
da belirttiğimiz gibi- bir de haberleşme 
sektöründe tedvir edici ve ağırlıklı rolü 
var. 

Şimdi, sırasıyla bu sektörlerde geçen 
yıl ne söylenmiş, neler yapılmış, onlan arz 
etmeye çalışacağım. 

Demiryollarında kayda değer -maa
lesef, bütçeden aldığı paydan da görül
mektedir- bir gelişme yok. Burada daha 
ziyade lokomotif imalatiyla alakalı bir ge
lişme yok. Tahmin ediyorum; bu durum 
gerek dış kredilerin kullanılamaması, ge
rekse imalatta randımansız çalışılması ne
deniyle, yıllık program hedeflerine kavuş
turulamamışından dolayıdır. Misal ver
mek lazımsa; ana hat elektrikli lokomoti
fin 20 adet yapılması öngörüldüğü halde, 
bunun ancak 5 tanesinin yapılabildiğini; 
ana hat dizelli lokomotifin 35 adet yapıl
masının öngörülmesine rağmen 20 tane 
yapılabildiğini; yollarda da 106 kilomet
relik takviye pozu yerine, 25 kilometrelik 
takviye pozu yapılabildiğini görüyoruz. 
Hatta İskenderun-Divriği süryalizasyon 
tesisinin, 1988 yılında tamamlanacağı söy
lenmesine rağmen, bu 577 kilometrelik 
yolun da ancak 192 kilometrelik kısmının 
süryalizasyonunun tamamlandığını yine 
Sayın Bakanın ifadelerinden öğreniyoruz. 

Sayın Bakanın konuşmalarında 1989 
yılı için vaat ettiği işlerin de -üzülerek 
söylüyorum- aynen bu meyanda, hatta da
ralan bütçe dikkate alındığında, daha da 
az gerçekleşeceğini söyleyebiliyoruz. 

Yani kısacası, ne 1988'de ne de 1989 
yılında, gördüğümüz kadarıyla, ülkede bir 
kilometre dahi yeni yol ana hat ilavesi 
mümkün görülmemektedir. Ancak, buna 
rağmen, demiryollarının taşıma ücretleri
ne de sürekli zamlar yapılmakta, bu zam
lar da yine karayolu taşımacılarının işine 
gelmekte; hiç yoktan, ayda bir, otobüs fi
yatlarına zam yapılmakta, hatta İstanbul-
Ankara arasında işleyen orta lükste oto
büsler bugün gidip-gelme masrafı olarak 
orta gelirli bir memuru nerede ise maaşı
nın yarısını götürmektedir. 
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Demiryolu taşımacılığının, Batı'da 
olduğu gibi, giderek ülkemizde de, banli-
yölerdeki ve şehir içindeki kilitlenmiş olan 
trafiğe de bir çözüm alternatifi haline gel
diğini görüyoruz. Bu meyanda, İstanbul'
da başlayan, Ankara, Konya, Bursa, Kay
seri gibi şehirlerimizde de tatbiki düşünü
len, şu anda adına "metro" denen; fakat 
metroyla hiçbir alakası olmayan, bildiği
miz tramvayın başka bir şekli olan hafif 
raylı sistem tatbikatı düşünülmekte ve bu 
tatbikat yapılırken de en yüksek planlama 
teşkilatı olan Devlet Planlama Teşkilatıy
la, İstanbul Belediyesinin ANAP'lı başka
nının aylar süren mücadelesini ibretle iz
ledik. Neticede, Belediye Başkanı galip 
çıktı. Belediye Başkanı, 500 milyon dola
ra varan paket için bir anlaşma yaptı; 
Devlet Demiryollarının, bugün için en 
modern standartlarda üretebileceği 200 
küsur vagonu -Planlama Teşkilatının karşı 
çıkmasına rağmen, bir oldu bitti ile- aldı, 
getirdi, İstanbul'da müzelik eşya gibi va
tandaşa seyrettiriyor. 

Sayın milletvekilleri, tabiî arkadaşla
rımızın kendi ihtiyarlarında dinleyip din
lememek; ama, konuştuklarımızı dinleyip, 
başımızı şöyle bir ellerimizin içine alsak, 
faydası olur diyoruz. 

"İstanbul Metrosu" denilen tesis için 
alınan vagonların, arka arkaya dizildiğin
de, neredeyse bugün düşünülen etaptaki 
ray uzunluğuna vardığını da ibretle görü
yoruz; yani bunlar, yerlerinden kımılda
yıp, gidiş geliş seferi yapamayacak kadar 
bol tutulmuş. İnşallah, proje vaktinde ve 
zamanında biter. Zira, bu proje için gös
terilen, satıhta duran, en belirgin tercih 
nedeni; belediye bütçesinden ve tamamı
nın dış krediyle finanse edilmesidir. İnşal
lah, 10 sene sonra "Biz bu borçları da yap
tık mıydı?" dedirtmeyecek dış borç olur. 

Bu konudaki detaylı düşüncelerimi
zi, Meclis gündemimizde bulunan ve 
SHP'li milletvekili arkadaşlanmızca veril

miş olan, İstanbul Hafif Raylı Sistem Pro
jesiyle ilgili Meclis araştırması önergesi
nin görüşmeleri esnasında arz edeceğimizi 
hatırlatarak konuyu geçiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Ba
kanlığımız, bir koordinatör bakanlık ola
rak, çok çeşitli hizmetleri -haberleşmeden 
lokomotif imalatına kadar, hava meydan
larındaki yer hizmetlerine kadar- yerine 
getirmeye çalışmaktadır. Bakanlığın, ülke 
ekonomisinin ve ülke sanayiinin gelişme
sine katkıları nispetinde, sektörlere gere
ken ilgiyi göstermesini talep ediyoruz. Bu 
açıdan, yani sektörel açıdan baktığımız
da, üzerinde çok daha fazla hassasiyetle 
durulması gereken sektörün de, deniz 
ulaştırması ve deniz sanayii sektörü olması 
gerektiğine değinmek istiyoruz. Bu sektö
rümüz, dışa açılma politikalarının ve dış 
ticaret ilişkilerinin önem kazandığı günü
müzde -her zaman bahsettiğimiz gibi- aşa
ğı yukarı birbuçuk yıldır üye olma prose
dürlerini tamamlamaya çalıştığımız Avru
pa Topluluğuna entegre olma hazırlıkla
rının da, çok önemli bir ayağını teşkil et
mektedir. 

Biz, bu görüşlerimizi, her zaman ge
rek Meclis zemininde, gerek başka zemin: 
lerde dile getiriyoruz. Görüşlerin haklı ol
duğu, haklı beyanlar olduğu da, gerek hü
kümet, gerek diğer yetkililer tarafından, 
her zaman ifade ediliyor; ancak, her ne
dense, bu mesele üzerine, bir türlü, nihaî 
çözüm getirecek şekilde gidilmiyor. Nite
kim, Sayın Ulaştırma Bakanımız, geçen 
yılki görüşmelerde de, bir emek-yoğun 
teknoloji olan gemi inşa sanayiinin, gerek 
kamu, gerek özel sektör tersanelerinin teş
vikiyle sürdürüleceğini beyan etmişlerdi; 
ama, yine üzülerek ifade ediyorum, bir yıl 
zarfında, değil teşvik, sektör daha da ge
riye gitmiştir. Devlette sadece gemi inşa 
sanayinin teşviki kâfi gelmez. Deniz tica
retinin önemli bir ayağı da, deniz işletme
leridir. Yani deniz işletmeleri derken, ar-
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matörlerimiz, gerek kamu ve gerekse özel 
kesimdeki armatörler ve onlara hizmet ve
ren limanlar, acenteler, sigorta şirketleri 
gibi diğer servisler kastedilmektedir. An
cak biz dünyada ülkemiz gibi gelişmekte 
olan ülkelerin kalkınma çabalarını takip 
ettiğimizde karşımıza çıkan bir olguyu de
ğerlendirmeye çalışıyoruz; bu değerlendir
meye paralel olarak da diyoruz ki, gemi 
inşa sanayimiz veyahut genel manada ge
mi inşa sanayii, kalkınmakta olan bütün 
ülkelerin tercih ettiği, en önde gelen ağır 
sanayi kollarından biridir. Örneklerini yi
ne tekrarlarsak, Güney Kore başta olmak 
üzere, Tayvan, İspanya, Brezilya ve son 
yıllarda da kıta Çin'i vesaire gibi isimleri 
zikredebiliriz. Ayrıca ülkemizdeki dış ti
caret taşımalarının yüzde 90'inin deniz 

'yoluyla yapıldığını tekrar vurgulamak is
tiyorum. Bu taşıma değer olarak, taşınan 
yüklerin değeri olarak, nispet itibariyle 
yüzde 52;.ancak, miktar olarak, ton ola
rak yüzde 90. İşte burada da deniz taşı
macılığının daha çok halkın büyük kısmı
na hitap eden, yani yükte ağır, pahada ha
fif dediğimiz malzemeler olduğu ve bu şe
kil ile de, sosyal adalete ve kullanma eşit
liğine daha faydalı bir taşıma olduğunu 
vurgulamak isterim. 

Deniz taşımacılığımız, malum oldu
ğu gibi, kitle taşımacılığında en uygun 
olan taşıma yoludur. Yine bu mevzuda İs
tanbul Ticaret Odasının hazırladığı bir 
araştırma var. Türkiye bazında yapılan bu 
araştırmaya göre, denizyolu taşımamız, 
karayoluna nispetle 5,58 defa daha ucuz
dur. Ayrıca, deniz taşımacılığı, gerek kendi 
taşımalarımızı, gerek üçüncü ülkeler ara
sında yapılan taşımacılıkları yapmak su
retiyle, ülkemize önemli ölçüde döviz de 
kazandırmaktadır. Bu dövizlerin yıllık or
talaması 800 milyon dolara yaklaşmakta
dır. 

Bu yılki ihracat rakamlarımızın, yi
ne Sayın Hükümetin ifadeleri gibi 11,5 

milyar olarak değil de, 10 milyar civarla
rında gerçekleşeceğini farz etsek, bu 
800-900 milyarlık ortalama herhalde dik
kate değer bir rakam olsa gerektir. Ayrı
ca, deniz taşımacılığının, sadece bir hiz
met arzı olduğunu da, yani çok yüksek se
viyede bir yatırıma ihtiyaç göstermediği
ni de, yine bir kere daha altını çizerek söy
lemek istiyorum. 

Politik ve stratejik konumumuzun, de
nize çok bağlı olduğunu yine bilgilerinize 
sunmak isterim. Bu konuda 1965'li, 1967'li 
yıllarda, son olarak 1974'te geçirdiğimiz 
tecrübeler, ülke savunmasının denize ne 
kadar bağlı olduğunu göstermektedir. "Yâ
ni, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetinden, 
orada yaptığımız çıkarma harekâtlarından 
bahsetmek istiyorum. Demindenberi söy
lediğimiz bu deniz taşımacılığının müspet 
avantajlarına rağmen, bugün ne bu sana
yimiz:, ne de filomuz, arzu ettiğimiz bir se
viyede değildir. Bu mevzuda benden evvel 
konuşan, özellikle SHP'li arkadaşlarım be
yanlarda bulundular; fazla üzerinden dur
mayacağım; ancak, 1983'de Türk bayraklı 
gemilerin taşımalardan aldığı pay yüzde 50 
nispetindeyken, bu payın giderek yüzde 
30'lar mesabesine indiğini de yine üzüle
rek belirtmek istiyorum; tabiî bunun ne
denleri de var. Niçin böyle oluyor? Önce
likle, filomuz, gerek yaş itibariyle, gerekse 
kompozisyonu itibariyle, çağın taşıma stan
dartlarına uygun değildir. Filonun ortala
ma yaşı 18'in üzerindedir. Filonun içinde, 
bugün revaçta olan kombine taşımacılığı
na uygun, yani deniz-kara bağlantılı taşı
macılığa uygun gemi, yok denecek kadar 
azdır. 

Bu konu açılmışken, ülkemizdeki fi
lo analizlerinin bugüne kadar çok basit 
usullerle yapıldığını ve gerek planlamacı
larımıza, gerek bu konuda karar alacak 
hükümet yetkililerine sağlam bilgiler gel
mediğini ifade etmek istiyorum. Ancak, 
bu eksikliği de bugün yine bir millî kuru-
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luşumuz olan Türk Loydu Vakfının, Ge
mi Sicil Kitabı adı altında bir yayın çıkar
mak suretiyle ilmî bir doküman olarak ha
zırladığını ve naçizane şahsımın da bu 
vakfın yönetiminde görev aldığımı belirt
mek istiyorum ve bu hazırlığı yapanlara 
teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Kayıtlara geçsin diye söylemek isti
yorum; bu sicil kitabına göre, bugün 150 
gross tonun üzerinde, ülkemizde 838 par
ça gemimiz mevcut. Bunların 283'ü ka
mu sektörüne, 554'ü özel sektöre ait. To
najımız da, gross tonaj olarak 3 milyon 
537 bin 901 görülmektedir. Yaş ortalama
sı da maalesef 18 üzerinde. 

Bu yaş ortalamasını teşkil eden gemi
lerin maalesef büyük çoğunluğu (üçte bi
rinden fazlası) 15 yaşından yaşlı gemiler, 
yani yüzde 33'ü 15-19 yaş arasında toplan
mış 

Burada, demin söylediğim modern 
taşımacılık şartlarına, standartlarına uy
gun gemi de yok gibi bir şey, yani kontey-
ner gemisi, Ro-Ro veya Lash tipi gemiler
den maalesef mahrumuz. 

Dünyada deniz ticaret taşımacılığı 
1985'den itibaren yine eski seviyesine doğ
ru arttı, bugün için 3,5 milyar ton mesa
besine geldi.Ancak, bizim bu taşımadan 
aldığımız pay 18-20 milyon ton civarında, 
yani binde 5-6 gibi bir seviyede. Dünya ti
caretinde yerimiz aşağı yukarı yüzde ya
rımlarda gibi, genel ticaret gross treyt ola
rak, ama burada yüzde yarıma nispetle, 
binde yarım. Bu da, deniz ulaştırmasının 
ülkemizde genel sektörlere nispetle on defa 
daha ihmal edildiğini, bu şekilde başka bir 
yönden teyit etmektedir. 

Netice itibariyle, filo, Hindistan'dan, 
Tayvan'dan ve İran'dan sonra 24-25 inci 
sıralarda yer almaktadır. Vaktimizin mü
saadesi nispetinde, bu filonun, gerek filo
yu imal ve temin edenlere, gerekse işleten
lere daha faydalı ve tabiî dolayısıyla ülke
mize daha faydalı olabilmesi için bazı öne

rilerimizi sıralamak istiyorum ve bu öne
rileri sıralarken de hiçbir zaman Avrupa 
Topluluğu ülkelerinde bugün, tarıma, çe
liğe, tekstile olsun, diğer sektörlerde olsun, 
yapılan kısıtlamalar veya ambargoların 
bahane edilmemesini tekrar rica ediyo
rum. Çünkü, bugün Avrupa Topluluğu ül
kelerinde gemi inşa teşviki nispeti, gemi 
maliyetinin yüzde 25'i civarındadır, yüz
de 28'e kadar müsaadesi vardır. Bu, res
men açık olarak belirtilen kısmıdır. Ayrı
ca, diğer ülkeler gizli olarak kendi ülkele
rindeki taşımacılarına daha başka yöntem
lerle sübvansiyonlar, destekler vermekte
dirler. Mesela Yunanistan'da yüzde 80 hü
kümet kredisi var, kurumlar vergisinden 
muafiyet var ve yabancı uyruklu gemici is
tihdam edebiliyorlar. 

Fransa'da, bozyapçılara teşvik var, 
bazı yüklerin kendi gemilerine tahsisi var. 
Kabotaj tekeli bütün ülkelerde uygulan
maktadır. 

italya'da, yeni gemi inşasına yüzde 
50 sübvansiyonlu faiz var, 15 yıl vadeli kre
di var. Keza Kore'de, yurt dışı taşımalar
da armatörler eğer güçlük çekiyorlarsa, 
bunlara özel bir işletme sübvansiyonu ve
riyorlar; gemi inşası için, yine, gemi be
delinin yüzde 90'ı üzerinden iki, ikibuçuk 
yıl ödemesiz, 8 yıl vadeli kredi veriliyor. 
Burada da bazı yüklere özel tahsisler var. 
İspanya'da, yine yüzde 85 kredi, 12 yıl va
deli, yüzde 8,5 faizli, vergi muafiyeti ve ka
botaj tekeli var. Ayrıca, gemi değerinin ka
tegorilerine göre yüzde 25,5'a kadar süb
vansiyon var; yani bir milyon dolara ka
dar şu, beş milyon dolara kadar bu, gibi. 
Batı Almanya'da da var, Batı Almanya'
da da, sübvansiyonlar var: Gemi inşa be
delinin net olarak yüzde 20'si hibe şeklin
de hükümet yardımı olarak veriliyor. Bu
nu açıklıkla söyleyebilirim, bunlar gizli 
sübvansiyonlar. Bu örnekleri çoğaltmak 
mümkün. Hollanda'da, Hindistan'da, 
Danimarka'da, Amerika'da, Japonya'da 
değişik şekillerde yapılmaktadır. 
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Önümüzdeki beş altı yıl içinde Av
rupa Topluluğu ülkelerinin serbest reka
betine açılacağımıza göre, bu gerçeği göz 
önünde tutarak, ülke sanayisine ve ekono
misine çok büyük katkısı bulunacak olan 
-her yönüyle, gerek istihdamı ile, gerek dö
viz girdileri ile, gerekse teknoloji birikimi 
ile- deniz ulaşımını, tersaneler ile, işletme
cileri ile ve diğer hizmet sektörleri ile, ola
bildiğince desteklemek ülke yarannadır di
yoruz. 

Gemi sektörünün topyekûn ele alın
masını arzu ediyoruz. Bu sektörün yar
dımcı sanayiinin de, otomotiv sanayiinde 
olduğu gibi, bugün artık yüzde 80-90 la-
ra varan yerli imalat aşamasına geldiğini 
gururla belirtmek istiyorum. Bu sanayie 
bu şekilde yapılan yatırımların heba olma
masını diliyorum. 

Gemi yatırımlarının çok yüksek fi
nansmana ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. 
O bakımdan, gemi seçiminde rasyonellik 
ve dünya rekabet ölçülerini gözden uzak 
tutmamak kaydıyla, gerek resmî, gerekse 
özel sektör armatörlerine, yapacakları ya
tırımlarda, bu yatırımları uygulama kabi
liyeti olanlara, sakınmadan, çekinmeden, 
hiçbir şaibe altında kalacağınızı düşünme
den- bundan önce yapılmış olan yanlış ya
tırımları göze alarak- gerçek ve inandırıcı 
projelere, olabildiğince destek olunması
nı Hükümetten rica ediyoruz. Bu destek
leri kıskanmadan yerine getirelim. 

Zira biraz evvel bahsettiğim ileri se
viyelerde olan gelişmiş ülkelerin de, şu se
viyelere gelmesinde, eminim, bu deniz sa
nayiinin, deniz ulaştırmasının, deniz in
şa sanayiinin çok büyük rolleri vardır. Bu 
sanayimizin tekrar canlanması için birkaç 
önerimizi dile getirmekten geri kalamaya
cağım. Bunlar tekrarlandı; ama inşallah 
tatbikat safhasına konur kaydıyla tekrar
lıyorum. Tabiî, yüksek maliyetleri olan bir 
sektör. O bakımdan, bugün bu yatırımı 
yapmak için yurtdışından ithal edilen ge

rek malzeme, gerek teçhizat, gerek gemi
nin kendisi için CİF değerinin yüzde 5'i 
nispetinde bir ihracatı destekleme fonu alı
nıyor. Rakamlar çok yüksek mesabelerde
dir. Yatırımcıların zaten, bu yüksek paha
lılık, yüksek enflasyon, yüksek maliyetler 
çerçevesinde, ellerini ayaklarını her sektör
den çektiklerini hepimiz itiraf ediyoruz. 
En azından bu çekinceyi bir nebze olsun 
kaldırmak bakımından konuştuğumuz 
önerilerimizin dikkate alınmasını dileriz. 
Bu şekilde ülke, yabancı bayraklara bugün 
petrolden sonra ikinci sırada ödediğimiz 
dövizleri ödemez; gerek deniz taşımacılı
ğı, gerekse kara taşımacılığı sebebiyle; ki, 
bugün kara taşımacılığında yabancı kam
yonlara ödediğimiz navlun 250 ila 300 
milyon DM'dir. Bu, her yıl aşağı yukarı 
aynı seviyede devam ediyor. 

Buraya gelmişken önemli bir hususu 
da bilgilerinize arz etmek istiyorum. Bi
raz sonra bahsedeceğim yüzde 5'lik deniz 
taşımalannda alman, yani yurt dışından 
yapılan ithalattan alınan Rıhtım Vergisi 
var. Bu yine CİF bedel üzerinden alını
yor; çok yüksek meblağlara baliğ oluyor. 
Bundan istifade eden kara taşımacıları, bu 
konuyu gayet güzel görmüşler ve uzak yer
lerden gelen deniz yüklerini, gerek Yuna
nistan'a, gerek Yugoslavya'ya, gerek Bul
garistan'a yıkıyorlar; oradan, daha ziya
de ülkelerin TIR'lanyla malzeme Türki
ye'ye giriyor. Dolayısıyla kara taşımacılı
ğı şekline dönen bu taşıma, yüzde 5'lik 
Rıhtım Vergisinden muaf tutuluyor. Yıl
lık ithalatımızın da yine on-oniki milyar 
dolarlar civannda olduğunu, bunun yüz
de 90'ınm denizden geldiğini düşünürsek, 
yüzde 5 nispetindeki bu kayıp, deniz ulaş
tırması aleyhine ve dış ülkelere döviz kay
bına hangi derecelerde sebep oluyor?.. 

