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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Belçika ve Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı tsmail Safa Giray'ın, 

Libya'ya gidecek olan Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın, 

Federal Almanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kürt'un dö
nüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu üyelerinin, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının vaki resmî davetine icabet etmelerine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) görüşmelerine de
vam edilerek: 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığa 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü; 
1990 Malî Yılı Bütçeleriyle, 1988 Malî Yılı Kesinhesapları ve 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabı, 
Kabul edildi. 

16 Aralık 1989 Cumartesi günü Saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 19.05'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Çanakkale 

Ertuğrud Özdemir Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

16.12.1989 Cumartesi 

Teklifler 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 54 arkadaşının; 28.3.1983 Tarihli ve 2809 
Sayılı Yükseköğretim Kurumları TeşkilaU Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/250) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.12.1989) 

2. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve 6 arkadaşının; Kocaeli tli Merkezinde 
İzmit ve Derince Adıyla tki tlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/251) (içişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1989) 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'in; Zonguldak tlinde Kozcağız, Kumluca ve 
Gökçebey Adlan ile Üç tlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/252) (İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1989) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz HocaoğTu 
KÂTİP ÜYELER : AU Sami Akkaş (Balıkesir), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 15.12.1989 tarihli 47 nci Birleşime ilişkin geçen tuta
nak hakkında konuşman 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben, geçen tutanak hakkında konuşmak isti
yorum, İçtüzüğe göre. Orada bir lafım yer almış, onu açıklamak istiyorum. 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Gözümüzü yeni açtık, moralimizi bozmayıp sabah sabah... 
BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun, yerinizden, ne istediğinizi söyleyin. 

KAMER GENÇ (Tunceli)— İçtüzüğe göre... 

BAŞKAN — Hangi maddesine göre?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 54 ücü madde olması lazım... 
BAŞKAN — Maddeyi arayın bulun da görüşelim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 54 üncü madde... 
BAŞKAN — 54 değil. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 54 veya 45 efendim. Ben size... 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen sükûnetle... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 59 uncu madde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, 59 uncu maddeye göre ne istiyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakın, okuyun da... Aslında benim... 
BAŞKAN — Hayır hayır, madde üzerinde ne istediğinizi söyleyin. 
KAMER GENÇ (Tünedi) — Geçen tutanakta yer alan bir sözümü tavzih etmek istiyorum. 
BAŞKAN — "Bir milletvekili veya bakan kendisine ait olup..." 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tamam, bana ait olan, tutanaktaki bir cümleyi düzeltmek 

istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi tutanakta? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, geçen j,ünkü... 
BAŞKAN — Şimdi, tutanak... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bakın, siz bu şekilde hareket ederseniz, bu 

Meclise Başkanlık yapamazsınız. (ANAP sıralarından gürültüler) bir ifadem yer almış, bunu 
düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bitti mi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bitti. 
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BAŞKAN — Ben, tamamen, İçtüzük kurallarına uygun hareket eden bir Başkanım. Öyle 
kaldığım sürece de, Yüce Meclisin seçtiği bir Başkan olarak görevime devam ederim; bu bir. 

ikincisi, siz söylüyorsunuz diye, yegâne gerçek ve kural o olmaz. Kim söylerse söylesin, 
kural burada yazılı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tamam, yazılı. 

BAŞKAN — Şimdi, bu yazılı kurala göre, "Tutanak" diyorsunuz... Hangi tutanak?.. Gö
relim tutanağı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, tutanağı da size göstereyim. Başkan olarak böyle 
idare edecekseniz... 

İşte, geçen tutanak. 

BAŞKAN — Efendim, ben tarafsız olmaya mecburum; ama sorumsuz olmaya, ilgisiz ol
maya zorlamayın beni. Tarafsız başkan mı anyorsunuz, sorumsuz başkan mı arıyorsunuz? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Herkesin bir değerlendirmesi var. 

Tutanakta. 

"Kamer Genç (Tunceli) — Ahlaksız." diyor,* böyle bir kelime geçmiş. Ben bunu tavzih 
etmek istiyorum; ama eğer söz vermiyorsanız, o zaman İçtüzüğü anlayışınız bu. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bu mu söylemiş başkası mı? 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Genç,vşunu tespit edelim: Siz, "Dünkü tutanakta yer aldığını 
gördüğüm ve benim ağzımdan çıkmış söz olarak kayda geçmiş ve açıklamak, düzeltmek istedi
ğim bir husus var" mı diyorsunuz? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onu söylüyorum sabahtan beri. Başka ne söyledim burada? 