Gemilerimizin rantabl çalıştırılması 
içini, bu teşviklerin ötesinde, limanlarımı
zın da, çağın şartlarına (hem donatım, 
hem fizikî ölçüler itibariyle) uygun hale 
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getirilmesi lazım. Bugün limanlarımız 
maalesef kendi taşımalarımızı dahi kapsa
mayacak özelliklerdedir. Bazı tevsiler var; 
fakat kâfi değil. Ortadoğu ülkelerine ve 
bilhassa İran'a yapacağımız ve yapmadı 
ümit ettiğimiz transit taşımalar, inşallah 
yine 80, 81, 82 yılları gibi yüksek seviye
lerde, yani Samsun, Trabzon Limanları
mızda aşağı yukarı 600-700 bin tonu bu
lan taşımalara ulaşırsa, bu limanlarımız, 
gerek su kesimleriyle-bugün on-onbuçuk 
metre civarındadır- gerek rıhtım uzunluk-
larıyla, gerekse teçhizatlarıyla, yani vinç 
gibi, bojiler gibi eksik teçhizatlarla, bu ih
tiyâca karşı cevap veremeyecek durumda
dırlar. İşletmeleri de yine modern anlayış 
içinde, tek elden, iyi bir bir koordinasyon
la yapmalıyız ki, tercih sebebi olsun. 

Sayın milletvekilleri, ben konuşma
mın çoğunu, zamanım nispetinde denize 
ayırdım. Yalnız, konunun ehemmiyetini 
hepinizin idrak etmesini naçizane -tabiî 
bu, bir idrakten öte, ülke menfaati- tek
rar rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Eser, 5 dakikanız 
var efendim. 

ALİ ESER (Devamla) — 5 dakikam 
olduğunu hissediyorum. 

Diğer konuşmacı arkadaşların bu ko
nuda dokunmadıkları bir mevzuu da dile 
getirmek istiyorum. Bu da gemilerimizi 
çalıştıracak veya diğer işletmelerde iş ya
pacak personel ve bu personelin eğitimi 
konusu. 

Yine malumunuz olduğu üzere, za
manı tam tespit edemiyorum ama aşağı 
yukarı iki ay kadar önce, kısaca STCVV 
1978 denilen bir milletlerarası sözleşme 
imzaladık.Bu, gemi adamlarının eğitim, 
belgelendirme ve vardiya standartları hak
kında uluslararası bir sözleşme idi. Mil
letlerarası bir kuruluş olan IMO teşkilatı 
çerçevesinde imzalanan bu sözleşmenin 
önemi şurada: Kesin olarak 1991 yılında 
yürürlüğe girecek plan bu sözleşmeyi im

zalayan ülkeler, bundan böyle tek tip, stan
dart evsafta personel çalıştırmak mecbu
riyetinde kalacaklardır; yani kaptanından 
tayfasına,telsiz operatörüne, aşçısına ka
dar her personelin belli standartları haiz 
olması gerekecektir. Eğer bunu sağlaya
mazsak ne olur? İşte o zaman rekabetin 
tam ortasına düşeriz. Bugün Avrupa Top
luluğu ülkelerinde, yavaş yavaş uygulan
maya başlayan ve bu ülkelerin filoları dı
şındaki filolara tatbik edilen lüzumsuz 
kontroller, yüksek seviyede cezalar, gün
lüğü beş-on bin dolar civarında demuraj-
lara varacak şekilde gemilerimizi liman
larda bekletmek gibi acı sürprizlerle kar
şılaşmak, istemiyorsak, bu yıl imzaladığı
mız bu sözleşme çerçevesinde deniz adam
larımızın da eğitimlerine gereken önemi 
vermemiz gerekiyor. Bu konuda eğitim ve
ren ve bu sene bir başka kanun ile Teknik 
Üniversiteye bağladığımız bir tek yüksek 
okulumuzun olduğu da malum. Çok 
memnuniyet verici olan bu kararı düşü
nenleri ve tatbik edenleri tebrik ediyor ve 
kendilerine teşekkür ediyorum. Gerek 
yüksek kademede, gerekse ara kademede 
deniz adamı yetiştirmek için sadece bu
nunla kalınmamalı, diğer şehirlerimizde, 
diğer üniversitelerimizde de aynı mealde 
okulların açılması gerekir. 

Bu yetişecek insanlarımızın çok ol-' 
masından korkmayalım arkadaşlar; deniz
cilikte yeniden bir kıpırdanma, yeniden 
bir kıymet kazanma bir aşama söz konu
sudur. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu 
gelişme devam edecektir; dolayısıyla ele
man ihtiyacı yüksektir. Yine 1975 ve 
1980'li yıllarda ülkemiz denizcilerinin ne 
kadar arandığını hepimiz biliyoruz. İşte 
bu yetişen elemanlarımızın gelecek yıllar
da fazlası olursa, dış ülkeler tarafından ka
pışılır derecede istihdam edilebilirler. Bu 
da, bugün azalan işçi dövizlerimizin ye
rine kaim olacak dövizlerin daha fazlasıyla 
gelmesine bir neden olabilecektir. Bunun 
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bir limitle, bir tahayyülle de alakası yok
tur; gerçektir. Tabiî eğer Sayın Hükümet 
gerçek manada Avrupa Topluluğuna ka
tılma politikasını sürdürürse ve bu politi
kasında samimi ise. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de hava
yolları konusuna değinmek istiyorum. Ha
vayoUarımızm çalışma konusunda, ilave 
koltuk sayılarıyla ve modern uçaklarımız
la, diğer ülke havayolları filolarına nispetle 
bir eksiği olmamak gerekir; ancak yine de 
düşük koordinasyon ve altyapı nedenleriy
le, havayoUarımızm, gerektiği kadar kârlı 
çalıştığını da iddia edemiyoruz. Biliyorsu
nuz, son birkaç ay evvel, bilhassa genel 
müdürlük seviyesinde boş kalmış yönetim 
kadrosu nedeniyle bir sürü kargaşa yaşan
mıştır. Ümidimiz ve temennimiz, yeni Ge
nel Müdürümüzün, bu kuruluşumuzu, 
çağdaş bir anlayışla, beklenen yenilikleri 
de getirerek, üst seviyelere çıkarmasıdır. 

Bu arada birkaç meseleye de dokun
mak istiyorum; tabiî, ciddî görmediğimiz, 
yani şayia şeklinde olan meseleler değil, 
bizatihi Sayın Bakanın veya yetkililerin te
yit ettiği meseleler var. Geçmiş yıllarda ko
nu edilmiş bazı usulsüzlük ve yolsuzluk id
dialarının bir iki tanesini sıralayıp, ne aşa
mada olduğunu Sayın Bakandan öğren
mek isteriz. 

Genel müdürlük binası inşaatıyla 
alakalı bir iddia vardı; bu, Sayın Bakan 
tarafından da teyit edilmişti, ne aşamada
dır bilemiyorum. 

Uçaklarımızın kabin içi yenileştiril-
mesiyle ilgili ihale vardı. Bu konuyla ilgi
li olarak da Amerikalı bir firmanın taah
hüdünü yerine getirmemesi veyahut fazla 
ödeme yapılması şeklinde bir iddia vardı, 
ve bu iddia da 14 ay önce genel müdürlü
ğe resmen intikal ettirilmişti. Buna ben
zer bazı iddialar var; yalnız, biraz önce de
diğim gibi, ciddî olarak aslını tahkik et
meden konuşmayı »uygun bulmuyoruz. 
Zaten oluşmuş olan güvensizlik ortamını 

bu şekilde daha da artırmak istemiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, benden önce ko

nuşan İktidar Partisi sözcüsü Sayın Meh
met Beyin ve SHP sözcüsünün dile getir
diği, parlamenterlerle alakalı, havayolla
rından ve diğer hizmetlerden beklenen ko
laylıkların -zaten bu kolaylıkların ileri Batı 
ülkelerinde bizim düşüncelerimizden çok 
daha üst seviyelerde tatbik edildiğini de 
dikkate alarak- bizce de uygun görüldü
ğünü ve uygulanmasına taraftar olduğu
muzu belirtmek isterim. Tabiî bu meyan-
da VIP salonlarının kullanımı meselesi 
var. Eski parlamenterlerimizin, hele hele 
eskiden bakanlık yapmış arkadaşlarımızın 
beraber yaptığımız yolculuklarda bizden 
ayrılıp genel salonlara alınması, hepimizi 
üzmektedir. Emin olun, bu durum sade
ce şahıslarımızı ilgilendiren bir konu ol
sa, biz de bu VIP salonundan faydalan
madan o arkadaşlarımızla beraber genel 
salonlardan istifade etmeyi samimiyetle is
teriz. O bakımdan, bu arkadaşların öne
rilerine katıldığımızı beyan ediyorum. İn
şallah yakın gelecekte tatbikata da geçilir. 

Sayın ANAP hükümetinin, gerek mi
ting meydanlarında, gerek Mecliste, gerek 
komisyonlarda mikrofona çıkan her üyesi 
konuşmaya başlarken -hâşa, besmele gibi-
"telefon, elektrik" diyor. Bu mevzudaki 
görüşümü çok kısa olarak arz edip, mese
leyi kapatmak istiyorum. 

Evvela şunu arz edeyim, bu hizmet 
bir kamu hizmetidir. Muhakkak ki, haber
leşme olmadan hiçbir modern imkânın 
devreye sokulamayacağı açıktır. Ancak, 
haberleşmenin, taşımada olduğu gibi, ül
ke gerçeklerinin göz önüne alınarak ücret-
lendirilmemesini ve yapılan hizmetlerin de 
sanki önceden hiçbir şey yapılmamış gi
bi, sürekli 1984 yılından başlatılarak dile 
getirilmesini açıkçası esefle karışılıyoruz. 

Bakınız, telefonla ilgili olarak sizlere 
şuradan iki cümle okuyacağım ve nasıl ge
lişmiş, onu takdirlerinize arz edeceğim: 

. ı 
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"Şehirlerarası telefon konuşmalarının 
beklemesiz olarak temini için Türkiye ça
pında geniş tedbirler alınmaktadır. Bu 
maksatla yeni radyolink sistemleri, kram-
portör sistemleri ve şehirlerarası otoma
tik telefon santralları kurulmaktadır. Bu 
santrallardan ilk 17.10.1976'da İstanbul'
da servise verilmiştir. İstanbul'dan halen 
Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Ada
pazarı, Çorlu, Lüleburgaz gibi şehirler 
tam otomatik olarak aranabilmektedir." 
Bu okuduğum cümle, 1976 yılında hazır
lanmış Ulaştırma Bakanlığının hizmetle
rini özetleyen bir kitaptan alınmıştır. Do
layısıyla o zaman da düşünülmüş dijital 
santrallar, o zaman da düşünülmüş rad
yolink hatlan, o zaman da düşünülmüş bu 
radyolink hatlarının hem televizyon, hem 
haberleşme sahasında çağdaş bir yol oldu
ğu. Bu nedenle, meseleleri hep 1980 son
rası, hatta hatta 1984 sonrası diye ele alan 
görüşün tasvip edilemeyeceğini buradan 
şahsım ve partim adına belirtmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Eser, toparlayınız 
efendim. 

ALİ ESER (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

Bence, telefon meselesinde asıl bah
sedilmesi gereken, Sayın Bakanın "Çok 
münferit örnektir" dediği şu husustur: Bu 
örnek münferit değildir. Bu örnek, bir ay 
önce benim başıma da gelmiştir. Hepini
zin malumu olduğu gibi, PTT İdaresi, 
aboneler veya müstakbel abonelerden de
pozito parası hat tesis parası vesair adlar 
altında paralar alıyor. Bu paralar bugün 
çok yüksek meblağlara ulaşmıştır. İzmit'
ten gelen bir beyanname ile benim yaptı
ğım bir müracaatta, geçen sene 18 750 li
ra olan müracaat ücretinin bu sene 283 
bin lira olarak yenilendiğini, bu ilavenin 
ödenmesini bildirdiler. Telefonun ne za
man bağlanacağını, daha ne kadar para 

isteneceğini Allah bilir, bilemiyoruz. 
Geçen hafta İstanbul'a gittiğimde, 40 

bin lira beyanla gelmiş bir tebligat üzeri
ne PTT idaresine uğradım, 140 bin lira 
ödeneceği söylendi. Neden diye sordu
ğumda, "Efendim, PTT'nin özel sirkü
leri var.özel yayını var, ikinci telefon olur
sa şu kadar olacak, üçüncü telefon olursa 
bu kadar olacak..." dediler. Bir gün son
ra öğreniyoruz, PTT'nin yine keyfî bir ka-
rarıyle -tabiî, Hükümetin politikası icabı, 
bu işin yürümeyeceğinin anlaşılması ve 
büyük reaksiyon görmesi üzerine- "Bu 
tatbikattan vazgeçilmiştir, hat başına şu 
kadar bir zam almak suretiyle yeni bir uy
gulamaya geçilmiştir" gibi, günlük- söz
lerimin başında da belirttiğim gibi, hiçbir 
esasa dayanmayan, "deneme-yanılma 
metodu" dediğimiz artık biz bu tabiri iyi
ce Anavatan hükümetlerinin bir simgesi 
haline getireceğiz ve inşallah getirdik; ol
du oldu, olmadı dönelim; böylece ülkenin 
kaynakları heba olsun gitsin tarzında bir 
kararıyla karşılaştık. 

Nasıl ki, İstanbul'da tünel yerine 
ikinci köprünün yapılmasına itiraz etme
mize rağmen, bu eseri inkâr etmediğimiz 
gibi, akılcı yatırımları inkâr etmek de hiç
bir şekilde Doğru Yol felsefesi ile uyuşma
yan bir beyan olur. 

BAŞKAN — Sayın Eser... Sayın 
Eser... 

ALİ ESER (Devamla) — Bu hizmet
lere emeği geçmiş bütün yetkilileri, en alt 
kademede çalışanından, en üst derecede
ki yöneticisine kadar takdirle ve minnetle 
anıyorum. 

Bu takdir hisleri içinde, bu ülkenin 
demokrasi dahil, sosyal, ekonomik ve kül
türel, hangi sahasında olursa olsun, altya
pısına, üstyapısına bir taş ilave eden, bir 
çivi çakan bütün fertlerine başta demok
rasi şehidimiz Merhum Başbakanımız 
Adnan Menderes olmak üzere, minnet 
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borcumuzu teyit eder, şükranlarımızı su
narız. 

DYP Grubu ve şahsım adına, beni 
dinlediğiniz için Yüksek Heyetinize tek
rar saygı, hürmet ve selamlarımı bildiri
yorum. Teşekkür ederim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Eser. 

Lehinde Sayın Ahmet Dalkıran, bu
yurun efendim. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; Ulaştırma Bakanlığının 1989 ma
lt yılı bütçesi üzerinde şahsım adına gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Hepinize saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, zamanın kısa 
oluşu, teknik bilgilerin ve rakamların 
muhtelif arkadaşlar tarafından verilişinin 
yanında bir de Sayın Bakanımızın, özel
likle konu üzerinde geniş bilgi vereceğini 
dikkate alarak teknik detaydaki bilgilere 
inmek istemiyorum. 

Bir şey söylemek istiyorum, Ulaştır
ma Bakanlığı deyince kalbim çarpıyor... 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Hatay) — Doktora git, dokto
ra. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, lüt
fen efendim... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Evet, benim doktorum galiba 
Ulaştırma Bakanlığı olacak. Ulaştırma 
Bakanlığını hakikaten çok seviyorum; ama 
bu sözüm diğer bakanlıkları sevmiyorum 
anlamına gelmez. İçinden geldiğim bu ku
rumun karınca kararınca da olsa, belli yer
lerinde çalıştım, belli hizmetlerini gör
düm. Onun ötesinde, Ulaştırma Bakanlı
ğının Türk Milletine hangi derecede, han
gi boyutta hizmeti götürdüğünü gördük
çe, kalbimin çarptığını hissediyorum; iş

te, kalbimin çarpmasının esas (ana) nede
ni buydu, Bakanlığın kendi değildi. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Saygıdeğer Başkan, sayın milletvekil
leri; ulaştırma deyince -içinde haberleşme 
de dahil- ilk insanların dahi birbirine ih
tiyaç duyduğu, birbirleriyle irtibat kurmak 
üzere yol aradıkları bir sistem akla gel
mektedir ve bunun temeli taa o zaman
lardan atılmıştır. Modern ve teknik dün
yada bu sistemin gelişmesi sonucu, dün
yanın her bir ucundan şehirlerarası ve mil
letlerarası karşılıklı konuşmalarla, her ya
pıda ve her zihniyetteki insanların bile ne 
kadar yakınlaştıklarını, birbirlerine ne ka
dar ısındıklarını görüyoruz.Millî ve mil
letlerarası menfaatların nerelere geldiği
ni gördükçe, hele ülkemizin içerisinde 
dünyaya gelmemiş yavruların dahi, ulaş
tırma sistem ve şebekelerinden -anne rah-
mindekini söylüyorum, gelecekleri de kas
tetmek istiyorum- ne derecede yararlan
dığı dikkate alınınca, Ulaştırma Bakanlı
ğının hizmetlerinin değeri kat be kat art
ma arz eder. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, .Sayın SHP' 
Grubunun sözcüsü milletvekili arkadaşı
ma şöyle bir seslenmek istiyorum -Doğru 
Yol Partisinin Grubundan olan arkadaşım 
da bunun içindedir- "Ulaştırma hizmet
leri politik eğilimler dikkate alınarak ya
pılan hizmetlerdir, bu yönde bu hizmet 
yapılıyor" gibi bir iki söz söyledi. Bu söz
leri, kesinlikle, bir milletvekili arkadaşımın 
şahsına, doğru söz söylediğine inanmadı
ğım için, yakıştıramıyorum; sataşma de
ğil. Sebep olarak da kendi kazamdan bah
sedeyim: 7 oy çıkan bir köye otomatik te
lefon götürmüş Ulaştırma Bakanlığı... Ne
rede bunun politik yatırımı; nasıl bir po
litik yatırımdır bu? (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Olur mu öyle şey? 
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SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Kayaş'ta oturan arkadaşlarımı
zı, Sincan'da oturan arkadaşlarımızı trenle 
taşıyan Ulaştırma Bakanlığı nasıl oluyor 
da politik yatırım, politik tren götürüyor; 
bunun politikayla ne ilgisi var? Götürse 
götürse, millet menfaatına, ülke menfaa-
tma olan yatırımları götürüyqr. Böyle de
mek daha doğrudur; yani daha doğru ola
caktır kanaatindeyim ve bu kanaatlere de 
kesinlikle katılmıyorum. 

Türkiye'de eğer arkadaşlarımızın de
diği gibi yatırım yapılmış olsaydı, bugün 
37 bin köyde telefon olamazdı; bu müm
kün değildi; 37 bin köy ve mezrada tele
fon olamazdı. O zaman, bunun neresin
de politika? Bunun bir tek politikası var
dı; Türk millî politikasıdır. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Başka 
bir politika demek mümkün değildir bu 
işe. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Hindis
tan'a uçak seferi açıyorsanız, Amerika'ya 
iniyorsanız, Amerika'yla aranızdaki irti* 
bat sayesinde, Türk Milletinin sesini ora
da duyuruyorsanız, nerede politik yatı
rım? (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Tek politüV yatırım, ülkemizin 
menfaatleri dikkate alınarak yapılan yatı
rımdır. Eğer uzun menzilli uçakların alın
ması, okyanusların da ötesine geçilmesi 
gerekirse, millî politikamız doğrultusun
da bu hizmetin yapılması, bu uçakların 
alınması karşısında alkış tutmamak müm
kün değildir; Türk Milletinin tamamı al
kışlar. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, bir gemi 
sanayiine bakıyorsunuz, bir deniz ulaştır
ması hizmetlerine bakıyorsunuz; dünya
nın kıran kırana rekabet ettiği bir hizmette 
Türkiye'de, çürük dediğiniz, yaşlı dediği
niz, yaş ortalaması 15-20 yıl, 30 yıl dedi
ğiniz gemilerle kıran kırana rekabet edi
yor, millî Türk Bayrağını uluslararası de

nizlerde dalgalandırıyor. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunun ne
resinde, bu hizmetin hangi yerinde poli
tik yatırım? 

Başka bir şey daha: 
Saygıdeğer milletvekilleri, şuna üzül

memek mümkün değil: Köyünüze gidi
yorsunuz, telefonun kulağını çeviriyorsu
nuz, evinizde eşinizle beraberken, filan 
köydeki seçmeninizle görüşüyorsunuz; on
dan sonra da "Politik yatırım yapılıyor" 
diyorsunuz. Politik yatırım yapılıyorsa, 
Türk Milleti lehine yapılan yatırımlann 
hepsine saygı duymamız mümkündür. 
Saygıyla karşılamamız, en içten gelen duy-
gularımızdır. Bunun dışında başka bir şey 
söylemek mümkün değildir. 

Benim köyüme yol getiren bir iktida
ra saygımı, içimin sonuna kadar beslemek 
mecburiyetindeyim. Sayın Rahmetli Ad
nan Menderes'in ülkede yapmış" olduğu 
önemli hizmetleri bugün rahmetle yâd et
meyen, saygıyla yâd etmeyen bir millet
vekili var mı? Türk Milleti var mı? O'na 
da politik diyenler vardı ama... Allah O'na 
gani gani rahmet etsin. O'nun politikası 
bizleri buraya getirdi. (ANAP ve DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, demiryolları 
meselesinde bizim iktidarımızın ve gele
cek yine Anavatan Partisi İktidarlarının... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hayal, 
hayal, buna inanıyor musun? 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — ...cidden çok dikkatle politika 
takip etmesi zorunlu gözükmektedir. 

Şimdi, Ulaştırma Bakanlığının üst 
kademesine bakıyorum; en üst kademesin
deki kişilerin geliş yerleri; Devlet Planla
ma Teşkilatı, Devlet Planlama Teşkilatı, 
Hazine, diğer başka bir yer... Devletin en 
iyi yetişmiş elemanlarının toplanmış oldu
ğu kadronun kuruluşu gibi gözüküyor. Ül
ke sizden çok şeyler bekliyor. Sayın Müs
teşarımız, müsteşar yardımcılarımız, genel 
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müdürlerimiz ve bunun ötesinde, Ulaştır
manın bütün çalışanları; Türkiye sizden 
çok şeyler bekliyor. 

Demiryollarında bir tek şeyi söyle
mek mümkün. Hiç eskiyle mukayese et
miyorum; ama eskiden, daha kötü bir va
ziyet vardı; farelerden bile kurtulmak 
mümkün değildi. Bugün için demiryolla
rı, kendi sistemi içerisinde taşımacılığı 
"Çürük raylarla yapıyor" diyorsanız, 
evet, en güzel şekilde yapıyor; bunun ispa
tı da rakamlar. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) -
Bir de lokantalarını düzeltse!... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Şunu 
sağlam raylarla yapsa olmuyor mu yani? 

BAŞKAN — Sayın Rıza Yılmaz, lüt
fen... Yoksa sorunuzu sordurmam. Lüt
fen... Hatibin sözünü kesmeyin. 

Devam edin Sayın Dalkıran. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi eli
mizi vicdanımıza koyup... (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, eğer siz bana laf 
atarsanız, ben de süreyi uzatınm. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu
nu açık söyleyeyim. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sataşmaları dikkate alın efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Başkan 
buna müsaade etmez. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Türk Milleti adına hepinizi sev
memek mümkün değil. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, Ulaştırma 
Bakanlığının üst kademesine verdiğimiz 
şu mesajın, siz milletvekilleri tarafından 
da takip edilmesini arzu etmekteyiz. Sa
dece iktidar partisinin milletvekilleri de
ğil, muhalefet partilerinin milletvekilleri 
de takip etmek mecburiyetinde. Aksi hal
de, kendi seçim bölgenize gittiğiniz zaman 
ne diyeceksiniz, mazeretiniz ne olacak?.. 
"Hükümet yapmadı efendim, ne yapa

yım... Onun için bu hizmet buraya 
gelmedi" derseniz, bu vatandaşın karşı
sına, bu sistemli bir düşünceyle bir daha 
çıkmanız mümkün mü? O zaman, "Sa
yın milletvekilim, biz sana oy verdik, seç
tik; o yapmadıysa neden yaptırmak için 
uğraşmadınız, neden yapıcı şeyleri karşı
sına getirmediniz?" diye soru sorarlar. O 
zaman da milletvekilliği biraz, herhalde 
suya doğru kaymaya başlar. Gözünüz olur 
veya olmaz; bu ayrı bir konu. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz za
ten halkın karşısına gidemiyorsunuz. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — PTT Genel Müdürlüğünün 
meseleleriyle, hizmetleriyle ilgili olarak, 
sayın milletvekilimizin bir tanesi, "Efen
dim, her defasında, telefon diyorsunuz, 
elektrik diyorsunuz, satıyoruz diyorsunuz, 
çağ atladık diyorsunuz, her defa bunu 
söylüyorsunuz" dedi. 

Söyleriz, bin defa da söyleriz, iftihar 
ede ede söyleriz... (SHP sıralarından 
"Söyle, söyle" sesleri) 

Siz de söylüyorsunuz, içinizden siz de 
kabul ediyorsunuz. Buna bütün samimi
yetimle inanıyorum. Telefonu da, elektri
ği de, hizmeti de, ANAP İktidannın bü
tün girişimlerini, ülkeyi nereden nereye 
getirdiğini, döviz açıklarını bir anda sıfı
ra indirdiğini siz de kabul ediyorsunuz; 
ama kabul edemediğiniz bir tek şey var... 
(ANAP sıralarından alkışlar) Ne yapalım, 
iktidarı alkışlamak mümkün değildir; mu
halefetin görevidir de, muhalefet görevi 
yapmak istiyoruz diyorsunuz; ama içiniz, 
Türk Milletinin kalbiyle beraber atıyor; 
buna inanıyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yani 
sen bu sözlerine inanıyor musun? 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Evet, kesinlikle inanıyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Valla
hi bravo... 
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SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, beş sene 
evvel Elmadağ yolundan giden bir millet
vekiline soru sorarım, "Bu yokuştan na
sıl çakıyordunuz?" derim, İstanbul Boğaz 
Köprüsünden geçmek isteyen bir millet
vekilinden soru sorarım, "Nasıl geçiyor
dunuz buradan?" derim, Gebze ile İzmit 
arasında seyahat eden bir milletvekiline 
soru sorarım, "Nasıl hareket ediyordunuz 
buradan?" derim ve o zaman cevabınız, 
"Kablumbağa adımlarıyla yürüyoruz, 
onunla gidiyoruz" olurdu; ama şimdi ba
kıyorum, Elmadağ yokuşunu ben dördün
cü vitesle çıkıyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) Neden? Anavatan Parti
sinin ve Sayın Özal'm getirmiş olduğu sis
temli bir çalışma, yerinde yatırım, yatırı
ma zamanında başlama ve bitirme; Tür
kiye'yi, işte o yerden buraya doğru getir
miştir. Bunun için de kalbiniz, Anavatan 
Partisi İktidarı çok iyi, çok güzel hizmet 
yapıyor diyor; ama bununla beraber, ' 'biz 
muhalif milletvekilleri olduğumuz için 
muhalefet ediyoruz" diyorsunuz... Onun 
için de sizi seviyoruz. Niye?.. İçinizi, içi
nizden gerçeği söylediğiniz için. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Ne biliyorsunuz içimizi? 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, Sa
yın Bakanın konuşmasına baktım; telefon
la ilgili olarak, bu gelişmeyle ilgili olarak 
şöyle deniyor: "Avrupa ülkeleri içerisin
de 9 uncu sıraya geldik, dünya ülkeleri 
arasında da 14 üncü sıradayız." Yanılmı
yorsam rakamlar böyledir. ' 'Avrupa, Av
rupa..." deyip, yıllarca yüzümüze bakma
yan ülkelerin -sıfırdan başlayıp- 9 uncu sı
rasına kadar geldiysek... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Solladık onları. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Evet, birçok konuda da onları 
solladıysak, dünya ülkeleri dediğimiz ül

kelerin arasında 14 üncü sıraya kadar yük-
selebildiysek; Q zaman bu, bir sihirli değ
neğin değil, sihirli değneğe de işaret ede
cek bir kafanın, bir yapının ürünüdür. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu yapıyı alkışlamamak mümkün 
değildir. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar) 

Milletvekilinden bakanına, küçük 
memurundan büyük memuruna, bürok
ratına kadar, bu yapıyı, bu zihniyeti alkış
lamamak mümkün değildir. (Alkışlar) 

Neden alkışlamamak mümkün değil
dir? Türk Milletine yapılan hizmeti alkış
lamamak mümkün değildir de ondan, 
onun için. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, topar
layınız, rica ediyorum efendim. ("Devam 
etsin" sesleri ve alkışlar) 

Sayın Dalkıran, süreniz 5 dakika geç
ti. Siz ilk defa kürsüye çıktığınız için mü
samahayla karşılıyorum; lütfen toparlayı
nız. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, grubuna sa
hip, davasına sahip saygıdeğer milletvekili 
arkadaşlarım, kendi grubum için de söy
lüyorum, arkadaşlarım için de söylüyo
rum; şimdi, geliniz bir meseleye ciddî şe
kilde bakalım... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Senin gibi. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Mahmut otur yerine, eğer bir 
daha laf edersen, orayı bilirsin yani, otur 
yerine kardeşim, otur yerine kardeşim... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu kürsüden ciddî konuşsun efen
dim, Biraz ciddî olsun. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Evet, şunu ciddî bir şekilde ta
kip edelim, ciddî bir şekilde memleketin 
önüne getirelim. Anavatan milletvekilinin 
ciddî olduğu kadar, Anavatan İktidarı da 
en küçüğünden en sonuna kadar ciddîdir. 
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(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Cid
dî olmaması da mümkün değildir. Arka
daşlarımıza karşı kavga edercesine konu
şacak halimiz de yok herhalde; yani bir
birimizi kırmanın, üzmenin de bir anla
mı yoktur. Biz yatırımı da hizmet için ya
parız, halk için yaparız, konuşmayı da hak 
için yaparız, sevgi için de yaparız, hizmet 
edeceğimiz kişiyi de sevgiyle seçeriz. 
Onun dışında, art niyetimiz yoktur. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — 
Zamları da öyle yapıyorsunuz. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, Ulaştırma 
Bakanlığı PTT'sinden tutunuz da, demir
yolu taşımacılığına, imalat sanayiindeki 
belli bölümüne, gemi sanayiinde dünya
ya gemi ihraç eden ve gemi motorları ya
pan gücüne, tersane kapasitelerinin Tür
kiye'nin gemi satma imkânı yaratabilecek 
kapasiteye; deniz taşımalarının, ülkenin 
menfaatlarma, ülkenin insanlarına hizmet 
edecek en rantabl şekilde taşımalar yap
masına; millî filomuzun, yurt içi ve yurt 
dışındaki taşımalarda en güzel payı alma
sına hizmet ve katkısı olan bütün arkadaş
larımı ve özellikle de tarafsızlığıyla, hiz
metiyle vatandaşına en güzel şekilde hiz
met vermek üzere görevli olan bürokrat 
arkadaşlarımıza hem şahsım adına ve hem 
de Anavatan Partisindeki arkadaşlarım 
adına teşekkür ediyorum ve eğer sayın 
milletvekillerini kabul ediyorsa, kendileri
nin adına da teşekkür ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, lütfen 
teşekkür faslına gelin ve lütfen bitiriniz 
efendim. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Konuşmamı bağlarken yalnız bir 
noktaya da temas etmek istiyorum: Arka
daşlarımız telefon hizmetlerinin pahalı ol
duğundan bahsettiler. Doğrudur... 

VEDAT ALTUN (Kars) — Her ni
metin bir külfeti vardır. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Evet, her nimetin bir külfeti 
vardır. Efendim, şu mazeret midir: "Te
lefon kamu hizmetidir. Pahalılanmasın, 
zamlanmasm" 

Demiryolu da kamu hizmetidir, pa
halılanmasın, zamlanmasm; denizyolun-
daki taşımalar da kamu hizmetidir, paha
lılanmasın, zamlanmasm; tarımda da bir 
kamu hizmeti vardır; o zaman ilaca da, 
gübreye de zam yapmayınız, onlar da pa
halılanmasın, zamlanmasm; şeker de ka
mu hizmetidir, vatandaş çay içecektir, ona 
da zam yapılmasın! Bu ne biçim zihniyet
tir? Bu ülkeyi ne ile idare edeceksiniz? 
(SHP sıralarından "Zamlarla zamlarla" 
sesleri) Saygıdeğer milletvekilleri ergene 
karı boşamak kolaydır. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, lütfen 
toparlayınız efendim. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Ulaştırma Bakanlığının kurmay 
kademelerinden arzu ettiğimiz konular 
şunlardır: Gemi sanayiinin üzerinde cid
diyetle durulması; deniz taşımalarının ve 
deniz araçlarının üzerinde ciddiyede durul
ması; yaşlı gemilerin filo dışı bırakılması 
için gerekli tedbirlerin alınması; rekabet 
edebileceğimiz güçlere doğru ulaşmak için 
gerekli tedbirlerin alınması; lokomotif sa
nayiinde yurt dışına ihraç etmek üzere lo
komotiflerin yapılabilmesi için gerekli ted
birlerin alınması; PTT'de mevcut, bazı 
köylerimize bağlanmış olan manuel telefon 
santrallannın süratle otomatiğe geçmesi 
için gerekli tedbirlerin alınması; karayolu 
taşımacılığı kanununun bir an önce Türk
iye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi 
hususunda, Sayın Bakanımızın özellikle 
üzerinde durmasını arzu ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, lütfen 
efendim.. 20 dakika oldu. 
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SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, 20 da
kika oldu, lütfen toparlayınız; sayın mil
letvekili arkadaşlarımıza karşı, Başkanlı
ğı müşkül durumda bırakmayın. Lütfen 
efendim... 

VEFA TANIR (Konya) — Biz, hak
kımızı veriyoruz Sayın Başkan. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Sayın Bakanım, bizim, Kara 
Ulaştırması Genel Müdürlüğümüz var. 
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, ku
ruluşuna bakarsanız eğer, çok önemli gö
revi ifa etmek üzere, teşekkül etmiş bir ge
nel müdürlük. Bu Genel Müdürlüğün, 
uluslararası anlaşmalara imza koyduğu da 
dikkate alınırsa, lisan bilir insan yönün
den takviye edilmesi, kaçınılmazdır; kali
fiye eleman yönünden takviye edilmesi ka
çınılmazdır. Yurt dışına giden arkadaşla
rımızın, mutlaka bir lisan bilmesi zorun
ludur; bunun içinde, Bakanlık, gerekli ted
biri almalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran... 
SEYİT AHMET DALKIRAN (De

vamla) — Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efen

dim. Lütfen efendim... Lütfen... 
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Mü

dahale etmeyin, Sayın Başkan. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (De

vamla) — Ulaştırma Bakanlığımızda, bir 
APK Kurulu Başkanlığı vardır; Sayın Ba
kımınızın, dikkatlerine arz ediyorum: Bu 
kurulun açık adı, Araştırma Planlama Ko
ordinasyon Kuruludur. Demiryolunu da 
araştırsın, PTT'yi de araştırsın, denizyo
lunu da araştırsın, gemi sanayiini de araş
tırsın; çünkü, yetkiler Sayın Bakanlıkta 
toplanmıştır. Bu kurulun, mutlaka, ele
man yönünden takviye edilmesi, artı, bu 
kurula işlevlik kazandırılması, Sayın Ba
kımından özellikle arzu ettiğim hususlar
dır. 

Bu duygular içerisinde, Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesinin -bağlı ve ilgili kuru
luşları da dahi}- ülkemize, bugünkü Hü
kümetimiz dahil, gelecek yıllardaki Ana
vatan Hükümetlerine (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) Ulaştırma 
Bakanlığına ve Ulaştırma Bakanlığında 
çalışan bütün personele hayırlı uğurlu ol
masını temenni eder, memleketimize ha
yırlı hizmet vermelerini arzu eder, saygı
lar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Dalkıran. 
Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri, Ulaştırma Bakanlığının 1989 mal! yılı 
bütçesi üzerinde, kısa bir açıklama yap
tıktan sonra, değerli milletvekillerinin so
rularına cevap vererek, sabrınızı taşırma
dan, 20 dakika içinde bunları özetleyerek 
huzurunuzdan ayrılacağım. 

Öncelikle, benden önce konuşan ar
kadaşlarımıza, Sayın Dalkıran, Sayın 
Eser, Sayın Türk, Sayın Kahraman, Sa
yın Yüzügüler ve Sayın Türker'in, gerek 
yapıcı, gerekse yol gösterici tenkitlerine, 
peşinen teşekkür ediyorum. 

Öncelikle şunu ifade edeyim ki, son 
üç yılda, Sayın Özal hükümetleri, huzu
runuza getirmiş olduğu bütçelerle, ulaş
tırma sektörünün yatırımlarını en önde 
tutmuş ve takriben 1/3'ünü, yani bütçe 
kaynaklarından yapılan yatırımların 
1/3'ünü, ulaştırma sektörüne ayırmıştır. 
Doğru rakamlar: 1986'da yüzde 32,7; 
1987'de yüzde 32,3; 1988'de de yüzde 
32,3. 1989 yılı bütçesine baktığımız za
man, o da yüzde 32 civarında. Tabiatıyla 
bunu tatminkâr görmeyen arkadaşlarımız 
olabilir. Ancak bu bütçenin, bir toparlan
ma yılının bütçesi olduğu ve enflasyonla 
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mücadele edileceğinin gayet açık ve seçik 
ifade edilmiş olduğu düşünülürse, bura
daki bütçenin yatırım kaleminin artmamış 
olmasının siyasî bir tercih olduğunu ve bu
rada müzakere edilip bir noktaya varıla
mayacağını ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığı sahası içine giren sek
törleri kısaca özetlemek istiyorum: 

PTT, bizim, hakikaten yüzümüzü 
güldüren ve gerek Batı, gerekse dünya ül
keleri içinde yüzümüzü ağartan bir nok
taya gelmiştir. 

Biraz evvel Sayın Dalkıran söylediler, 
biz ülke olarak mevcut hatlarımızla, yani 
mevcut PTT santral kapasitesi ve hatlan 
bakımından Batı ülkelerinde dokuzuncu, 
dünya ülkelerinde ondördüncü sıraya gel
dik. 

Türkiye'nin yeri burası mıdır, daha 
ilerisi midir konusu, tabiî ki müzakereye 
açık; ama bugün için dünya ülkeleri içe
risinde ondördüncü sırada olmamız, bi
zi, hiç olmazsa bir miktar gururlandırma-
hdır. 

Bazı arkadaşlarımız, hatta bakanla
rımız, hatta bir ara Sayın Başbakanımız 
da kullandı, "Çağ atladık" dediler. Bu, 
hiç kimseyi yermek veya daha önceki ida
releri istiskal etmek için değil; bir yerde 
"çağı yakaladık ve aradaki mesafeyi atla
yarak bugünkü güne geldik'' anlamında 
kullanılmıştır. Tahmin ediyorum, bundan 
muvafıkı, muhalifi herkes gurur duyuyor. 
Nitekim, muhalefete mensup arkadaşla
rımız da burada, "Bu yapılan hizmetleri 
inkâr etmiyoruz" dediler; teşekkür ediyo
rum. 

Efendim, PTT hizmetlerinde yeni 
sistemlere geçiyoruz (ISDN denilen siste
me), digital santralları yaygınlaştmyoruz. 
inşallah önümüzdeki kısa bir zamanda 
otomatik telefonsuz hiçbir kasaba bırak
mayacağız. Büyük kpyleri de otomatik 
santrala kavuşturacağız. 

Daha önce PTT'nin uygulamakta ol
duğu bir sistemi ortadan kaldırdık. Para
lar toplanır, ertesi yıl veya üç ay, beş ay 
sonra hizmet götürülür, telefon bağlanır
dı. Bu, PTT'nin, zamanında, aboneye bir 
imkân tanımak ve kendisini enflasyondan 
korumak için getirmiş olduğu bir tedbir
di. Yani tesisin ücreti ödendiğinde, tesise 
zam gelse de abone bundan zarar görme
yecekti; fakat bu uygulamaya son verdik. 
Çünkü, abonemiz bunu bilmesine rağ
men, parayı yatırdıktan sonra, ertesi gün 
"Paramı yatırdım, canım, benim telefo
nu da bağlasana'' diyebilmektedir. Onun 
için, bu sisteme son verdik efendim. 

Bir de, gerek haberleşme, gerekse te
levizyon sahasındaki son gelişmeler ve te
levizyon yayın saatindeki artışlar dolayı
sıyla, artık Türkiye kendi uydusunu plan
lamak mecburiyetindedir. Biz, bu yıl, ya
ni 1989 yılında kendi uydumuz için ciddî 
planlamalara gireceğiz ve öyle tahmin edi
yorum ki, 1992 yılı, bizim kendi uydumu
za sahip olacağımız yıl olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gi
bi, haberleşme sahasında, bir de Telsiz Ge
nel Müdürlüğümüz var; bunun da bütçe
sini arada görüşeceğiz. 

Telsiz Genel Müdürlüğümüz, gerek 
iş sahasında, gerekse insanımızın boş za
manlarını değerlendirmesinde kullanılan 
telsizlerin yaygınlaşması sebebiyle, bu ha
berleşme aygıtının dağıtılması, frekans ve
rilmesi ve bu hizmetlerin koordone edil
mesini sağlamaktadır. 

Burada önemli bir projeyi başlattık 
ve telsiz monitoring sistemini kuruyoruz; 
bununla ilgili büyük bir yatırım içine gi
receğiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sivil ha
vacılıkta da hakikaten büyük aşamalar ol
du ve önümüzdeki yıl artık Türkiye'de 15 
noktaya değil 30 noktaya, hatta mümkün 
olursa ve uçak sayısını halledebilirsek 35 
noktaya uçabilir hale geleceğiz. 
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Türk Hava Yollan kısa mesafeli iç 
hatlardan maalesef zarar etmektedir. Bun
ların yerine "Beslenme hatları" dediği
miz, yabancı dilde "feeder İme" dediği
miz sistemi koyarak; belli merkezlere yol
cumuzu taşıyıp, o merkezlerden.de İzmir, 
İstanbul ve Ankara'ya devamlı bağlantı se
ferleri kurarak, vatandaşımızı Kars'tan İz
mir'e, Hakkâri'den Edirne'ye aynı gün
de götürme imkânını bulacağız. Bunun 
için yeni bir şirket kuruluyor; sadece "fe-
eder İme" yani besleme hatlarında çalışa
cak bir şirket kuruluyor. Burada devletin 
payı yüzde 30, özel sektörün payı ise yüz
de 70 olacak. Aynca, bu şirketin altında 
bölgesel olarak yavru şirketler organize 
edilip, her bölgenin kendi uçaklarına sa
hip olması; ama bunların bakımı, idame
si ve diğer hizmetlerinin bu ana şirket ta
rafından görülmesi sağlanarak, ekonomik 
bir çalışma sistemine girilecektir. Mesela 
Güneydoğu Havayolları gibi, Doğu Ana
dolu Havayolları gibi, Karadeniz Havayol
ları gibi şirketler kurulacak; bunların 
uçakları başlangıçta kiralama yoluyla bir 
iki adet olacak; kâr ettikçe şirketi büyüte
ceğiz, vatandaşa götürdüğümüz hizmeti 
büyüteceğiz. 