BAŞKAN — Nedir efendim, okuyun? Tutanak bende yok çünkü. 

ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Tutanak geldiğinde karar verirsiniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, tutanağı rica edeyim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Buyurun efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Hangi günün tutanağı, ona bakalım... 

KAMER GENÇ (Tunceli) —' Yazık ki Başkanlık Divanı üyesisiniz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir saniye lütfen. 

TUtanağın ilgili kısmını okuyorum: 

"Kamer Genç (Tunceli) — Kes, ahlaksız! 
Rıza Yılmaz (Ankara) — Kes, kes, terbiyesiz! 
Murat Batur (Devamla) — Ahlaksız deme." 
Bu hususu mu açıklamak istiyorsunuz Sayın Genç? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tabiî efendim, benim istediğim o. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — İçtüzükte böyle bir usul var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, 59 uncu maddeye göre, kendi beyanının tutanakta yanlış yer aldı
ğını gören ve iddia eden bir sayın milletvekili böyle bir düzeltme hakkına sahiptir, Sayın Genc'e 
bu münasebetle söz verdim; arz ediyorum. 
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Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, bu kadar tartışmadan sonra, nihayet doğru karar ver

diğiniz için sizi tebrik ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, sizdeki zabıt bizde yoktu. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın milletvekilleri, biz burada hukuku uyguluyoruz, bi

zim bağlı olduğumuz bir Anayasa var, İçtüzük var, hukuk var ve vicdanî kanaatlerimiz var. 
Ben bunları başından sonuna kadar savunan bir insanım. Buraya her çıktığımızda laf atıyor
sunuz ve bizi konuşturmuyorsunuz. Lütfen* eğer şurada barış içinde, huzur içinde memleket 
meselelerini tartışmamızı istiyorsanız, bu çerçeve içinde hareket edelim, ama burada kavga çı
karmak istiyorsanız, bu, başka mesele. 

İçtüzük bana bu hakkı vermiş. Benim beyanatım tutanakta hatalı yer almış. Ben... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben aslında hiçbir arkadaşıma "ahlaksız" demem. Arka

daş orada konuşurken, "Orada ahlaklı ol" diye hitap ettim; fakat belki benden kaynaklandı 
veya son kelimem iyi çıkmadı herhalde, "ahlaksız" diye geçmiş. Ben bunu düzeltmek istiyo
rum. Bu sizi rahatsız ediyorsa bir daha çıkmayalım bu kürsüye. 

Benim beyanatım bundan ibaret. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Genç. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1988 Mali Ytlt Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayılan: 281, 282, 287, 288) (1) 

A) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 Mali Ytlt Bütçesi 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1988 Malt Ytlt Kesinhesabt 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu tasarıları ile 1988 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarıları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Programa göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ve Kesinhesabının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye

lerin adlarını sırasıyla okuyorum: 
Doğru Yol Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Fuat Kılcı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubu adına İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin, Anavatan Partisi Grubu adına Balıkesir Millet
vekili İsmail Dayı. 

Şahısları adına, lehinde Konya Milletvekili Ali Pınarbaşı, aleyhinde Edirne Milletvekili 
Erdal Kalkan, üzerinde Bolu Milletvekili Kâzım Oksay. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Kılcı; buyurun efendim. 

(1) 281, 282, 287, 288 S. Sayûı Basmayazuar 12.12.1989 tarihti 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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DYP GRUBU ADINA FUAT KILCI (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Va
kıflar Genel Müdürlüğünün 1990 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Yüce Heyetinizi, Vakıflar Genel Müdürlüğü men
suplarını ve diğer misafir kardeşlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dünyamızda yaşayan canlıların en yücesi, en mükem
meli şüphesiz ki insandır; çünkü insan, dünyamızda yaşayan diğer canlılardan, kendine veril
miş akıl ve mantığı ile farklıdır, tnsanı insan yapan da ölçüleridir, ölçü, kişinin eni, boyu, ki
losu, cisim özellikleri değil, onun yetişmesi ve yetiştirilmesinde ona verilen, ona kişiliğini, özel
liğini, karakterini veren eğitimidir, tnsana birtakım kavramları, duyguları, ailesi, okulu, çevre
si ve toplum verir. Konumuz vakıftır. Vakıf deyince, vakıf olayının insan tarafından iyi anlaşıl
ması gerekir. "Vakıf" kelimesinden de ancak, iyi yetiştirilmiş, iyi eğitilmiş, gerek modern ilim, 
gerekse ilahî ilim dediğimiz dinî eğitimlerden nasibini alabilmiş insanlar, bir şeyler anlayabilir. 
Yoksa, bu kelimenin ne mana ifade ettiğini, bu kavramlara nasıl ulaşabildiğini, yetiştirilmemiş 
insandan öğrenemezsiniz. Dünyadaki her şeyi maddî olarak gören, onlara mana veremeyen, 
daha doğrusu onu yaratanı, esas sahibini öğrenememiş kişiye, bu vakıf kelimesiyle bir şeyler 
anlatamazsınız. 