Değerli milletvekilleri, Türk Hava 
Yollarımız sivil havacılıkta en büyük olan 
bir şirketimiz ve toplam koltuk kapasite
sinin aşağı yukarı yüzde 60'ma sahiptir. 
Yani, toplam 7 300 koltuk kapasitesine sa
hip olan sivil havacılığımızın, 4 500 kol
tuğu Türk Hava Yollarına aittir. Bu 
4 500'ün 2 200'ü yeni ve modern uçakla
ra aittir. 10 tane Airbus'un 3 tanesi İstan
bul'dan Nevv York'a kadar aktarmasız ola
rak uçabilecek tipte uçaklar. Ancak, be
lirli hava şartları dikkate alındığından, 
arada bir uğrak yaparak gitmeyi yeğliyo
ruz. Bu yıl beş tane yeni hat açtık. Bunun 
en büyüğü ve en fazla ses getireni Nevv 
York'a açtığımız hat oldu. Zaten bizim de 
istediğimiz, bu hatları açarken ses getir

mek, yani duyurmaktı; Türkiye'de Türk 
Hava ^folları var, birçok kıtaya uçuyor, bu 
arada Nevv York'a da gidiyor" şeklinde... 

Bu dış hat seferlerini daha da takvi
ye ederek, Moskova, Japonya, Avustralya, 
Güney Amerika'ya uçabilmek için geniş 
gövdeli uçaklar almayı kararlaştırdık; pi
yasadayız. Geniş gövdeli uçaklar mesele
sini de önümüzdeki yıl hallederek, filomu
za katacağız. Böylelikle, Türk Hava Yol
ları Türk Bayrağını beş kıtaya ve birçok 
gelişmiş ülkeye ulaştırmış olacaktır. 

Tabiatıyla Türk Hava Yollarından, 
zaman aksatması yönünden, hizmet kali
tesi yönünden ve ikram yönünden belirli 
bazı şikâyetler olabilir. Yani arkadaşları
mız bunların üzerinde daha dikkatli du
racaklar, sizlerin ve uçaklarımızla yolcu
luk eden diğer yolcularımızın beğenisini 
kazanacaklar, diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
demiryollarına gelince: Aslında demiryol-
larımız en ekonomik olarak yük taşıyabi
lecek bir ulaştırma modudur. Ancak, ge
rek geçmiş yıllarda yatırımın yapılamama
sı (modernleştirilmemesi), gerekse, çeken 
ve çekilen araçlarda hâlâ bugünün şart
larına ulaşılamamış olması, yolların geo
metrik yapısı ve hatların eskiliği, bu de
miryolu taşımacılığını ekonomik olmaktan 
çıkarmıştır. Demiryollarımız, şu anda za
rarına çalışmaktadır. Geçen sene de zarar 
etmiştir ve gelecek sene de zararı ortadan 
kalkmayacaktır; ama, eğer hızla modern
leşmeye yönetebilirsek, demiryolunun ge
ometrisini değiştirebilirsek, yolun hiç ol
mazsa bir kısmını elektrifiye edebilirsek, 
çeken ve çekilen araçlarda yeniliklere gi-
debilirsek, hem sizlerin beğenisini kaza
nacak, hem de bir miktar, çok zarar eden 
hatları az zarar eder şekle dönüştürebile
ceğiz. Bu cümleden olmak üzere, önü
müzdeki yılda "Rail bus" dediğimiz, bir 
tek vagondan müteşekkil, kendi motoru ve 
bir sürücüsüyle çalıştırılabilen tipte araç-
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lar servise koyacağız. Bunların bir kısmı
nı burada yapacağız, bir kısmını da ithal 
ediyoruz. Böylelikle bazı merkezler arasın
da bomboş gidip gelen büyük lokomotif
ler ve arkasında çekilen çok sayıda vagon 
yerine, bir tek vagon gidip gelecek, dol
dukça arkasına ikinci bir vagon, dolduk
ça bir başka saatte ikinci bir sefer koya
rak frekansını artıracağız, böylece de in
sanımızın beğenisini kazanacağız. 

Bizim yaptığımız küçük bir araştır
mada, vatandaşın karayolunu tercih etme
sinin sebebi, frekansının çok olması; yani 
istenilen saatte otobüsün veya dolmuşun 
bulunmasına bağlandı. Trenimiz çok da
ha ucuza taşıyor; ama, vatandaş bir alış
kanlık edinmiştir, "Nasıl olsa her istedi
ğim saatte gidebiliyorum, otobüsü tercih 
ediyorum" diyebiliyor. Bunu ortadan kal
dırmak için... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Şu an
da artık tren ucuz değil. Belki önceden 
ucuzdu; ama şimdi değil. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şu anda ya
pılan bir zamla... 

Efendim, tabiî biz belirli standartta, 
belirli kalitedeki bir otobüs ücretiyle mu
kayese edeceğiz kendimizi. Çünkü, mavi 
tren en pahalısıdır; Pulman koltukta bir 
otobüs koltuğunun iki misli genişlikte ye
riniz var, artı, bir de dolaşma, bir de res
torandan istifade etmemiz imkân dahilin
dedir. Bugün bizim bilet ücretimiz, en iyi 
hizmet veren bir otobüs şirketinin bilet üc
retinden daha düşüktür. Lütfen onunla 
mukayese edin. 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — 15 bin 
lira, nasıl olur?.. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Onun 
da içinde hostesi var, barı var. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Ulusoy 10 bin lira. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; önümüzdeki yılda bazı 
hatlann elektrifikasyonunun ihale proje
sini de hallederek, 1990 yılının sonunda, 
öyle tahmin ediyorum ki, Edirne'den gi
ren bir Avrupa treni Suriye'ye kadar elek
trikli bir hatta gidecek. Bu, bize hem iş
letme masraflarımızın kısılmasını, hem de 
yol süratinin, ticarî süratin artmasını sağ
layacaktır. Böylelikle üzerimize daha faz
la yük, daha fazla yolcu çekebileceğimizi 
ümit ediyoruz. 

Yeni bir uygulama başlatıldı; Demir
yollarında hostes... Arkadaşımız bahsetti
ler, hostes arzu ettiler. Hostesi olacak. Ba
zılarında var. Restoranın kalitesi yüksele
cek, yataklının sayısı artırılacak ve klima
lı, kendinden ısıtmalı, daha lüks vagonla
rın imalini bu sene tamamlayarak hizme
tinize sunacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Devlet Hava Meydanları, bil
diğiniz gibi, bizde büyük bir kuruluştur. 
Onun da yatırımları var, bütçemizde gö
rünmemekle beraber; ama önemli bir ku
ruluşumuzdur. 

Türkiye'nin her noktasına bir stol tipi 
havaalanı yapmak istiyoruz. Bu, hem Hü
kümet programımızda, hem de parti prog
ramımızda vardır. İlgili çalışmalar sürat
le bitirildi ve şu anda bitenlerin yanında, 
dört tanesi de yapılmaktadır. Eskişehir, ye
ni bitti; Tokat'ı, hava şartlarından dolayı 
asfaltlama noktasında bıraktık; Manisa 
yapılmakta, Siirt yapılmakta ve inşallah 
1990'lı yıllarda öyle bir noktaya geleceğiz 
ki, artık Türkiye'de herhangi bir nokta
dan kalkıp, herhangi bir noktaya gidebi
leceğiz. Bu feeder line projesi de bununla 
akupledir. 

Tabiatıyla bazı havaalanlarımızda 
büyük yatırımlar yapılmış, daha büyük 
yatırımlara gitmek istemedik; küçük, akıl
cı yatırımlarla bu havaalanlarımızı da ge
ce çalışabilecek hale sokuyoruz. Küçük 
terminal binaları yaptık; çünkü yolcu sâ-
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yısı bellidir. Bir örnek vereyim: Kars Ha-
vaalanımızı açtık; ortalama yolcumuz 
günde 10 kişidir. Oradaki havaalanımız, 
100 kişiyi rahatlıkla barındıracak ve hiz
metini görecek biçimdedir. İnşallah, öyle 
olur ki, böyle küçük küçük yaptığımız ter
minal binaları hizmete kâfi gelmez, büyü
türüz. Nitekim, Antalya Havalimanı ter
minal binası olarak hizmete kâfi gelmiyor, 
onu büyütmek için bu sene projeye aldık; 
ama Urfa'ya yaptığımız terminal binası 
gayet yeterlidir, Denizli'ye yaptığımız ter
minal binası gayet yeterlidir, Kars'a yap
tığımız terminal binası yeterlidir. Bunla
rın yolcu sayıları büyüsün, bu terminal bi
nalarını da büyüteceğiz efendim. 

Efendim, bir Denizcilik İşletmeleri
miz var, Şirketi Hayriye'den devir alınmış 
bir işletmemiz ve bu işletmemizde aslın
da çok yaşlı gemilerimiz vardır; arkadaş
larımız tenkit ettiler, doğrudur. Yalnız, ben 
size iki rakam vereyim: 1960 ile 1984 yıl
ları arasında yirmidört yılda bu şirkete 43 
yeni gemi eklenmiş; 1984 ile 1988 yılları 
arasında -1988 yılını da bitti kabul 
edersek- 27 yeni gemi ilave ettik ve orta
lama gemi yaşını 27,6'dan 17,3'e düşür
dük. Gönül ister ki, 1 yaşında, 2 yaşında, 
3 yaşında gemilerle seyahat edelim; ama 
Türkiye'nin imkânlarının buna elverme-
yeceğini takdir edersiniz efendim. Deniz
cilik İşletmelerinde de filo yenilemesi ve 
hizmetin kalitesi artmaya devam edecek
tir. 

Bir de iftihar vesilemiz olan gemi in
şa sanayimiz var ve gerek özel, gerekse ka
mu sektörü olarak hakikaten bizi gurur
landıran bir noktadadır. Benim talebelik 
yıllarımda bir "çağ atlama" sloganımız da 
vardı ve o zaman 6 500 DVVT'luk Abidin-
daver Şilebi vardı. Yanılmıyorsam, onun 
inşaı beşbuçuk sene sürdü ve denize indi
rilmesi büyük bir olaydı. O zaman biz de 
belki üniversitede teknik bir dalda eğitim 
görmenin verdiği bir heyecanla bunu çok 

dikkatle takip ederdik. 6 500 DVVT'luk ge
mi yapmıştık ve o günün tabiriyle çağ at
lamıştık. Bugün 75 bin. DVVT'luk gemi
nin parçalarını inşa atmeye başladık, an
cak kızacağa oturtamadık; çünkü, kuru 
havuz, zamanında bitirilemedi, şimdi hız
landırdık, önümüzdeki yılın ortasında ku
ru havuzumuz bitecek, 75 bin DVVT'luk 
2 gemimiz orada kızaklanacak ve bunlar 
ihraç edilecek. Şu anda 26 500 DVVT'luk 
3 gemi siparişimiz vardı; bunlardan biri 
denize indirildi, ikisi inşa halindedir. İşte 
biz, kamu sektöründe yapılan bu büyük 
hamlelerle gurur duyuyoruz, diyoruz. 

Norveç'ten ithal ettiğimiz deniz oto
büsleri vardı. Arkadaşlarla oturup konuş
tuk, Norveç'ten ithal fiyatının yüzde 10 ek
siğine ve hemen hemen o sürelerde teslim 
edebileceğimizi gördük; protokoller yapıl
dı, şimdi bunun kredi ve finansman aşa
masındayız. Hakikaten gemi inşamda bü
yük hamleler yapıldı, büyük mesafe kate-
dildi; ama eksiğimiz yok mudur? Vardır 
elbette. Yanlışımız yok mudur? Vardır el
bette. Bu Bakanlığın camiasında 210 bin 
kişi çalışmakta. 210 bin kişinin hepsinin, 
benim düşündüğüm biçimde veya müste
şarın veya bir genel müdürün düşündü
ğü biçimde aynı pencereden aynı istika
mette görmesi ve. düşünmesi mümkün de
ğildir. Tabiatıyle bazı aksaklıklar vardır; 
ama biz iddia ediyoruz ki, bizim dönemi
mizde aksaklıklar minimuma, asgarîye in
miştir. 

Pendik tersanemiz çok uzun yıllar al
dı; fakat bugün artık bir hamle yapabile
cek noktaya geldi. Bugüne kadar 636 ila 
930 beygirgücünde 73 adet motor imal et
tik. Bu yıl 14 bin beygirgücünde sulzer 
motoru imal edeceğiz ve artık Türkiye 
dünya klasmanında, gerek teknenin biza
tihi kendisinin yapımında, gerekse moto
runun imalinde dünya ülkeleri ile boy öl
çüşen bir noktaya gelecektir. Bundan gu
rur duyuyoruz. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

— 398 — 



T.B.M.M. B : 41 13 . 12 . 1988 O : 2 

Sayın Başkan, değerli üyeler; genel
de arkadaşlarımız kritiklerinde, bu ulaş
tırma hizmetlerinin el yaktığından ve çok 
pahalı olduğundan bahsettiler. Ben, affı
nıza sığınarak, iki rakam söyleyeceğim ve 
takdirlerinize bırakacağım: 1973 yılını ve
receğim -1983' ü almıyorum, sıkıntı olabi
lir- 15 sene evvel telefondaki bir kontör üc
reti 1 lira, mektup ücreti de 1 lira efen
dim. 1973 yılının 1 lirası bugünün 233 li
rası efendim, deflatörle çarparsanız; yani, 
1973 yılında 1 lirası olan bugün 233 lira
nın sahibi. Şimdi bir kontör 125 lira. O 
halde, pahalılanmış mı, göreceli olarak, 
izafi olarak, ucuzlamış mı, sizin takdiri
nize bırakıyorum? 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Parası olan için sorun yok. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bir mektup 
150 lira. Bir de ayrıca ailenin o günden bu
güne; yani 15 yılda millî gelirden artan pa
yını hesaba almadık, sadece deflatörü kul
lanıyorum. 1973'deki 1 lira, bugün 233 li
ra ve 1973'de 1 lira olan kontör ücreti bu
gün 125 lira (En pahalısı, 100 liralık orta
laması da var), Mektup 150 lira. Takdir
lerinize arz ediyorum efendim. PTT için 
bu kadar söyleyeceğim. 

Demiryolu ücretleriyle ilgili olarak 
arkadaşlarımız, çok pahalı, dediler. Yine, 
1983'ü almayayım, 1973'ü alıyorum; 
1973'te iki tane bilet rakamı vereceğim 
efendim: Ankara-İstanbul 1973 yılında 50 
lira. 1988'de 10 000 lira. Birinci mevki ek
spresi veriyorum; çünkü, 1973 yılında ma
vi tren yoktur, mavi tren mukayesesi ya
pamam. O halde, 200 misli artmış efen
dim, o da yeni zamla. PTT'nin ücretleri
ni de yeni zamla verdim efendim. Halbu
ki, 1973'teki 1 lira bugünün 233 lirası. De
mek ki, demiryolu taşıma ücretlerinde de 
enflasyonun gerisinde kalmışız, daha doğ
rusu, vatandaşımıza götürdüğümüz hiz

mette pahalılanma değil, bir miktar ucuz
lama olmuş. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Enflasyonu da siz çıkardınız. 

HASAN ZENGİN (Manisa) - Hü
kümetin eseri. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Efendim, 
bakın, 1983'ü almadım, 1973'ü aldım ki, 
herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Muka
yesemiz 1973'ten itibaren. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Bir 
de işçi maaşlarını mukayese edin. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) - Onu söy
lersem çok zor durumda kalırsınız efen
dim. 

Banliyö ücretleri: Banliyöyü de çok 
kullanıyoruz; çünkü banliyöde yılda aşa
ğı yukarı 120 milyon insanımızı taşıyoruz. 
Banliyö ücretleri 1 lira 75 kuruşmuş, İs
tanbul'da, Ankara'da; şimdi banliyö üc
reti 200 lira. Aşağı yukarı 115 misli. De
mek ki, yan yarıya bir ucuzlama var ban
liyö ücretlerinde. 

Denizyollarında yine hizmet ucuzla
mış efendim, onu da arz ediyorum. Ka-
raköy-Haydarpaşa-Kadıköy yolcu taşıması 
1973 yılında 150 kuruşmuş efendim. Şimdi 
200 lira. 133 misli bir artış var, ama def-
latör, dediğim gibi, 233. O halde, hizmet
ler yönünden, Ulaştırma Bakanlığının 
şemsiyesi altında bulunan hizmetler yö
nünden aileye, birime giden hizmetler gö
receli olarak, izafî olarak, rölatif olarak 
ucuzlamıştır efendim. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — 1983'e 
göre bunu yapsak nasıl oluyor? 

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

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — O çok kö
tü oluyor. Doğru Yol'la bir sıkıntımız ola
bilir diye düşündüm efendim, onun için 
1983'ü vermedim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 
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ATİLLA İMAMOĞLU (Kahra
manmaraş) — Bizimle ne sıkıntınız ola
cak, milletle sıkıntınız. Millete söylersiniz, 
olur biter. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bakın şim
di, diyeceksiniz ki, hep pembe tablolar çiz
di... Hayır. Eksiğimizi de söyleyeyim; ama 
sebebini de söyleyeceğim. Türk Hava Yol
larının ulaştırması da maalesef enflasyo
nun önünde artmış; ama sebebine baktım: 
1973 yılında petrolün bir varili 1,1 dolar 
efendim. Şimdi en ucuz petrol 15 dolar. 
Demek ki, onbeş misli oradan artış var ve 
petrolü alıyoruz. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Uçağı bı
rakın da şu karaya bakalım. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Uça
ğa kaç kişi biniyor? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayla müzakere olmaz. Herkesin ka
fasından bir sual olursa, Sayın Bakan ce-
vaplayamaz. 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Hatay) — Çanak tutuyor, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Susmanız gerekirken hâlâ cevap ve
riyorsunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — İkincisi, al
dığımız uçakların hepsi yurt dışından ve 
bunu dövizle alıyoruz. Dolayısıyla, Türk 
Hava Yollarının ücret politikasında maa
lesef enflasyonun önünde olmuşuz. Bunu 
düzeltmek, bunu tashih etmek bizim is
teğimiz, arzumuz; öyle zannediyorum, si
zin de arzunuz. İnşallah muvaffak oluruz. 

İşte böylece, ulaştırma sektörü için
de karada, denizde, demiryolunda olan ve 
haberleşme hizmetlerinde olan hizmet iyi
leştirmesi ve ucuzlamasının yanında size, 
açıkkalplilikle Türk Hava Yollannı da söy
ledim. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, yirmi 
dakikamı da doldurduğum için, hepinize 
saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Şahsı adına Sayın İbrahim Gürdal 
söz istemiş, sonra bu hakkını Sayın Mu
rat Sökmenoğlu'na devretmiş, o da vaz
geçmiş Sayın Mahmut Öztürk'e devret
miş ve böyle gidip gelmiş; ama şimdi 
Mahmut Öztürk'te karar kılmış. 

Buyurun. (DYP sıralanndan alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değişmeleri söylemeye niye ihti
yaç duydunuz? 

BAŞKAN — Onu da size izah ede
bilir miyim bilmiyorum? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Etmek 
zorundasınız. Çünkü arkadaşımız son sö
zü istemiş. 

BAŞKAN — Peki, bundan sonra ko
nuşurken size danışalım efendim. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sa
yın Başkan, üzerinde söz verecek misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan Mahmut 
Öztürk'ten sonra konuşsaydı çok isabetli 
olurdu, zatı âlinize de söz verirdim. Bu su
retle de hızınızı almış olurdunuz. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 

Sayın Başkan, sürem ne kadar, onu sora
bilir miyim efendim? 

BAŞKAN — On dakika. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) 

— Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh

terem üyeleri; görüşülmekte olan Ulaştır
ma Bakanlığının bütçesi üzerinde kişisel 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başla
madan önce hepinizi saygıyla selamlan m. 

Sayın Başkan, benim bildiğim mila
dî tarih sıfırdan, Hazreti İsa'nın doğu
muyla başlar, bir de Türkiye'de, Özal'ın 
iktidara gelmesiyle başladı. Sayın Özal sü
rekli olarak 1980'den önce-1980'den son-
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ra karşılaştırmasıyla, sanki kendisi uzay
dan gelmiş veya yeraltındaki bir zindan
dan sonradan bırakılımşcasma, Türkiye'
yi, bir nevi abesle iştigal olacak şekilde, 
1980 öncesiyle mukayese etmektedir. 

Sayın Bakanıma ve burada olan çok 
muhterem eski Adalet Partili milletvekil
lerine maziyi kısaca şöyle bir hatırlatmak 
istiyorum: Türkiye'de 1980'e gelinmeden 
önce, ulaşılmayan hiçbir nokta yoktu. Bir 
örnek vermek istiyorum: Yüksekova -
Hakkâri arası... 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Öztürk, 
geçmiş partilerden bahsetmeyiniz. Parti
ler bâsubadelmevt olmaz. Biz de muay
yen yerlerden geldik. Bu itibarla ben, fa
lan partili, falan partisiz, daha evvel Ada
let Partili, gibi beyanları söylememenizi ri
ca ediyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, siz de 
Adalet Partisi milletvekilisiniz. 

BAŞKAN — Efendim, ben onunla 
gurur duyarım; onu tekrar getir, dirilt, ben 
orada olurum. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ama dirilmeye-
cek, bâsubadelmevt olmayacak şeylerin 
peşinde de koşmam. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, bunu gündem dışı mı konuşuyor
sunuz? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) 
— Sayın Başkan, ben bu sözlerimle eski
yi getirmek değil, eskinin hizmetlerini bu
raya sunmak istiyorum; çünkü, o hizmet
ler karalanmak isteniyor. 

Eski hükümetleri, Osmanlılar devrin
den 1980 yılına kadar bu memlekete hiz
met etmiş, hayatta bulunan veya merhum 
olmuş insanları saygıyla yad etmek için 
bunlan belirtmek istiyorum; eskiden ya
pılmış olan hizmetleri belirtmek istiyo
rum. 

Yüksekova-Hakkâri arası, dikkatli bir 

araba kullanmak kaydıyla, 8 saatte kate-
dilirken, şimdi bu süre 59 dakikaya inmiş
tir. Yine, Mardin-Midyat arasındaki Hop 
Geçidini aşma süresi 4,5 saatten 15 daki
kaya inmiştir. Yani, Türkiye'de ulaşılma
yan hiçbir nokta kalmamıştır, Sayın Özal 
iktidara gelene kadar. 

Sayın Başkan, bugüne kadar yapılmış 
hizmetleri kısaca belirttikten sonra, şim
di de Sayın Özal'm son beş-âltı yıl içeri
sinde, bâzı ulaşım âğlarına neler ilave et
tiğini sormak ve öğrenmek istiyorum. 

Her devrin bir icabı vardır. Bir ülke
nin gelişmişlik seviyesi, toplam karayolla
rı ağı kadar, toplam demiryolları ağı ile de 
Ölçülür. ANAP iktidarı altı yılda mevcut 
demiryollarımıza acaba kaç kilometrelik 
yol ilave etti, bunu öğrenmek istiyoruz? 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Bu altı yıl da nereden çıktı? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) 
— Aslında sekiz yıldır. 

Yine, altı yılda hangi illerde, hangi 
kapasitelerde yeni limanlar yapılmıştır, 
bunu öğrenmek istiyoruz? Bunlar hakkın
da, bu yüce kürsüde, "Biz şu kadar liman 
kapasitesi, şu kadar kilometre demiryolu 
ilave ettik" denmemiştir. 

Sayın Başkan, her devrin bir icabı 
vardır. Geçmiş hükümetler, yerine göre 
demiryoluna önem vermişler, yerine göre 
limanlara önem vermişlerdir. Sayın özal 
iktidarı sürekli PTT ile, telefonla uğraş
maktadır. Halbuki, Sayın Özal'a gelene 
kadar, gerek köy bazında, gerekse kasaba 
bazında ve gerekse ilçe ve il bazında Tür
kiye'nin mevcut telefon ihtiyacının yüzde 
55-60'ı karşılanmıştı. Yani Özal' durma
dan "PTT, P T T " diyerek, bir nevi "Alo . 
Hükümeti" unvanını kazanmış durumda
dır. 

Sayın Başkan, Sayın Özal PTT'nin 
üzerinden haklı olarak kendisine bir şöh
ret çıkarmaya çalışıyor. Ancak bugün 
(PTT Genel Müdürlüğünde çalışanların, 
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en kıdemlisinden, en kıdemsizine kadar 
hepsini tenzih ederim) PTT Genel Mü
dürlüğünü Sayın Özal iç ve dış borca ba
tırmış durumdadır. PTT'nin bugünkü sü
rekli zam politikası, hizmete yönelik olma
yıp, bankalara, özel ticarî bankalara olan 
mevcut borçlarını hem ödemek ve hem de 
faizleri karşılamak nedeniyle yapılmakta
dır. 

Yine Sayın Özal, "Biz şunu yaptık, 
biz bunu yaptık" diye övünür. Bir hükü
metin övünme ölçüsü, "Şunu yaptık, bu
nu yaptık" demek olduğu kadar, fiyat se
viyesini, yani enflasyonu düşürmekle olur. 
Mektup fiyatını, Osmanlı vezirleri, Os
manlı padişahları ve cumhuriyetin bütün 
hükümetleri 1980 yılma kadar 140 yıllık 
sürede 10 liraya getirdiği halde, Sayın Özal 
bunu altı yılda 15 misli artırarak 150 lira
ya getirmiştir. Belki de bu ilk altı ayın fi
yatıdır. 

Sayın Başkan, bu bütçe, Plan ve Büt
çe Komisyonunda görüşülürken Sayın Ba
kana aynen, Türkiye, bir hurda gemi, yaşlı 
gemi mezarlığına dönüştü, demiştim. Ni
tekim, Özal Hükümeti ve onun bakanla
rı dışarıda ne bulursa alma sevdasına ka
pılmışlar ve ne kadar hurda gemi ve ne ka
dar yaşlı TIR varsa bugün ülkemize so
kulmuş; yerli otomotiv sanayiimizin bat
ması pahasına Türkiye'ye yaklaşık yedi-
bin adet yaşlı, hurda TIR doldurulmuş ve 
bunlara 650 milyon dolar civarında para 
ödenmiştir. Yine bu TIR'lar bugün hem 
devletin, hem de sahibinin başına bela ol
muş ve işsizlikten hepsi de bir kenarda çü
rümeye terk edilmiş vaziyettedir. 

Sayın Başkan, Ulaştırma Bakanlığı
nın önemli bir faaliyet kolu olan Türk Ha
va Yolları üzerinde de üç beş kelime söy
lemek istiyorum: 

Elimdeki Günaydın Gazetesinde, bu
gün bir muhabirinin kurşunlandığı yazıl
makta; yine diğer muhtelif gazetelerde de, 
Türk Hava Yollarında esrarengiz şeylerin 

döndüğü yazılmakta, çizilmektedir, 
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Pan 

Amerikan hostesleri o... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) 

— Sayın Başkan, Sayın Özal, Türk Hava 
Yollarını çeşitli bahanelerle kârlanıu afin 
ve fiktif bir şekilde artırarak ve hantallı
ğını bahane ederek 5 ayn genel müdürlü
ğe bölmüş; gerekçe olarak da, hizmetle
rin daha iyi yürümesi ve daha iyi hizmet 
verilmesini göstermiştir. 

Yine Sayın Özal, Türk Hava Yolla
rının bünyesinden "Boğaziçi Hava 
Taşımacılığı" adıyla yeni bir taşıma şir
keti çıkararak, Türk Hava Yollarını bu fir
kete ortak etmiştir. Ancak, Boğaziçi Ha
va Taşımacılığı bugün, Türk Hava Yolla
rının aleyhinde hızla çalışarak, kendi ana 
şirketi olan Türk Hava Yollarıyla rekabe
te girerek, içte ve dışta Türk Hava Yolla
rının verdiği fiyatın çok altında fiyat ve
rerek büyük ölçüde hem kendisinin, hem 
de Türk Hava Yollarının zarar etmesine 
sebebiyet vermiştir. 

Sayın Başkan, bu son günlerde ba
sında yer alan, Türk Hava Yollarında ge
rek döviz kaçakçılığı, gerek kara paranın 
aklanması ve gerekse çeşitli söylentilere se
bep olan olayların açıklanmasını Sayın 
Bakandan burada bekliyor ve istiyoruz. 

Gazeteden okuyorum Sayın Bakan; 
muhabirin bu günkü gazetedeki ifadesi ay
nen şu... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, süreniz 
dolmuştur, toparlayınız lütfen. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) 
— İki dakika müsaade edjn Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Müsa
ade edin, arkadaş biraz konuşsun Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Başkalarının avukatlı
ğını vermiyorum size; lütfen... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) 
— "Türk Hava Yollarında büyük yolsuz-
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hıkların ve usulsüzlüklerin döndüğünü, 
bazı hostes ve pilotların mafya için kur
yelik yaptıklarını, bazı alım satış işlerin
de sahte teklif mektuplarıyla çok büyük 
paralar vurulduğunu, söyledi. Yine bazı 
pilotların sarhoş vaziyette sefere çıktıkla
rını, otellerde seks partileri düzenledikle
rini öne sürdü; bende bunların belgesi var, 
dedi" İşte sizin Türk Hava Yollarınız... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Türk Hava Yolları bizim değil, 
milletin. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) 
— Değilse, bu olaya el atın... Değilse, bu 
olaya el atın... Biz, Türk Hava Yollarının 
şeref ve haysiyetini kurtarmak için uğra
şıyoruz. O bizim millî kuruluşumuzdur, 
Türkiye'nin can damarıdır; ama sayeniz
de, iktidarınız döneminde Türk Hava Yol
ları bu duruma düşmüştür. 

Sayın Başkan, Türk Hava Yollarının 
çeşitli genel müdürlükler adı altında par
çalanması ve bölünmesi, hizmette bekle
nileni vermemiş ve koordinasyon noksan
lığı yaratmıştır. Bunun için Türk Hava 
Yollannın, hem Boğaziçi Hava Taşımacı
lığının rekabetinden kurtarılması, hem de 
bu dağınıklığına son verilebilmesi için, ye
ni ve tekbir teşkilat adı altında teşkilatlan
masında büyük zaruret olduğuna inanı
yoruz. 

Bu vesile ile bu bütçenin bütün Ulaş
tırma Bakanlığı ile memleket ekonomisi
ne hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygı
larımı sunarım. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyenleri okuyorum: 

Sayın Yılmaz, Sayın Zengin, Sayın Genç, 
Sayın Dönen, Sayın Ağagil, Sayın Talay, 
Sayın Altın, Sayın Akspy, Sayın Hırfanoğ-
lu, Sayın Eser, SayıntGürseler, Sayın Kan
gal, Sayın Miski. 

Sayın Yılmaz'm yazılı olarak gönder
diği sorusunu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun aracılığınızla Sa

yın Ulaştırma Bakanından sorulmasını 
tensiplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rıza Yılmaz 

Ankara Milletvekili 

Soru: Evlerdeki telefon konuşması 
uygulaması 1 000 konuşmaya kadar 75 li
ra, 1 000 konuşmadan sonra 100 lira idi. 
Son telefon zammında bu konuya hiçbir 
açıklama getirilmemiştir; fakat anlaşıl
maktadır ki, herhangi bir sınırlama geti
rilmeden 75 liralık bu ücret de 125 liraya 
çıkarılmıştır, Dolayısıyla, telefon abonele
rinin, ancak, faturaları ellerine geçtiğin
de anlayabilecekleri bir gizli zam yapılmış
tır. Bu doğru mudur, değil midir? Yoksa, 
evlerdeki telefon konuşmaları için herhan
gi bir değişiklik yapılmamış mıdır? Eğer 
yapılmışsa, bunun artış yüzdesinin yüz
de 67 olduğu açık değil midir? 

Ankara ve İstanbul için evlerdeki te
lefonlarda 2 dakikalık uygulama başlamış 
mıdır? İstanbul için, çok büyük bir şehir 
olduğundan dolayı bu uygulamayı kabul 
etsek bile, Ankara gibi derli toplu bir şe
hir için bu uygulama biraz adaletsiz olma
makta mıdır? Eğer 2 dakika uygulaması 
evlerdeki telefonlar için de geçerli ise, ya
pılan bu zammın tamıtamma yüzde 125 
oranına ulaştığını kabul edecekler midir? 
Bu zam oranının insafla bağdaşır yanının 
olup olmadığı konusundaki düşünceleri 
nelerdir? 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan?.. Ya
zılı cevap verebilirsiniz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, bütün sorular sorulduktan sonra ce
vaplarımı arz edebilir miyim, yoksa tek tek 
mi istiyorsunuz? 
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BAŞKAN — Tek tek daha rahat olur 
efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Peki efen
dim. 

Konuşmamda, 125 liralık kontörden 
bahsettim. Bu, en pahalı olan bölümdeki' 
ücrettir efendim. Bunun altında, kademeli 
olarak, evlere tanınan 300 kontöre (1 000 
kontör değildir efendim, arkadaşımızın so
rusunda belirttiği gibi) kadar olan kısmın 
fiyatı farklıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Zengin, buyurun. 
Muhterem arkadaşlarım, şahsî kana

at serdetmeden sadece soruyu yöneltme
nizi rica ediyorum. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Başkan, 1988 yılı içerisinde PTT hiz
metlerine karşılık mektuba, telefona, telg
rafa vesaireye yapılan zamların, hayat pa
halılığı ve yüksek enflasyonun neticesi ola
rak yapıldığı söylenmektedir. 1988 yılı ba
sındaki enflasyon oranı ile 1988 yılı sonun
daki, şugünkü enflasyon oranı nedir? Kı
yaslama yapılarak yüzdeye vurulduğunda 
yapılan zamlar insaflı mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan bunu ce
vaplandırdı efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ce
vaplandırmadı. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Ne zaman cevaplandırdı?. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmasın
da cevaplandırdı. Zatıâlinizi ilgilendirmez, 
onu bendeniz takdir ederim. Sayın Bakan 
konuşmasında, "Enflasyonun altında bir 
zam yapıldı" dedi ve daha evvelki sene
lerle de kıyasladı. 

İkinci sorunuza geçin. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa

yın Başkan, 1988 yılının başı ile sonu ara
sındaki oranı soruyorum; 1973 yılıyla kı
yaslama değil. 

Cevaplanmasını bekliyorum. 

BAŞKAN — İkinci soruyu sorun. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — 

2. Telefon konuşmalarında gösterilen zam 
şu yönden aldatıcıdır:.. 

BAŞKAN — Şahsî görüş yok efen
dim. Bizim teamülümüzde sorular, İçtü
züğün istediği gibi, kısa, gerekçesiz, şahsî 
görüş ileri sürmeden, açık olacaktır. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Başkan, konuşmadan soru sorulur 
mu? 

BAŞKAN — Evet, ama gülüyorsu
nuz, ben de anlıyorum onu. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ko
nuşmadan soru sorulmaz. Milletin paha
lılıktan canı çıkıyor, sizin bir soruya ta
hammülünüz yok. Rica ederim... 

BAŞKAN — O zaman söz alın, on 
dakika konuşturayım sizi. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Söz 
istedik, vermediniz. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, devam 
edin. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — 2. 
Abone ücretlerinin yükseltilmesi, dahilî te
lefonlarda konuşma sayılarını azaltılması 
ve dahilî telefonlarda zamanın kısaltılması 
dikkate alındığı zaman, son yapılan zam
lar yüzde 200'ün üzerinde görülmektedir, 
bu doğru mudur? 

3. Telefon faturaları geldiği zaman, 
yapılan tespitlerde, vatandaşların devam
lı şikâyetlerini almaktayız. Bilgisayarda ye
terince bu konuşma sayıları tespit edile
mediği için, faturalar çok yüksek gelmek
tedir. Bu şikâyetler üzerine ne gibi tedbir
ler alınmıştır veya alınması düşünülmek
tedir? 

4. Sayın Başkan, Sarıgöl İlçesinin 
Dağdağlı Köyüne, manuel santral geldiği 
halde, bir gecede ortadan kaldırıldı ve bir 
daha geri gelmedi. Bu köye otomatik sant
ral ne zaman verilecektir? 1989 yılında ve
rilecek midir; kaldırılan santralın yerine 
daha modern bir santral verilecek midir? 
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BAŞKAN — Sarıgöl hangi vilayete 
bağlı efendim? 

HASAN ZENGİN (Manisa) - Ma
nisa'nın ilçesidir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — 5. 

Manisa ile Afyon arasındaki devlet demir
yollarının bilhassa altyapılarının çok eski
diği bilinmektedir. Yıllardır, bugünkü ça
ğa uygun olarak traverslerin değişeceği, 
balansların değişeceği söylenmektedir. Bu
nun için, yüksek kasisli ve yüksek dingil 
ağırlıklı mavi tren, vesaire çalıştırılama
maktadır. Burada yolculuk yapan vatan
daşlarımız devamlı sormaktadır; Manisa 
Ue Afyon arasındaki demiryolları ne za
man ıslah edilecektir ve burada çağa uy
gun ulaşım vasıtaları ne zaman işletilecek
tir? Öğrenmek istiyorum. 

6. 
BAŞKAN — Sayın Zengin, bir hu

susu hatırlatmak isterim. Bir milletvekili 
arkadaşımız kürsüye çıktığı takdirde, 
maddeleri üzerinde 5 dakika, tümü üze
rinde ise 10 dakika konuşma hakkı var. 
Zatıâliniz bu sual sorma konusunu 10'a 
15'e, 20'ye kadar yükseltirseniz ve bunun 
için de bir saate yakın zamanı işgal eder
seniz, bunu nasıl münakaşa edeceğiz?.. 
(Gürültüler) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Hiçbir 
engel yok. 

BAŞKAN — Teamülde engel vardır 
efendim. Zatıâliniz tatbik ettiniz Sayın 
Gürbüz; bendeniz de tatbik ettim. Bu, 
hakkı suiistimaldir. Hakkı suiistimali hiç
bir zaman müdafaa edemeyiz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Efendim toparlayınız. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa

yın Başkan, müsaadenizle soruma devam 
edeyim. Ben 5 dakika konuştum, siz 6 da
kika konuştunuz. Müsaade edin de soru
mu sorayım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Zatıâlinize İçtüzüğü öğ

retiyorum efendim; kolay değil öğretmen
lik. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ben, 
İçtüzüğün şahsıma vermiş olduğu hakkı 
kullanmaya çalışıyorum. Müsaade ediniz, 
soru sorma hakkımı elimden almayınız. 

Sayın Başkan, bu.soruların bazıları
nı daha önce Genel Müdürlükten sordum; 
ama, bir cevap alamadığım için burada 
tekrar soruyorum. 

6. Alaşehir ile Afyon arasında çalışan 
yük treninin bir vagonu yıllardır yolcu ta
şımaya ayrılmıştır. Sabah erkenden gider, 
gece geç saatlerde Afyon'dan döner. Bu, 
burada bu yolculuğa alışmış olan insan
lar için gerekli olan bir ulaşım vasıtasıdır. 
Yolcuları daha rahatlatacak şekilde bu va
gonun tekrar, konulup konulmayacağını 
soruyorum? 

7. Sayın Başkan, gazetelerde "Pak-
demirli saltanatı" diye geçen, Türk Ha
va Yollarının Amerika'ya ilk uçak seferin
de Amerika'ya giden yolcularla ilgili, bu 
paranın hangi fasıldan sarf edildiğiyle il
gili, bu paranın nereden harcandığıyla il
gili, kimlerin gittiğiyle ilgili, Sayın Başba
kandan geniş mahiyette yazılı soru sor
dum. Sayın Bakana bu durum aktarılmış. 
Elbette devlet idaresinde, hepimizin kabul 
ettiği gibi, ciddiyet gerekir. 200'ün üzerin
de insan gitmiş; "Kimler gitmiştir?" di
ye soruyoruz, verilen cevapta gidenlerden 
hiçbirisinin ismi yok. Niçin isimler ve
rilmiyor? 

Ayrıca şunu da ilave etmek istiyorum; 
Sayın Pakdemirli'nin, Manisa'da kendisi
ni destekleyen ve kendi partisi kadroların
dan 47 kişiyi bu uçakla Amerika'ya götür
düğü söylenmektedir. İsim listesi bize ve
rilmediği için, burada tekrar huzurunuz
da soruyorum; Kimler gitmiştir? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Teşekkür ederim. 
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) -

Olmaz efendim, hepimizin meselesi var. 
Şahsî meseleye döktü. 
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BAŞKAN — Sayın Zengin'e müsa
maha göstermemin sebebi, sayın milletve
killerinin soru sormadaki kasıtlarını ve 
maksatlarını sergilemek içindir ve bu bir 
örnektir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Özer Gürbüz, bu hak suiisti
mal edildiği takdirde, nerelere varabiliyor? 
Değerli bir arkadaşımsınız, beraber çalış
tık; bunu müdafaa etmemenizi rica edi
yorum. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Başkan yanlış düşünüyorsunuz. Tutu
munuzla ilgili... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Bakan, yazılı cevap verebilir

siniz efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, ben cevap vereyim efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Başkan, tutumunuzla ilgili bir şey söy
lemek istiyorum. Ben Sayın Başbakandan 
soru sordum; soruma niye cevap verilme
di diye soruyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Cid
dî bir mesele. Durumunuzu ve tutumu
nuzu kınıyorum. Bir Başkana hiç yakış
mıyor. Soru sorma hakkımızı elimizden 
alıyorsunuz. 

BAŞKAN — Soru sormayı öğrenin
ceye kadar bunu yapacağız efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Biz 
de, cevap vermesini öğreninceye kadar ba
kandan soracağız. (SHP sıralarından al
kışlar) 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, müsaadenizle ben cevaplarımı vere
yim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Din-
gonun ahırı mı burası? 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Zen

gin Ankara'dan İstanbul'a giderken, aldığı 
yüzde 50 tenzilatlı bileti benden mi gelip 
alıyor, yoksa genel müdürden mi alıyor? 
Bu yüzde 50 tenzilatlı bileti, Türk Hava 
Yollarının yönetmeliğindeki bir maddeden 
faydalanarak alıyor. Kendilerine tavsiye 
ederim, o yönetmeliği okusunlar. Onun 
bir altındaki maddede de, "Türk Hava 
Yollarının bağlı olduğu bakan, müsteşar, 
müsteşar yardımcıları, kendileri, eşleri, ço
cukları her takvim yılında bir defa yurt dı
şına bedava gider'' diyor. Okumasını öğ
rensinler. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Bakan, isim listesini açıklayın öyley
se... 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa).— Gazetede 
çıktı, okuyun. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — İsim 
listesini vermediniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yazılı olarak 
biz kendilerine bunu ilettik. Yönetmeliği 
de verdik. Hatta, yönetmeliği istiyorlarsa 
bir daha vereyim; ama, lütfen okuyalım. 
Bunu, temcit pilavı olarak getirmeyelim. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — Bir bakan gibi konuşun, bir devlet 
adamı gibi konuşun, Terbiyesiz... 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Terbiyeyi 
sizden öğrenmeyeceğiz herhalde. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı ce
vap verebilirsiniz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Siz de mil
letvekili gibi konuşun. 

Şimdi efendim, Devlet Demiryolları
nın Manisa-Afyon arası demiryolu eski
miştir; ama, bu eskime bugünden değil, 
Cumhuriyetin başından beri var. Biz, 
1966-1970 yıllarında 44 kilometre yol yap
mışız. 1976-1980 yılları arasında 53 kilo-
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metre yol yapmışız; 44 ve 53 kilometre. 
1983 ile 1987 -4'er sene aldım efendim- yıl
ları arasında da 67 kilometre yapmışız. 
"Hiçbir şey yapmadınız" diyenlere ithaf 
olunur. 