İnsanın vakıf kelimesini anlaması için, sanat, hak, hukuk, 'din kavramı, Allah korkusu 
gibi kavramlardan nasibini almış olması gerekir. Bunlarla şunu anlatmak istiyorum: "Vakıf" 
kelimesinin manasını lügata bakarak öğrenebiliriz, orada bu kelimenin tarifi vardır; fakat bu 
kelime, istenen şekilde eğitilmiş insanda daha bir başka mana taşır, taşımalıdır da. Şayet bu 
eğitimi kişiye veya topluma verememiş iseniz, "vakıf" kelimesinin karşılığını da alamazsınız. 

tşte, Birinci ANAP İktidarı zamanında, 1984 yılında çıkarılan imar affıyla, vakıf arazileri 
ve malları üzerinde oynanan oyunlar... Acaba, vakfın ne olduğunu, tslamda niyetin, vasiyetin, 
emanetin ne olduğunu hakkıyla bilen bir insana vakıf arsalarını, taşınır, taşınmaz mülklerini 
oy uğruna dağıttırabilir misiniz? Bir yerde har vurup harman savurtturabilir misiniz? Vakfı, 
amacı dışında kuUandırabiIir misiniz? insanınıza iyi kültür verebilirseniz, vermişseniz, vakıf 
mal ve mülklerini amacı dışında ne kullandırabilirsiniz, ne de o mülkü özel mülke dönüştüre
bilirsiniz. tster bürokrat olun, isterse bakan olun, bu kültür sizde varsa, bu uygulamanın çok 
büyük bir vebal taşıdığını bilir, yapamazsınız; ama, bakıyoruz ANAP tktidarı bunu yapmış 
veya yaptırmış. Bu vebal zaten ANAP iktidarına yetecektir. Kim ki bu düşünceyi küçümsüyor, 
aldırmıyorsa, o kişi kendini aldatır; er geç bunun karşılığını ödeyecektir. Vakıf mülkleriyle ata
larımız, biz torunlarına, niyetlerini, isteklerini vakfiyelerle dile getirerek, emanet bırakmışlar
dır. Bu, emanete hıyanet değil de, nedir? Atalarımız, ANAP iktidarının yaptığı gibi mi vakıf
lar üzerine vakfiye bırakmış? Hayır. O halde bu uygulama nedir? 

öğreniyoruz ki, bu sene yurdumuzun bazı sahil bölgelerindeki vakıf zeytinlikleri yap-işlet-
devret modeli veya başka modellerle turizme açmak için, hem de bir Fransız şirketine veriliyor
muş. Bu nedir? Bu uygulama hangi vakıf anlayışımıza sığıyor. Herhalde bu da ANAP iktida
rının transformasyonlarından biri olsa gerek. 

Ülkemizde her yeri yeniliyoruz, çağ atlıyoruz diye karıştırdınız, berbat ettiniz, bari vakıf 
olayını karıştırmasaydınız. Oy menfaati için, para için insanımızın bu tasarrufunu, düşüncesi
ni, felsefesini yıkıcı olaylar yapmasaydınız. Bir taraftan diyorsunuz ki, biz mukaddesatçıyız, 
muhafazakârız, dinimize, diyanetimize bağlıyız; diğer taraftan da bunları çekinmeden yapı
yorsunuz. Bu nasıl bir görüş ve zihniyettir? Dindar isek, hakkı ve hukuku biliyoruz demektir. 
O zaman bu uygulama nedir? 
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Yüce Fatih'in bize armağanı Ayasofya Camiini müze olarak bırakıyor, hâlâ cami olarak 
ibadete açmıyorsunuz; ama, bu camiin vakıf mallarını istediğiniz gibi dağıtıyorsunuz, kullan
dırıyorsunuz. Yüce Fatih böyle mi vasiyet etmiş? Vakfiyesinde de böyle -sizin yaptığınız gibi-
uygulayın mı demiş? Ayıptır, günahtır. Büyük vebal altındasınız. Vakıf mallarını amacı doğ
rultusunda kullandırınız. Bundan sonra hiç olmazsa, daha dikkatli davranırsınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarına gelelim: 
1989 bütçesi görüşülürken, 48 adet ortaöğretim öğrenci yurdu vardı, bu sene bu sayı 50'ye çık
mış, 9 adet de inşa halinde olan yurt binaları var. inşallah bittiğinde, toplam 59 adet öğrenci 
yurdumuz olacak. Bu yurtlardaki 7 263 öğrencimizin sayısı ileride 10 bine ulaşacak; bunlar
dan memnuniyet duyuyoruz. 