EKİN DİKMEN (İçel) — Devlet 
yaptı, devlet bizim vergilerimizle... 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — O zaman, 
niye "Hiçbir şey yapmadınız" diye söy
lüyorsunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — 1989 yılı 
içinde 100 kilometrenin üzerinde yenile
me yapılacaktır. Öncelikli, Osmanlı İmpa
ratorluğundan devralınmış, hâlâ çalışır va
ziyette olan hatların jdeğiştirilmesindedir 
efendim. 

PTT ile ilgili, 1.12.1988 tarihinde ta
rife ayarlaması yapıldı; oniki ayda bir ya
pıldı, efendim. 

Sayın Zengin, "Enflasyon belli. Aca
ba, o dönem içinde ne kadar yapıldı?" di
ye sordular. 

1.1.1988 ile 1.12.1988 arasında bir de
fa tarife ayarlaması yapılmıştır. Bu tarife 
ayarlaması yüzde 25 gibi görünüyor. Şim
di açıklayacağım gibi, yüzde 25'in altın
dadır efendim. Yani, biz orada mukaye
seyi verirken, bir ters anlama olmasın di
ye 1973 yılını aldık; herhangi bir partiyi 
veya bir yönetimi suçlamak veya istikal et
mek için söylemediğimi belirtmiştim. 

Kontör atışı ayarlanmıştır. Bu du
rum, ücretlerin bir bölümünde yüzde 
25'in üzerinde artışa, bir bölümünde ise 
yüzde 25'in altında artışa, hatta indirim 
yapılmasına sebep olmuştur. Örneğin; 
farklı metropoliten alanların birbirini ara-
malanndaki kontör atış süresi 3 dakika
dan 2 dakikaya düşürülmüştür. Buna kar
şılık, aynı il hudutlan dahilinde kaza ve 
diğer yerleşim birimlerinin birbirlerini ve 

bağlı olduğu vilayet merkezini aramaların-
daki kontör atış süresi, mesafe ne oluna 
olsun, tek kademeye indirilmiştir. Eskiden 
her ilçenin, her kasabanın, her otomatik 
santralın ayn bir kodu vardı efendim. 
Bunlar, farklı farklı ücret kademelerine ta
bi idi. Şimdi bunlar birleştirilerek, tek ka
demeye indiği için bütün vilayet, genelde 
bakıldığında birçok yerde yüzde 25'in al
tında bir artış, bazı yerde yüzde 25'in üs
tünde küçük bir artış görünüyor. O da 
şöyle: 300 kontörde 75 liradan 100'e çıkı
yor, orada yüzde 25'in üstünde görünü
yor; ama, 300 kontörün üzerinde yapflan-
da da 100 liradan 125 liraya çıktı, orada 
da yüzde 25 görünüyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Efendim, müzakerelerin sonuna ka
dar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyursunlar Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, daha evvel Plan ve Bütçe Komis
yonunda sorduğum ve yeterli cevap ala
madığım bir hususu tekrar Sayın Bakan
dan sormak istiyorum. 

Tunceli-Pertek'le Elazığ arası için ya
pılan feribot iskelesi, Bakanın ifadesine gö
re, 1987 yılında Türkiye Belediyeler Bir
liğine teslim edilmiş, ama maalesef bu is
kele çalışmıyor. Bana verdiği cevapta di
yor ki: "Yalnız burası değil, Türkiye'de 
daha çok yerde iskeleler bu şekilde, çalış
mıyor." 

Ben kendilerine sormak istiyorum: 
Burada ulaşım nasıl sağlanacaktır? Yani, 
Pertek'le Elazığ arasındaki ulaşım nasıl 
sağlanacak? 

b) Devletin milyarlarca lira sarf 
ederek teslim aldığı bu kadar feribot iske
lesi çalışmıyorsa, bunun sorumlusu kim
dir? Sorumlusu sokaktaki vatandaş mıdır; 
yoksa bunu teslim alan hükümet midir? 
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BAŞKAN —• Başka?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu, bi

rinci sorumun a, b şıkkı.. 
BAŞKAN — Başka?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sora

cağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben de bekliyorum 

efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bravo! 
ikinci sorum: Ulaştırma Bakanı, 

1987 yılında, Ramazan ayında, devletin 
özel bir uçağı ile Bandırma'ya bir tarikat 
şeyhinin ziyaretine gidiyor ve orada yemek 
yiyor. Bu kendisine sorulduğu zaman di
yor ki; "Efendim, -bir muhterem zatı al
dım. (Genel Müdürle beraber) Bozcaada'
ya gittim, Bozcaada'dan Çanakkale Vali
sinin yanma gittim; uçağın yakıtı yoktu, 
tekrar Bozcaada'ya geldim. Bu benim özel 
hayatım." 

Bir devletin, laik Türkiye Cumhuri
yetinin bir bakanı, bir tarikat şeyhini zi
yaret etmek için... (ANAP sıralarından 
"Sayın Başkan soru sorarken açıklama ya
pılmaz ki..." sesleri, gürültüler) Bir bakan 
devletin uçağını nasıl olur da bir tarikat 
şeyhinin ziyareti için kullanır, onu ziya
ret eder? Bu bir "görevi suiistimal" değil 
midir? Türk Ceza Kanununa göre "gö
revi suiistimal" değil midir? O halde, dev
letin malına bu kadar el uzatan bakanlar 
nasıl yargılanacak; yerinde nasıl kalacak? 

Üçüncü sorum: Ulaştırma Bakanlı
ğının yurt dışına düzenlediği ilk uçak se
ferleriyle ilgili olarak biraz önce okudu
lar, dediler ki; ' 'Yönetmeliğimize göre ba
kanın kendisi, ailesi ve çocukları bedava 
seyahat eder." 

Bu yönetmelikte dünürler var mıdır? 
(ANAP sıralarından gürültüler) Yani, 
bahsi geçen "çocuk" 18 yaşından aşağı ço
cuklar mıdır? Yoksa, bütün sülale midir? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Devletin malını, devletin uçağını mil
yonlarca lira masrafla, kendi kişisel siyasî 
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amaçları uğruna kullanan Ulaştırma Ba
kanı, acaba ANAP Grubu tarafından ve 
sizin başkanlığınızın tarafından takip edi
liyor mu? Bu, bir suç değil midir; devle
tin malına el atmak değil midir; görevi su
iistimal değil midir? Peki, bu devleti kim 
koruyacak? 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, ben 
ömrümde... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dev
letin bakanı korumazsa... (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, an
laşıldı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Her 
önüne gelen, devletin kesesine el atarsa, 
bunun sonu ne olacaktır? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, an

laşıldı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, hiç sabırsızlanmayın. 
BAŞKAN — "Anlaşıldı" diyorum 

efendim, anlaşıldı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Dör

düncü sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Benden soruyorsunuz; 

ben ömrümde memuriyet yapmadım, hâ
kimlik de yapmadım. Onun için benden 
sormayın; ben hâkimlik yapmadım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin 
aracılığınızla oraya soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir so

rum daha var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz 

şahsî fikirlerinizi de söylüyorsunuz. Bir ta
raftan suçluyorsunuz, bir taraftan mah
kûm ediyorsunuz. 

Bu sorduğunuz sual kısaca şu: 
"Efendim, oraya giderken filan filan 
adamları da götürmüşünüz. Onlar da tü
zük dahilinde midir, değil midir?" Bu ka
dar basit bir suali, siz, sordukça soruyor-
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sunuz. Hem mahkûm ediyorsunuz, hem 
sorguluyorsunuz, hem sahaf fikrinizi söy
lüyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, iyi anlaşılması için. 

Sayın Başkan, bir de telefonla ilgili 
soracağım. 

BAŞKAN — Sorduğunuz şeyleri su
al olmaktan çıkartıyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, ben sizin karşınızda konuştuğum 
zaman vallahi kendimi kaybediyorum. 

BAŞKAN — Edeceksiniz tabii... 
(Gülüşmeler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, ben Plan ve Bütçe Komisyonun
da yaptığım konuşmada, liınceli'nin ilçe
leriyle sağlıklı olarak telefon konuşması 
yapamadığımı söylemiştim. Bakan o za
man kendi memurlarından birisini, gece
nin saat 09.00'unda göndermiş ve gönder
diği memur da bir-iki ilçeyle görüşmüş 
gelmiş. Ben isterim ki, gündüz saatlerin
de konuşmayı deneseydi. Bugün ANAP 
İktidarı ve Sayın Bakan her tarafa, tele
fon... (ANAP sıralarından gürültüler) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Başkan, soru mu soruyor, 
konuşma mı yapıyor? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben 
kendilerinden rica ediyorum, liınceli'nin 
nahiyeleriyle, köyleriyle telefon konuşması 
mümkün mü? Eğer, "Mümkün" derler
se, ben kendilerine... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Ne biçim soru? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha 
önce görülmüş müdür? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, yazılı cevap verebilir

siniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır 

efendim, sözlü cevap istiyorum. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, Sayın Kamer Genç, mutadı veçhile 
gerçekleri saptırarak... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Saptı
ran sensin, doğru konuş. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — ...ve alakası 
olmayan şeyleri sorarak vakit geçiriyor. 
Bu, hakkın suiistimalidir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hak
kın suiistimalini sen yapıyorsun. Bakan
lık yap. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Pertek'teki 
iskelenin su kesimi düşük olduğu için, şu 
anda teknik olarak kullanılması mümkün 
değil. Su seviyesinin istenilen kota düşme
sini müteakip, gerekli tadilat yapılacak ve 
ondan sonra ulaşıma açılabilecek. 

İkincisi; -hangi birini söyleyeceğim 
bilemiyorum; çünkü hepsi gerçek dışı-
" Dünürleri var mı?" diye sordular. 
"\bk" dedim. Daha önce de söyledim bu
nu; ama, yine de söylemekte, tekrar et
mekte fayda umuyorlar. Benim iki dünü
rüm vardır, hiçbirisi Amerika'ya gitme
miştir. Bunu söylemiş olmakla beraber, ar
kadaşımız tekrar soruyor; herhalde anla
yamıyor? 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Anlayışı kıt. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Üçüncüsü; 
özel uçakla hiçbir tarikat şeyhi alınmamış
tır. Zaten, benim konuştuğum insan, ta
rikat şeyhi midir?, değil midir onu da bil
mem. Muhterem bir zat... Komisyonda 
anlattım bu hususu; arkadaşımız anlama
dığı için, Genel Kurulda da tekrar anlat
mak mecburiyetindeyim. Biz, görevle ada
ya gittik, adaya giderken, herhangi bir ye
re uğramış değiliz, Ankara'dan doğrudan 
doğruya Gökçeada'ya gittik. Görevimizi 
yaptık; geriye dönerken, Vali Bey "Benim 
Çanakkale'ye inmem lazım" dedi; Vali 
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Beyi aldık, Çanakkale'ye iniş yaptık. Ça
nakkale'de Vali Beyi bırakınca, -
Çanakkale Havaalanında yakıt ikmali 
mümkün değil, yok. Biz kalktığımızda ya
kıtımız kritikti- "içeride telefonumuz var, 
telefonla konuşalım, Bandırma üssünden 
yakıt alalım" dedik. "Hayhay, alırız, yal
nız belli bir zaman lazım; çünkü, böyle bir 
uçağı beklemiyor Bandırma" dediler. Bu
raya indik, arkadaşlarla beraber, -böyle bir 
sıfat kullandılar, ben böyle bir şey oldu
ğunu bilmiyorum- çok eskiden tanıdığım 
yaşlı bir zatla oturduk; muhterem bir zat
tır. İki saat oturduktan sonra, geriye dön
dük. Telefon ettiler, "Yakıt tamamdır" de
diler; bindik uçağımıza, geri geldik. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İstan
bul'a niye inmediniz? 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — İstanbul'a 
inip inmemeyi, pilot olarak ben bilirim, 
siz bilmezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, biz bu 
müzakereleri, dört saatte bitiremeyiz.Za-
tıâliniz, buna komisyonda cevap vermiş
siniz. Bu itibarla "Komisyonda cevap 
verdim" demeniz kâfi iken, yeniden an
latma ihtiyacını duymanız, bizim, müza
kereleri uzatmamıza vesile oluyor. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, niye karışıyorsunuz? Sorumuza 
cevap alıyoruz. Burada tarafsız Başkanlık 
yapın. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Tunceli üe il
çeleri arasındaki otomatik aramalarda bu
lunma oranı, yüzde 60'tır. Her çevirme
de, abone mutlaka karşınıza çıkar diye ge
nel bir kaide yoktur. İstanbul'da, Anka
ra'da, her yerde bu böyledir. Gündüz, 
yüklü saatte bu aramalar yapılmıştır. 
Gündüz saatlerinde bu aramalar yapıla
rak, yine kendilerine bu durumlar göste
rilebilir; bir saatlik bir zaman ayıracak, 10 

tane, 15 tane, 20 tane numara çevirecek, 
asgarî yüzde 60'ı "evet" cevabı vereoek. 
Yüzde yüz ce^pp vermesi mümkün değil, 
bu, işin tabiatına aykırı. Biraz da, tekni
ğe saygılı olmamız lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Erol Ağagil, buyurun efendim. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 

Başkan, kızmayacağınız ve beni sabırla 
dinleyeceğiniz ümidiyle sorularımı soru
yorum. | 

BAŞKAN — Efendim, ben kimseye 
kızmam. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Hak
kınız yok zaten. 

BAŞKAN — Yalnız, sual sormasını 
bilmeyenlere, sual sormasını öğretirim. 
Zatı âlinize böyle bir şey söylemedim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — İçtü
zükte Meclis Başkanvekilinin görevleri 
arasında böyle bir şey yazmıyor, öğret
menlik yok. 

Efendim, Sayın Bakanın istekleri 
doğrultusunda, dört tane teknik soru so
racağım. 

2813 sayılı Kanun gereğince kurul
muş olan monitör sisteminden evvel Tür
kiye'deki karmaşa, hâlihazırda bir kısmıy
la devam ediyor. Bu monitör sistemi, 2813 
sayılı Kanun çıkmadan evvel Başbakanlı
ğın başka bir ünitesine bağlı idi. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlandıktan 
sonra, bugüne kadar geçen iki yılı aşkın 
sürede, monitör sistemi ne gibi iyileştir
meler getirmiştir? Amaçlarının ne kada
rına ulaşılmıştır? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

2. Frekans tahsisi, Türkiye'deki kar
maşalar, birtakım zorluklar altında yeni
den planlanırken, Genelkurmayla, Ulaş
tırma Bakanlığına bağlı Telsiz Genel Mü
dürlüğü arasında bir sisteme bağlanmış
tır. Son olarak kurulan PTT sistemleri de 
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tikkate alındığı zaman, şu andaki zorluk* 
ların giderilmesi için ne gibi teknik kriter
ler düşünülmektedir? Konuşmalarında, 
bet iki konuda da herhangi bir şey göre-
n e o m . 

S. PTTntn kullandığı ve büyük atı-
karnini mı devamlı olarak bahsedilen rad-
ysjlUl sistemlerinde NAID-Enf. projele
riyle yaptınluaş ve halihazırda PTTnin 
kuÜMMkğı sistem ve devre sayısı ne kadar-
dur? Bunların toplam sistem ve devre için-
dsJn sayısal finans oram nedir? Bunun için 
Genelkurmay ftaşranhğroa PTT ne kadar 
(demekte* vatandaştan wt kadar ulanmak-

Son durum, Hakanın bursa da kişisel 
şevkiyle ilgili. Sayın Bakan biraz evvel pi
lot olduklarını vurguladılar. 

Profesyonel pilot olarak* zaman za
man, Türk Havayollarının pilot açığından 
dolayı, Türk Havayolları uçaklarım kul
lanırlarken kendilerine herhangi bir ücret 
ödenmekte midir? 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, sön soruyu sözlü cevaplandırmak, ilk 
üçünü de yazılı cevaplandırmak istiyorum. 

1. Türk Hava Yollarının hiçbir uça
ğım ticarî amaçla kullanmadım. 

2. Ticarî pilot lisansımız var. Türk 
Hava Ybllan uçağını kullanmadım dedim. 

3. 28 uçağımızda hizmete hazır bu
lunan pilotlarımızın sayısı 743'tür. Dola
yısıyla ortalama olarak her pilota günde 
1,1 saat uçuş düşmektedir. Bir pilot açığın
dan bahsetmek, "pilotumuz eksik" de
mek mümkün değildir. Fazlamız vardır, 
ama, fazlalığı, biz, işin emniyeti, mesle
ğin daha da titiz yorumlanması yönünden 
kabulleniyoruz. Aslınâa fazlalığımız var
dır. 

BAŞKAN — Yani zatı âlinize ihtiyaç 
hissedilmiyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bravo 
Başkan, ne kadar hazır cevap Başkansın! 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Hayır efen
dim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İstemihan Tklay, 
buyurun. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçe|) — 
Sayın Başkan, daha önce sorulan bir so
runun, ekonomik ve yönetim boyutunu öğ
renmek istiyorum. 

Amerika'ya açılan hatta, bir yıllık do
nemdeki kârlılık veya zarar durumu ne 
olacaktır? Nasıl bir projeksiyon beklen
mektedir? 

ikinci olarak, Sayın Pakdemiıii'nin 
ilk seferinde ortaya çıkan maliyet unsuru 
ne olmuştur? 

Üçüncü olarak, bakanlar arasında bir 
kıyaslama yapmak açısından soruyorum. 
Daha önce Sayın Veysel Atasoy zamanın
da Madrit'e benzer bir sefer düzenlenmiş
ti; o seferin ekonomik maliyeti ne olmuş
tur? 

Dördüncü olarak, Sayın Bakan, yö
netmelik dışında yolcularını tespit eder
ken, Bakanlık takdirini hangi biçimde kul
lanma gereğini duymuştur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, önce şimdiden New-York hattının kâr
lılığı şu olacaktır demek mümkün değil. 
Yalnız, şu anda kargoyla birlikte kârlı bir 
durum arz etmektedir. Bir gidiş-geliş, ya
ni İstanbul'dan Nevv-York uçuşu, gidiş-geliş 
aşağı yukarı, 50 bin dolara mal olmakta
dır; sadece marjinal maliyetler açısından. 
Şu andaki doluluk oranı ve kullandığımız 
kargoyla, kullanabildiğimiz kargoyla, 
kârlı durumdadır. Tahmin ediyoruz 
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ki, en kârlı olan Singapur hattından he
men sonra, bu hat gelecektir. Hat geliş
mektedir, gelişmeyi yüzde 10-15 arasında 
ifade edebilenler var, yüzde 5 ile i&de ede
bilenler var. 

Eskiden, Sayın Veysel Atasoy ve da
ha önceki bakanlar zamanında da, ilk hat 
açılmasında böyle seferler düzenlenirdi 
Singapur'a düzenlendi, Yeni-Delhi'ye dü
zenlendi -Sayın Veysel Atasoy zamanında-
Madrit'e düzenlendi, biz de Amerika'ya 
düzenledik. 

Genelde bizim kıstaslarımız objektif 
kıstaslardı. Şöyle oldu; birazcık parlamen
terlere oran olarak fazla ağırlık verdik. Ge
ri kalanı, toplumun kesimlerinin belli 
oranlarını aldık; o oranlarda, o toplumun 
önde gelen simalarına bildirdik. Mesela, 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanına teleks çe
kerek gazetecileri siz bildirin dedik. Par
lamentoya, grup başkanlıklarına mektup 
yazarak, "siz göndermek istediklerinizi 
bildirin" dedik. Üniversitelerden de ho
calar götürdük. Tabii bunun içinde bir, iki, 
üç, beş... Neyse, yani, ben takdir hakkımı 
kullandıysam, o yönetmelikte, takdir hakkı 
şöyle kullanılır, diye bir şey yok. Yönet
meliğin bir maddesinde, "Ulaştırma Ba
kanı, yararlı gördüğü, Türk Hava Yolla
rına hizmeti dokunabilecek kişilere pas bi
leti verir'' diyor; kaç tane verir, nasıl ve
rir demiyor, "takdir hakkını kullanır, di
yor. Bu teamüldür, sivil havacılıkta ve bü
tün ülkelerde böyledir. Mesela, ben bir
çok kişiye verdim; çok fukaradır, böbrek 
değişimi olacaktır, adamın parası yoktur, 
veriyorum. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
30 senedir veriliyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bu, kurul
duğundan beri, 1933'ten beri böyle. Ben, 
zaten uygulamaya girerken, getirin yönet
melikleri, eskiden neler yapmışlar dedim; 
yönetmelikleri okuduk, ondan sonra yap

tık. \fcni, durup durduğumuz yerde, efen
dim bunu böyle yapın veya böyle yapın de
memiz mümkün değil. Kanun var, nizam 
var, yönetmelik var. Bu yönetmeliklere 
bakmadan yapmak kimsenin harcı da de
ğil. İşte böyle güzel bir denetim mekaniz
ması da var. Birisininki gibi, "Layüsel, fi
lancası için, feşmekâncası için imkân 
tanıdı" demek doğru değil. 

Maliyetini gidiş-geliş olarak 50 bin 
dolar demiştim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Baka

nım, 
Sayın Vedat Altun... 
VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın 

Başkanım, birinci sorum: DB-Deniz Nak
liyatında 1983 yılından beri, yıllara göre, 
kapasite; dünya piyasasında taşımadaki 
pay ve yıllara göre gelir, Türk Lirası ve do
lar olarak ne kadardır? 

2. Halihazırdaki Devlet Hava Mey
danlarında, teknik vasıflara uygun olma
ması veya uygun olmadığı için, imal se
bebiyle yüksek tonajlı yük ve yolcu uçak
larının inişine elverişli olmayan veya iniş 
ve kalkışında riskli olan hava limanımız 
var mıdır? 

3. 1983 yılından bu yana Devlet De
miryollarının ıslahı ve geliştirilmesi için 
bütçeden ayrılan pay, genel bütçe içinde
ki oranı, ulaştırma sektöründeki yatırım
lara göre oranı nedir? 

4. 1988 yılı için ithal gemilerdeki yaş 
sınırı ve bundan önceki beş yıldaki yaş sı
nırların. öğrenmek istiyorum. 

5. Gemi Sanayiinin Pendik'te inşa et
tirdiği ikinci havuz için Gemi Sanayiinin 
istediği ödenek verildi mi, verilmedi mi; 
tamamlandı mı, tamamlanmadı mı? 

6. Erzurum'a kadar giden mavi tre
nin Kars'a gönderilmeyişinin sebebini öğ
renmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
RAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, bazı sorulara yazılı olarak cevap ver
mek durumundayım; çünkü, beş yıl geri
ye giderek, bunun Türk parası olarak, do
lar olarak miktarlarını şu anda bilmem 
mümkün değil. 

BAŞKAN — Teknik konulara ve şu 
anda cevap verilemeyecek olan sorulara 
yazılı cevap verebilirsiniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Şu anda ce
vap verebileceğim kısımlar var. Mesela, 
"Tonaj yönünden, diğer yönden riskli ha-
vameydanları var mı?" diye sordular. Hiç
bir riskli havaalanımız yok efendim. Her 
havaalanının karakterine göre uçaklann 
inmesine müsaade edilir. Mesela, Urfa 
Havaalanına 400 kişilik Boeing-747 indi
rilmez, yani müsaade edilmez ama, bey
nelmilel trafiğe açık olan havaalanlanmız 
400 kişilik Boeing-747'ye müsaittir. 

Erzurum'a kadar giden mavi tren'-
in, Kars'a kadar gitmemesi meselesi veya 
gidip gitmeyeceği konusunu inceleteyim. 
Yalnız, bidiğim kadar, doğu istikametin
deki mavi trenlerin "ütilizasyon oranı" 
dedikleri koltukların doluluk oranı fevka
lade düşük. "Çok büyük zararlar var" de
niyor. Nitekim Demiryollarının bu sene-
ki zararı aşağı yukarı 300 milyar lira bek
leniyor. 

Şimdi rail-bus dediğim, yani demir
yolu otobüsü dediğim teçhizatı inşallah 
kurduğumuz zaman, orada mavi tren ye
rine tek bir tane vagon göndereceğiz ve 
buradan çıkıp Kars'a gidecek. Bir vago
nun motoru 180 veya 230 beygir gücün
de. Bunun zararı, yaktığı yakıt ve bir de 
kullanan makinist; ama şu anda kullan
dığımız en küçük lokomotifimiz, yani do
ğuya giden ekspres veya mavi trenin mo
tor gücü 2 400 beygirlik ve arkasına on ta
ne vagon takılıyor, boşuboşuna onları ta
şıyor. Hem vagonun eskimesi, hem1 loko

motifin eskimesi var ve hem de buna gö
re yakıtın kullanılması var. Bunların önü
ne geçmek için mavi treni yaygınlaştırma-
dık efendim ama, mavi trenin yerine aynı 
hızda, aynı konforda küçük başka araçlar 
koyacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Bakan. 
VEDAT ALTUN (Kars) — Cevabı

nı alamadığım sorularım var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — "Yazılı cevap verece
ğim" dedi efendim. 

Sayın Dönen. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sa

yın Başkan, karayolları taşımacılığının or
ganizasyonu Ulaştırma Bakanlığına bağ
lıdır sanıyorum. Bugün, özellikle Irak'tan, 
İskenderun'a, Mersin'e fuel-oil veya diğer 
petrol maddelerini taşıyan tankerler, ar
tık kendi ülkelerinde yük taşıyamaz hale 
gelmişlerdir. Akabe Körfezine gitmekte
dirler. Türk şoförleri artık kendi ülkelerin
de taşıma yapamayacak hale gelmiştir. Sa
yın Bakan ve Bakanlık, bunun için her
hangi bir önlem düşünüyorlar.mı? Düşü
nüyorlarsa, bu önlemler nelerdir? 

BAŞKAN — Şimdi bu soru, burada 
sorulursa Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
bütçesinde hangi soru sorulacak o zaman? 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Hayır, organizasyon kendilerine ait; yol
dan ve fiyattan doğan değil, taşımacılık
tan doğan sıkıntılar var. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — De

miryollarının, daha önce, kapasite kulla
nımı az olduğu için zarar ettiği söyleni
yordu. Sayın Bakan, müsteşar veya diğer 
yetkililer daha önce bu hususu yaptıkları 
bir konuşmada ifade ettiler. Bunun için, 
karayollarına rağmen daha cazip hale ge
tirileceği ve böylece kâr etmesinin sağla
nacağı söyleniyordu; ama bu görüş değişti. 
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Bu yıl, yüzde 60'a varan zam yapıldı ve 
karayollarından daha cazip değil, daha kö
tü hale geldi özellikle yük taşımacılığı.Bu 
zammın sebebi nedir ve bu düşünce ne
den bir yıl içinde değişmiştir? 

1988 yılı içerisinde, özellikle demir
yollarına yüzde kaç zam yapılmıştır; aynı 
kuruluşta çalışan işçilere aynı yılda yüz
de kaç zam yapılmıştır? Yani işçilere yüz
de kaç zam yapılmıştır? 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı efen
dim... Anlaşıldı... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Yi
ne, Devlet Demiryollarında çalışan işçiler, 
özellikle bugün dört bölgede ray değişimi 
için çalışan işçiler, hangi koşullarda çalış
maktadır? Hatta, kötü, eski, kenarı kırıl
mış vagonlar da mı yapmaktadırlar? Di
ğer sosyal ihtiyaçlar karşılanabilmekte mi
dir? Yoksa orta Çağdaki insanların koşul
larında mı yaşamaktadırlar? 

BAŞKAN — Efendim, o, görüşünüz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, cevaplarını yazılı vereceğim efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Hır-
fanoğlu. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Baş
kan, sual sorma sırası benimdi. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Turhan 
Hırfanoğlu'na sözü veririz. Hemen arka
sından da zatı âlinize veririz. Yenilmiş, 
içilmiş bir şey yok. 

Buyurun Sayın Hırfanoğlu. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Say m Başkan, Sayın Bakanın kızma
dan cevap vermesi temennisiyle sualleri
mi soruyorum. 

Efendim, sosyal ve ekonomik yönden 
Türkiye'nin en büyük yerleşim yerlerin
den biri olan Hatay İline havaalanı yapıl
ması düşünülmekte midir? Böyle bir ça-
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lışma var mı? Varsa, sonucu hakkında bil
gi rica ediyorum. 

İkinci sorum: 1987 yılının Kasım 
ayında Hatay'ın Kırıkhan İlçesine açılmış 
bulunan dijital bir telefon santralı var. Bu 
otomatik dijital santralla ilgili çok şikâyet
ler yapıldı; Bakanlığa başvurular oldu, bu 
şikâyetler bilmem ulaştı mı? Telefonu ka
palı olan abonelere dahi çok büyük meb
lağlar geldiği için şikâyette bulunup Ba
kanlığa başvurdular. Bu santralla Ugili şi
kâyetler Bakanlığa ulaştı mı? Teknik he
yet tarafından gözden geçirilmiş midir? 

Üçüncü sualim: Kore ve Kıbrıs ga
zilerimiz için tren yolculuklarında -mavi 
tren dahil- bir kolaylık var mıdır?; ya da 
böyle bir şey düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan bu

yurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, bunlara hemen cevap verebilirim her
halde. 

Efendim, öncelikle bu dijital santral-
lann durumunu bir dakikada açıklamak 
istiyorum. Bu yeni bir teknoloji ve elimiz
deki mevcut personelimiz, zaman zaman,, 
tabi! yeni alışma döneminde olunduğun
dan, arızaları hemen, anında gidereme-
mektedirler. Gelen fazla faturalarla ilgili 
çok basit bir önlem var efendim; o da şu: 
dijital santralların görev yaptığı yerlerde, 
ilgili aboae 2 500 lira vererek kiminle, ne 
kadar zaman konuşmuştur, onun detayı
nı alabilirler. Şimdi, bazı arkadaşlar ya
zıyorlar: ''Efendim, 1 milyon lira fatura 
geldi ben nasıl ödeyeceğim?" diyorlar. Ba
kıyorsunuz, santralden istetiyorsunuz 
-bunlar hafızada var- adam her tarafla ko
nuşmuş, Almanya'sıyla, Amerika'sıyla; ta
biî, 1 milyon lira olacak; ama bu imkân 
var dijital santrallarda, diğer eski santral-
larda yok. Türkiye'de, aşağı yukarı yarı
sına yakın abone inşallah önümüzdeki 
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sene bu imkâna kavuşuyor. Dijital sant
ralın gittiği yerde arızayı hemen sıfırlamak 
mümkün değil. Biraz alışma periyodu ve
rin lütfen. Fazla faturalarda, dijital sant-
ralsa, hemen, mutlaka alın, dökümüne ba
kın. Belki, siz evde yokken birisi kullanı
yor; belki bir komşu kullanıyor, bilemiyo
ruz. Şunu söyleyeyim: Faturalar onbinde 
iki hatayla çıkıyor. Yani, burada da hata 
sıfır değildir. Kompitürden çıkarken on-
bin abonede iki-üç, hatta ortalama dört 
abonede yanlış faturalar çıkabiliyor; ama 
müracaat edildiği zaman, bu bilgiler ha
fızada olduğu için, tekrar hafızadan çekip, 
yanlış olup olmadığı kontrol edilebiliyor. 

Hatay'da havaalanı yapıyoruz. Her 
ile bir havaalanı meselesi... Hatta ben ken
dim gittim, indim oraya; hem vilayete git
tim, hem de İskenderun'a gittim, oradaki 
yerlere baktık. İnşallah bu önümüzdeki se
ne olmdzsa, 1990 yılında yapacağız; Bu bi
zim hem parti programımızda var, hem 
de hükümet programımızda var. 

TURHAN HİRFANOĞLU (Hatay) 
— Yeri tespit edildi mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Şu anda İs
kenderun en ideal yer olarak görünüyor 
efendim. 

Efendim, Kıbrıs ve Kore gazileri için 
tenzilat var. Bunlar zamanında Ekonomik 
Kuruldan geçip ifade edilmişlerdir. Yani, 
orada bir başka gazinin ismi geçmiyorsa, 
o karar değişmeden yeni bir gaziye indi
rim yapmak mümkün değil; ama, arka
daşlarımız baktılar, Kore ve Kıbrıs gazi
lerinin, demiryollarının bu tenzilatından 
istifade etmesi mümkün; yönetmeliklerin
de de var efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Aksoy. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakana iki soru sormak istiyo
rum; Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı

mız da burada. Bayındırlık ve İskân Ba
kanımız, 1987 yılı bütçe konuşmasında ve 
1988 yılı Plan ve Bütçe Komisyonunda ko
nuşmasını yaparken, bu konuşmalarda, 
Arifiye-Sincan hattının fizibil bir yatırım 
olmadığını ve geçmişte de fizibilitesinin 
yapılmamış olduğunu söyledi. Bilhassa 
Ayaş Tüneli ile ilgili olarak. Alman No-
bel Mayer firmasının hazırlamış olduğu fi
zibilite raporu Dünya Bankasına sunul
muştur. Dünya Bankasının da, bu firma
ya olan tavrı bilinmektedir; iki kez bu fir
maya fizibilite raporu hazırlatmıştır. Dün
ya Bankası bu tip yatırımlar için kredf ver
memektedir. 

1. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
nın, bu hattın fizibil olmadığı görüşüne, 
Ulaştırma Bakanlığımız katılıyor mu? 

Ayaş Tüneli ile birlikte bu hattı ta
mamlamayı düşünüyor mu? 

.Diğer sorum: Bayındırlık ve İskân 
Bakanımız yine son Plan ve Bütçe Komis
yonunda, İstanbul Oto-Tüp Geçiş Proje
siyle ilgili bir soru sorulduğunda, konu
ya, bunun "fantazi" bir görüş olduğu şek
linde yaklaşmıştır. Sayın Ulaştırma Ba
kanlığı, Sayın Bayındırlık ve İskân Baka
nının bu görüşüne katılıyor mu? Ulaştır
ma Bakanlığının Oto-tüp geçişiyle ilgili 
çalışmaları ne durumdadır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Efendim, 
Arifiye-Sincan Hattının, maliyeti ilk ya
pılan etütlere göre 2,5 milyar dolar civa
rındadır. Bugün Ankara-İstanbul arasın
da uçak bileti ücreti 80 bin lira. Eğer bu
nun yüzde 10 altında bir bilet ücretiyle iş-
letilebilirse kârlı olacağını Japonlar ifade 
ettiler ve ikinci bir fizibilite etüdü yapma 
ihtiyacı duydular. Çünkü, biz şunu söy
lüyoruz: "Fizibil ise, kârlıysa, gel karde
şim; hatta biz, şimdiye kadar yaptığımız 
harcamaları da almıyoruz, size veriyoruz. 
Siz şunu bir tamamlayın.'' 
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Gönül ister kî, yüksek süratli bir de
miryolu hattımız olsun; gurur duyarız; 
ama, bu 2,5 milyar dolar, finansman me
selesidir. inşallah gönlümüz doğrultusun
da Japonlar meseleye sahip çıkarlar. 

İstanbul tüp geçit meselesinde Sayın 
Bakanın söylediğine, onun fikirlerine bir 
ilave yapmam veya tenkit etmem söz ko
nusu değildir. Sayın Bakanımız burada
dır, kendileriyle bir daha görüşürsünüz 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
VELİ AKSOY (İzmir) — İkinci so

ruma cevap vermediler efendim; oto-tüp 
çalışmaları ne durumdadır? 

BAŞKAN — Efendim, her suale ce
vap verme mecburiyetinde değil. 

Buyursunlar Sayın Ali Eser. 
ALİ ESER (Samsun) — Sorum çok 

kısa efendim. Samsun Hava Meydanı, 
Türk Hava Yollarına ne zaman verilecek-. 
tir veya verilecek midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI E K R E M 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Samsun Ha
va Meydanı, Devlet Hava Meydanlarının 
mülkiyetindedir, hiçbir hava şirketine ve
rilmez efendim. Samsun Havaalanı işle
tiliyor; küçük bir uçak, devamlı olarak 
Samsun-İstanbul, Samsun-Ankara sefer
lerini yapıyor. Nihayetinde, Türk Hava 
Yolları anonim bir şirkettir; Samsun Ha
va Meydanının mülkiyetinin özel hava yol
larına devredilmesi diye bir olay yoktur, 
D H M ' n i n mülkiyetindedir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Güneş Gürseler, buyurun efen

dim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

Efendim, Ro-Ro gemileriyle ilgili bir ola
yı sormak istiyorum. Gemi Adamlarının 
Eğitim, Belgelendirme ve Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşme yürür

lükte ve buna göre de bizim Denizcilik İş
letmeleri Eğitim Müdürlüğünün açtığı 
kurslar var. Bu kurslar sınırlı; orada yer 
bulmak zor. Bu nedenle, 1979 yılında büt
çeden temin edilen bir parayla, Tuzla'da 
Aydınlık Limanı Erdembey Adasında bir 
kamulaştırma yapılmış ve bu konuda ulus
lararası bir kuruluş da buranın eğitim te
sisi yönünden yeterli olduğunu söylemiş; 
fakat -biliyorsunuz- 1981 yılında çıkarılan 
bir kanunla Yüksek Denizcilik Okulu, De
niz Kuvvetlerine devredildi. Ancak, Yü
ce Meclis, bu ekim ayında bir yasa çıkar
dı. Bu yasayla, Denizcilik Yüksekokulu
nun taşınır-taşınmaz malları İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğüne devredildi; fa
kat, kamulaştırılan ve 1980 yılında 27 mil
yon masrafla çevre ve ihata tesisleri yapir 
lan alan; yüzölçümü yaklaşık 195 dönüm 
olan bu alan duruyor; fakat Deniz Kuv
vetleri buraya "Eğit im Tesisleri" diye bir 
tabela asmış. Şu an orada... 

BAŞKAN — Yani, bu istimlak edi
len yer, devredildi mi, edilmedi mi? Onu 
mu sormak istiyorsunuz Sayın Gürseler? 
(SHP Sıralarından "Bravo Başkan" ses
leri) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Lütfederseniz iki sorum daha var 
efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efen
dim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Henüz, denizlerin, gemilerden kaynakla
nan kirlenmesinin önlenmesine ilişkin 
Mar-Pol Sözleşmesini onaylamadık. O 
sözleşmenin onaylanmaması nedeniyle, 
denizlerimizin kirlenmesi söz konusudur. 
O sözleşmeye göre, limanlarda, gemilerin 
sintine sularını ve diğer atıklarını alabile
cek depoların yapılması lazım; onlar da 
yapılmıyor; ama gelen gemiler sintine su
larını ve pisliklerini atıyorlar. Bunlann ön
lenmesi için, eski tankerlerin eski şileple-
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rin bu gayeyle kullanılması öneriliyor. Yani 
böyle bir ihtiyacın karşılanabilmesi için, 
kullanılmayan şilebi, tankeri yanaştırıp 
pisliği alması öneriliyor. Böyle bir yöntem 
düşünülüyor mu? 

Bir diğer sorum ise; Çorlu 'da bir as
kerî havaalanı var, Trakya'da başka bir ha-
valanımız yok. Trakya'da sivil amaçlı bir 
havaalanı düşünülüyor mu? Düşünülmü-
yorsa, Çorlu'daki havaalanının sivil amaç
la da kullanılması mümkün müdür? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
E R K A N K E M A L O Ğ L U (Muş) — 

Sayın Başkan, iki soru da ben sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Peki, yazalım efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI E K R E M 

P A K D E M I R L I (Manisa) — Boğaz'da, 
gemi adamlarımızın eğitimiyle ilgili, bey
nelmilel bayrak altında, Birleşmiş Millet
ler şemsiyesi altında, bir eğitim merkezi 
kurduk; burada eğitim görecekler. Ayrı
ca, çeşitli yerlerde kurslar açıyoruz, gemi 
adamı yetiştirme gayreti içindeyiz. Tabiî, 
bu bir eğitim meselesidir, hemen bir gün
de onun neticesini almak mümkün değil; 
ama özellikle filomuzun 6 milyon det-
veyt/ton'a (DWT) çıktığında gördük ki, 
gemi adamı yönünden sıkışığız, bu eğitim
lere hız verildi; tabiî, bu çalışmalar devam 
edecek. Yani, eğitim meselesine önem ve
riyoruz. 

GÜNEŞ G Ü R S E L E R (Tekirdağ) — 
Yalnız efendim, kamulaştırıldı... 

ULAŞTIRMA BAKANI E K R E M 
P A K D E M I R L I (Manisa) — Evet, şimdi 
oraya geliyorum. 

Yalnız, 10 sene evvel yapılmış, alın
mış bir şeyin şimdi hesabını bilmiyorum, 
yanımdaki arkadaşlarım da hatırlamıyor
lar, buna bir bakalım. Denizcilik Yüksek
okulu, hukukî yönden, önce, Deniz Kuv
vetlerine devredildiği için, o arsa belki De
niz Kuvvetlerinin uhdesinde kalmış ola

bilir; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne 
vermemiş olabilirler. Eğer, mümkünse ve 
ihtiyacı da varsa, tabiî ki üniversiteye dev
redilir; ihtiyacı yoksa, Deniz Kuvvetlerin
de kalır; o da değilse, aslında yerine mas
ruf olmadığı yönüyle, kamulaştırılması ya
pılan arazinin sahibi dava açarak arsayı 
geri alabilir; bunu, şu anda bilemiyorum 
baktıracağım. 

BAŞKAN — Süresinde ise... 
ULAŞTIRMA BAKANI E K R E M 

P A K D E M I R L I ( M a n i s a ) — Evet 
efendim. 

Denizlerin kirlenmesiyle ilgili anlaş
mayı imzalamadık; ama biz, Antalya, İs
tanbul, Trabzon ve Tekirdağ'da sintinenin 
boşaltılacağı tesisler yaptık. Şimdi o an
laşmaya taraf olacağız, o zaman yüzde yüz 
mecbur olacağız. Şimdi biz idarî tedbir
lerle, onları, buradaki tesislere sintinele
rini boşaltmaları için mecbur kılıyoruz. 
Hat ta bir ara birkaç kuruluşumuz; birisi
ne 50 milyon lira, diğerine de 5 milyon li
ra ceza yazdı; ama bunlar idarî zorlama
larla yapılıyor. Uluslararası bu anlaşma
ya taraf olacağız efendim. 

Teşekkür ederim. 
GÜNEŞ G Ü R S E L E R (Tekirdağ) — 

Havaalanı?.. 
U L A Ş T I R M A BAKANI E K R E M 

PAKDEMIRLI (Manisa) — Edirne'de 
de, Kırklareli 'nde de havaalanı olacak 
efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Çorlu?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI E K R E M 
PAKDEMIRLI (Manisa) — Şu anda bir 
ihtiyaç olup olmadığını bilmiyorum; ama 
tabiî, ihtiyaç varsa açılabilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekrem 
Kangal. 

E K R E M KANGAL (Sivas) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan iki sualim ola
cak; birincisi, cumhuriyet döneminin ilk 
yıllarının en büyük yatırımlarından olan 
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olan ve o günkü adıyla ' 'Cer Atölyesi" bu
günkü adıyla TÜDEMSAŞ'la ilgili. Ku
ruluşun bazı tezgâhlarının başka illere ak
tarıldığı, dolayısıyla hizmetlerin başka il
lere aktarıldığı konusunda Sivas'ta yaygın 
bir söylenti var. Bu doğru mudur? Doğru 
ise, hangi tip tezgâhlar, hangi illere gitmiş
tir? Gerekçesi nedir? 

Yine TÜDEMSAŞ'ta 1950-1960 ve 
19704980 yıllarında kaç işçi ve kaç memur 
çalışıyordu? Bugün kaç işçi, kaç memur 
çalışıyor? Bugünkü kadro düşüklüğünün 
sebebi nedir? 

Yine aynı kuruluşta son beş yılda ka
pasite kullanımı nedir; neler yapılmıştır? 
Aynı kuruluşun sahası, tezgâh varlığı, tek
nik kapasitesi ve sosyal gerekleri, burada 
son yıllarda yapılması söz konusu olan Sa
vunma Sanayii için uygun bir vasat gös
termektedir. Sayın Bakan bu konuda ne 
düşünüyor? Ne gibi Savunma Sanayii kol
ları getirilebilir? 

ikinci sorum: 
Tecer-Kangal demiryolu 1972 yılın

da -o tarihte benim de üyesi bulunduğum 
Mecliste, program bütçenin olmadığı, an
cak komisyonda veya Mecliste bazı yatı
rımların dahil edildiği bir dönemde- prog
rama girmişti ve bu konuda yardımcı ol
muştuk. Yanlış hatırlamıyorsam, tünel, 
demiryolu ve diğer hizmet binaları 235 
milyon liraya bitecekti. Şimdi sualim şu: 
Bugünkü maliyet ne olmuştur? Aradan 16 
yıl geçtiği halde, halen yapılan toplam har
cama nedir? Bu harcama ile neler yapıl
mıştır? Projedeki mevcut tünel, demiryo
lu ve hizmet binalarının halen durumu ne
dir? Uzun yıllar içerisinde eskiyen,dökü-
len ve kullanılamaz hale gelen bu inşaat
ların bakanlığa getirdiği maliyet yükü ne
dir? 

Son olarak şunu öğrenmek istiyorum: 
Proje, bütünü ile ne vakit bitecek ve fayda-
kâr oranı ne olacaktır? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı mı 
cevap vereceksiniz? 

EKREM3KANGAL (Sivas) — Tabiî 
yazılı da olur. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kanım, bazı bilgileri yazılı olarak verece
ğim. Yalnız hemen şunu söyleyeyim, 
Tecer-Kangal demiryolu geçen sene de de
vam etti, bu sene de devam ediyor, gele
cek sene de devam edecek. Onunla ilgili 
büyüklükleri ben alıp size yazılı olarak bil
direceğim. 

Diğer sorularınıza da aynı şekilde ya
zılı cevap vereceğim efendim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Öner Miski, bu

yurun. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Sayın Başkanım, soru sorabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Soru sormak ne zaman bitecek di
ye soracaktım. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Ben de soracaktım. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Ba
kan, sivil pilot eğitimi halen yurt dışında 
sürdürülmekte ve bu iş için büyük ölçüde 
döviz kaybetmekteyiz. Sivil pilot yetiştir
mek için gerekli olan eğitim araçlarını ül
kemize getirerek, hem kendi pilotlarımı
zı, hem de yabancı ülkelerden gelecek pi
lotları eğitmek suretiyle döviz kazanmayı 
düşünüyor musunuz? 

İkinci sorum: Hava meydanlarımızın 
sadece ikisinde -Yeşilköy ve Esenboğa'da-
radarla takip sistemi bulunmaktadır. Ül
kemizdeki diğer büyük havaalanlarına da 
bu sistemi kuracak mısınız? Bütün Tür
kiye'de radarla tarama sistemi ne zaman 
tamamlanmış olacaktır? 

Üçüncü sorum: İskenderun'dan, 
Ankara-İstanbul hattına, hızlı ve kaliteli 
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bir mavi tren seferi koymayı düşünüyor 
musunuz? 

Dört: balıkçılık ve turizmi geliştire
ceği için ihtiyaç duyulan balıkçı barınak
larından Samandağ ve Uluçınar'da balıkçı 
bannakları yapmayı planlayacak mısınız? 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki gö
rüşmelerde de sordum; Dörtyol İlçesinde, 
elan, gündüz telefon görüşmeleri çok zor
lukla yapılmaktadır. Sayın Müsteşarımı
zın da ilçesi olan Dörtyol'daki telefon gö
rüşmeleri ne vakit düzeltilecektir? 

Beş: Antakya ili PTT binası için ay
rılan arsa konusunda bir sorum olacak, 
bunu Plan ve Bütçe Komisyonundaki mü
zakereler sırasında da sordum; bazı 
ANAP belediye meclisi üyelerine... 

BAŞKAN — Sayın Miski, Sayın 
Miski, bu, bütçe müzakerelerini aşıyor, 
Hatay'ın meselesi oluyor ve ondan sonra 
da mahnallî meselelere dönüşüyor. Bütçe 
müzakereleri mahallî meselelerin konuşul
duğu yer değildir; lütfen efendim... 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Soru sor
ma hakkımı elimden alamazsınız; bu, hak 
İçtüzükle verilmiştir. Ben görevimi yapı
yorum; siz de görevinizi yapın efendim. 

Antakya İlinin PTT binasının arsası 
için yapılan istimlak, doğrudan doğruya 
ANAP il yöneticilerinin yakınlarına, be
lediye meclisi üyelerinin yakınlarına çıkar 
sağlamak için iptal edilmiştir. Bu konuda 
bana bir yanıt vereceğinizi söylemiştiniz; 
ama yanıt bugüne kadar gelmedi. 

Antakya'nın Çekmece nahiyesinin 
PTT binası halkça yaptırıldığı halde, söz
leşme hükümlerinin tümü yerine getiril
diği halde, bugüne kadar otomatik sant
ral buraya konulmadı; ne vakit konacak
tır? 

Son sorum ise; Sayın Bakan demin 
görüşmeler sırasında söylediler, "Bir yıl
da bir kere zam yaptık" dediler. Bundan, 
önümüzdeki bir yıl için bir daha zam yap
mayacağız anlamını çıkarabilir miyiz? 
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, sivil pilot meselesinde çok duyarlıyız. 
Yurt dışına gönderip elemanları orada 
eğitmektense, Türkiye'de okulunu kurup, 
üniversite eğitimi üzerine; yani, bir dere
ce almış olup da; mühendis, fizikçi, kim
yacı gibi fen bilimleri tahsili yapmış olan
lardan 1,5 yıl eğiterek, iyi bir pilot yap
mayı amaçlıyoruz; bununla ilgili yatırım
lar da yapıldı efendim: Türk Hava Kuru
mu binalan bu iş için kullanılacak. 

Biliyorsunuz, Eskişehir'de Anadolu 
Üniversitesinde bir bölüm açıldı, 2 yıllık 
yüksek okuldur. Orada pilotun yanında, 
sivil havacılıkta ihtiyacı duyulan vasıftaki 
çocuklarımız gençlerimiz yetiştirilecek. 

İskenderun-Adana-Ankara hattına 
mavi tren konulmayacak efendim. Biz an
cak rail-bus yaptığımız zaman ve çokça 
yaptığımız zaman, yapacağımız, düşüne
ceğimiz bir şeydir. 

Samandağ ve Uluçınar'daki balıkçı 
barınağından bahsettiniz. Samandağ'da 
balıkçı barınağı yapımı devam ediyor za
ten. Biz önce elimizdekileri bir bitirelim, 
ondan sonra başka yerlere de geçeriz. 

Samandağ için carî harcama 1 mil
yar 450 milyon liradır; bununla ilgili pa
ralar harcanıyor, merak etmeyin, o iş ola
cak. 

Uluçınar Balıkçı Barınağı için, 
"Bitmiş" diyorlar; ama bakın ben görme
dim, bu şekilde belirtiyorlar... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunlara 
yazılı cevap vermediğiniz takdirde tered
düt hâsıl oluyor. Bu itibarla, yazılı cevap 
lütfunda bulunursanız daha isabetli olur. 
Görülüyor ki, isabedi bir cevap veremiyor
sunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, doğrudur efendim. 
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MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sa
yın Başkan görev yapıyoruz, siz niye ka
rışıyorsunuz? 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Dörtyol te
lefon görüşmeleri gayet normaldir, bizim 
standartlarımız içinde. 

Antakya PTT arsasıyla ilgili yazılı ce
vabı verdim, takdim ettim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Erkan Kemaloğ-

lu, buyurun efendim. 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 

Sayın Başkan, Sayın Bakanıma soruyo
rum: Türk Hava Yolları kapılarının 70 dü
vele birden açılmasına gerek var mıdır? 
Ankara'dan Esenboğa'dan kalkan Türk 
Hava Yollarına ait bir uçağın Singapur'a 
inmesine gerek var mı? 

İkinci sorum: Muş'un Malazgirt İl-
çesi'nin Kızılyusuf Köyü, Süphan Dağı'-

nm eteğinde bir köy... Zemheri ayında ba
şınızı dışarı çıkaramazsınız. Bu köye tele
fon götürmeye gerek var mı? 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunlara 
yazılı cevap lütfedeceksiniz zannederim. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Peki efen
dim, tamam. 

BAŞKAN — Efendim, soru işlemi ta
mamlanmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerin
deki müzakereler tamamlanmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı 1989 malî yılı 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Program 
kodu 

101 

111 

1. — Ulaştırma Bakanlığı 1989 Malî Yûı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

3 501 000 000 

112 

900 

999 

Genel yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Politikasının Düzenlenmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma İnşaatı İşleri 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen- _ 

ler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığının 1989 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 

5 839 000 000 

170 090 000 000 

44 693 000 000 

39 260 000 000 

263 383 000 000 



2. _ Ulaştırma Bakanlığı 1987Malî Yık Kesinhesah 
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı 1987 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçümesint oyların 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

Prog. Açıklama 

»o 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmet
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

111 Ulaştırma Politikasının Düzenlenmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ulaştırma İnşaatı İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
A — CETVELİ 

Genel Ödenek 
toplamı 

1 697 424 500 

3 189 957 500 

Toplam harcama 

1 630 311 377 

1 941109 499 

128 494 345 494 100 384 626 923 

27 687 621 500 27 504 962 224 

8 644 890 152 8 029 947 350 

169 714 239 146 139 490 957 373 

Özel Kanu 
gereğince 
yıla devre 

ödene 

628 47 

628 47 
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Ulaştırma Bakanlığının, 1987 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

a) TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1987 Malî Ytlı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Telsiz Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

1. —, Telsiz Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Program 

kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 514 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Telsiz Hizmetleri 755 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 140 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen-

ı ler... Kabule dilmiştir. 
TOPLAM 5 409 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir Türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 3 080 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 2 329 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 5 409 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Telsiz Genel Müdürlüğü, 1989 malî yılı bütçesi kabul edilmişti 
2. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1987 Adali Ydt Kesmhesabı 

BAŞKAN — Telsiz Genel Müdürlüğünün 1987 malî yılı kesinhe 
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Prog. Açıklama toplamı harcama 

101 Genel Yönetim ve destek hizmetleri 3 361 775 000 1 062 644 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Telsiz hizmetleri 643 109 000 177 409 730 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 116 842 000 15 356 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 4 121 726 000 1 255 410 233 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum: 
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Gelir 
türü 

TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

Tahmin 
Açıklama Lira 

Tahsilat 
Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine tardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Katma ve Genel Bütçeli İdareler 
BAŞKAN —. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 967 000 000 1 698 139 885 

1 524 000 000 1 244 536 343 

90 710 544 

3 491 000 000 3 033 386 772 

Telsiz Genel Müdürlüğü 1987 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı ve Telsiz Genel Müdürlüğü bütçeleri kabul edilmiştir. Hayırlı 
ve uğurlu olsun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. Yarınki programda yer alan kuruluşların büt
çelerini ve kesinhesabını görüşmek için 14 Aralık 1988 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.00 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLA

RI 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'-
in, "Novakom" adlı ilaçla ilgili olarak basında ye-
ralan iddialara ve piyasadaki ilaçların denetimine 
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Nihat Küapçı'ntn yazılı cevabı. (7/388) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sos
yal \krdım Bakanı Sayın Nihat Kitapçı ta
rafından yazılı olarak yanıtlanmasını say
gılarımla talep ederim. 17.10.1988 

Cüneyt Canver 
Adana 

15 Kasım 1988 tarihli. Gölge Adam 
Gazetesinde çıkan bir haberde Nobel fir
masına ait Novakom adlı ağrı kesici ila
cın ampulü içerisinde sinek bulunduğu
na dair bir haber yer almış ve Bakanlığı
nızın dikkatine sunulmuştu. Haberde ay
rıca piyasadaki ilaçların yeterince denet
lenip, denetlenmediği, dozlara uygun imal 
edilip edilmediği, imalatta sağlık kuralla
rına uyulup, uyulmadığı da sorulmuştu. 
Buna göre, 

1. Sayın Bakan, bu haber üzerine 
Novakom adlı ilacı yapan firma hakkında 
herhangi bir soruşturma başlattınız mı? 

2. Piyasaya çıkan tüm ilaçların, 
dozlarının formüllerine uygun olup, olma-

— 424 — 
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dığı, imalatında gerekli sağlık kurallarına 
uyulup, uyulmadığı Bakanlığınızca ne şe
kilde denetlenmektedir? Denetim sonucu 
halkın sağlığı ile oynayan bu firmalar hak
kında ne gibi yaptırımlar uygulamak
tasınız? 

3. Bugüne kadar formüllerine uy
gun imalat yapmayan veya halkın sağlığını 
tehdit eder biçimde temizlik koşullarına 
uygun olmayan biçimde imalat yapan kaç 
firma saptanmış ve bunlara ne gibi ceza
lar verilmiştir? Açıklar mısınız? 

4. Sayın Bakan ülkemizde insan 
sağlığı bu kadar ucuz mu? İnsanımızın ya
şamı bu kadar değersiz mi ki ilaç yapım
cıları korkmadan, çekinmeden halkın sağ
lığı ile oynayabilmektedirler? Sağlık Ba
kanlığından hiçbir çekinceleri yok mudur? 
Açıklar mısınız? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: HM 9239/1755 13.12.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 21.11.1988 tarih ve Kan.Kar.Md. 
7/388-1812/8575 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len Adana Milletvekili Sn. Cüneyt Can-
ver tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 
"Novakom" adlı ilaçla ilgili olarak basın
da yeralan iddialara ve piyasadaki ilaçla
rın denetimine ilişkin yazılı soru önergesi 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nihat Kitapçı 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Adana Milletvekili Sn. Cüneyt Can-
ver'in yazılı soru önergesi cevabı: 

1. Haftalık olarak yayınlanmakta 
olan Gölge Adam Gazetesi'nin 15-21 Ka
sım 1988 ve 22-28 Kasım 1988 tarihli nüs

halarında İstanbul'da faaliyet gösteren 
Nobel İlaç Fabrikasının ürettiği "Nova
kom amp. 2cc" isimli ampul şeklindeki 
müstahzar içinde sinek bulunduğu habe
ri üzerine gerekli soruşturma başlatılmış
tın 

Önce 22 Kasım İ988 tarih ve 38035 
no'lu yazı ile Novakom Ampul adlı ilacın 
üreticisi olan Nobel San. A.Ş.'ne, Bakan
lığımızca ampul seksiyonu hakkında ya
pılmakta olan inceleme sonuçlanıncaya ve 
firmaya bilgi verilinceye kadar, kesinlikle 
ampul üretimi yapılmaması ve mevcutla
rının piyasaya verilmemesi bildirilmiş; ay
nı gün İstanbul Valiliğine de durum du
yurulmuştur. Bilahara "Novakom" isimli 
ilacın piyasadan alınan iki serisinin Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsün
de yapılan analizleri sonucu uygun bulun
mamıştır. Bu seriler toplattırılmış, ilgili fir
ma 1262 ve 4348 sayılı Kanunun ilgili 
maddeleri gereğince mahkemeye verilmiş
tir. Bakanlığımız Teftiş Kurulu aracılığı 
ile adı geçen üretim yerinin denetimi so
nucunda, üretim yerindeki ampul bölü
münün eksiklikleri tamamlanıncaya ka
dar kapatılması 2.12.1988 tarih ve 5507 sa
yılı Makam Onayı ile kararlaştırılmıştır. 
Durum aynı gün İstanbul Sağlık ve Sos
yal Yardım Müdürlüğüne de bildirilmiş
tir, 

2. İlacın kalitesinin üretim aşama
sında sağlanmasını ilke edinen Bakanlığı
mız, "İlaçta iyi üretim uygulamaları" 
esaslarını (GMP) 1984 yılında yürürlüğe 
koymuştur. Ayrıca ilaç kontrolleri 1262 sa
yılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Ka
nunu ile hükümlere bağlanmıştır. Tüm bu 
hükümler uyarınca kontroller aşağıdaki 
şekillerde gerçekleştirilmektedir. 

a) Türkiye'de piyasaya verilmek üze
re ruhsat alacak her ilacın, Refik Saydam 
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü İlaç Kont
rol Laboratuvarlarında analizleri yapıl
makta analiz sonuçlarının uygun bulun
ması halinde ruhsat verilmektedir. 
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b) Türkiye'de ruhsatlı her ilaç için 
ruhsat alınmasından sonra ve gerek for-
mülasyon gerekse ambalajında yapılan (fi
yat değişikliği dahil) herhangi bir değişik
lik üzerine Bakanlığımızdan satış izni alın
ması zorunludur. Bakanlığımızca bu iznin 
verilmesi için ilaçlar dış görünüş, amba
laj ve prospektüslerdeki bilgiler yönünden 
incelenir. 

c) Ruhsatlı ve satış izni almış ilaçla
rın periyodik kontrolleri için her yıl kont
rol programları yapılır. Bu amaçla, iklim 
ve uzaklık da dikkate alınarak seçilen il
lerden, yapılan program dahilinde ilaç nu
muneleri istenir. Piyasadaki her ilacın yıl
da en az bir kez analizi programlanmak
tadır. Problem görülen ilaçlar için bu sa
yı artmaktadır. 1988 yılı içinde analizi ya
pılan ilaç sayısı 1273'tür. 

d) İlaç üretim yerleri yılda en az bir 
kez kapsamlı olarak denetlenerek ilaç üre
timi için uygun koşullara sahip olup olma
dıkları yönünden incelenmektedir. Bu in

celeme sonuçlanna göre GMP kurallanna 
uymayan ilaç üretim yerleri hakkında uya
rı, kısmen veya tamamen kapama gibi ön
lemler uygulanmaktadır. 

Bu genel denetim dışında; Bakanlî-
ğın uygun gördüğü durumlarda özel de
netimlerde gerçekleştirilmektedir. Gerek 
laboratuvar analizlerinde, gerekse satış iz
ni uygulamaları sırasında piyasada bulun
masında sakınca görülen, formülüne uy
gun üretilmeyen ilaçlar, 1262 sayılı İspen
çiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu ile 
bu kanunu değiştiren ve ek maddeler ge
tiren 4348 sayılı kanun hükümleri uyann-
ca piyasadan toplatılmakta ve ilgililer anı
lan kanunlardaki cezai müeyyidelerin uy
gulanması için mahkemeye verilmektedir. 

Cevap 3. 1986 yılında 247 fabrika, 
1987 yılında 106 fabrika, 1988 yılında 144 
fabrika denetimi yapılmıştır. Yine mamul 
ilaç analizlerine yıllara göre bakacak olur
sak; 

Yılı 

1986 
1987 
1988 

Analiz Sayısı 

1060 
990 

1 273 

Uygun Red % Hata 

970 
911 

1103 

90 
79 
90 

% 8.5 
% 8 
% 7.3 

olduğunu görmekteyiz. 
1984 yılından sonra yapılan sıkı de

netimler sonucunda 20 ilaç firması tama
men kapatılmış ve faaliyetten men edil
miştir. 3 üretim yeri ise kısmen kapatılmış
tır. Daha önce bahsedildiği gibi senede en 
az bir sefer üretim yerleri denetlenmekte 
ve mevzuata uygun olmayan üretim yer
leri kapatılmaktadır. 

4. Bakanlığımız ilaç kalitesi yönün
den son derece titiz davranmaktadır. Bu
gün Dünya Standartlarında ilaç üretimi 
yapılmaktadır. Dünyada ilaç üretebilen 36 
ülkeden birisi de Türkiye'dir. Bugün baş
ta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Avrupa 
ve Rusya'ya ilaç ve ilaç hammaddesi sa
tılmaktadır. Sektörler içinde en titiz kont
rolü yapılan ilaç sektörüdür. 

Yukarıda diğer sorularda da açıklan
dığı gibi ruhsat almadan önce, imalatı es
nasında ve piyasaya sürüldükten sonra, 
her safhada Bakanlığımızca kontrole tabi 
olan ilaçlann, yine yukarıda diğer soru
larda değindiğimiz gibi 1262 sayılı İspen
çiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu ile 
buna ek maddeler getiren ve bazı madde
lerini değiştiren 4348 sayılı kanunlar uya
rınca denetimlerinde uygun görülmeyen 
ilaçların ilgilileri; Bakanlığımızca mahke
meye verilmekte ve muhakemeleri sonu
cu anılan kanunlarda yer alan para ceza
ları, hapis cezaları ve bunlara ilaveten 
Türk Ceza Kanununun 395. maddesi hü
kümleri uyarınca cezalandırılmaktadır. 
Hatta ruhsatnameleri geri alınmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

41 İNCİ BİRLEŞİM 

13 . 12 . 1988 Sah 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

x 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kaunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/496) (S.Sayısı: 111) (Dağıtma tari
hi: 5.12.1988) 

x 2. - 1987 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayısı: 134) (Da
ğıtma tarihi: 5.12.1988) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

x 4. — 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş

kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S.Sa
yısı: 136) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