Seçim bölgem, ödemiş; pek çok vakfı bulunan bir kazadır. Bugüne kadar kazamıza, Va
kıfların -basit tamiratlar hariç- hiçbir katkısı olmamıştır. 1975 senesinden beri, -o zamanlar 
arsasını temin ettiğimiz- yapılmasını bekleyen vakıf öğrenci yurdu yeri hâlâ bekliyor, inşallah, 
önümüzdeki senelerde programa alınır da, 60 inci yurdumuz olur. 

760 âmâ ve muhtaca yardım yapılması, 21 adet imarette, 3 175 fakir vatandaşa sıcak ye
mek verilmesi, 56 adet yükseköğrenim gören fakir öğrenciye kredi, burs verilmesi güzel çalış
malardan; fakat, bu sayılar 55 milyonluk Türkiyemiz için çok az. Keşke bu kadar az fakru 
zaruret içinde insanımız olsaydı, insanımız, hâlâ, beğenmediğimiz, 1980 öncesi millî gelirden 
aldığı pay kadar bir gelirle geçiniyor. Bir de üstelik, zengin ile fakirin arasını çok açtınız; gelir 
dağılımını iyice bozdunuz. Fakir ailelere ve çocuklarına gerekli yardımlar esirgenmemelidir. 

4 Haziran 1981 tarihinde imzalanıp, 16 Mart 1982 tarihinde 17635 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki Türk Mal, Hak ve 
Menfaatlarının Tazminine Ait Kanun ile Suriye, Irak, Balkan devletleri gibi ülkelerdeki atala
rımızın bıraktıkları vakıf ve diğer gayrimenkullerin üzerindeki Türk vatandaşlarının alacakla
rı için bir çalışma, gelişme var mıdır? Bunu öğrenmek istiyoruz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, 
öküz Mehmet Paşa, Zeynel Kâmil, Kethüda Hacı Osman Vakfı gibi pek çok vakıf lehtarları 
bu gelişmeleri beklemektedirler. 

Vakıflar konusunda, dış ülkelerden acaba hangi devletlerle -bildiklerimiz dışında- anlaş
ma aşamasına gelinmiş; öğrenmek istiyoruz? Bulgaristan bize 320 bin Türk gönderdi. Bunun 
75-80 bini geri gitti. Bu konuda pek çok yazılar yazıldı, hâlâ da yazılıyor. Hükümet "Biz güç
lüyüz, devletimiz güçlüdür" diyor; fakat Şişli Bulgar Hastanesine el uzatamıyoruz. Kendi ec
dadımızın vakıflarına ise, birtakım gerekçelerle istediğimizi yaptırıyor veya yapıyoruz. Bulgar 
Hastanesi konusunda niçin gevşek davranıyoruz? Bu bina için ne düşünülüyor? Bildiğimiz ka
darıyla Gureba Hastanesi sefalet içinde, problemleri de çözülmüş değildir. Bu konuda da neler 
düşünülmektedir; öğrenmek istiyoruz? Bu vakıflı hastane ne zaman istenilen şekle girecek ve 
fakir, fukara bundan faydalanacaktır? Çünkü, diğer hastaneler artık, sayenizde, devlet hasta
nesi değil, zengin hastanesi oldu. 

Restorasyon konusuna da izin verirseniz, biraz değinmek istiyorum: 1989 yılı içinde 6 mil
yar 261 milyon Türk Lirası proje ödenekli 202 adet kültürel ve turizm amaçlı eski eser üzerinde 
çalışıldığı ve sadece 81 adedinin yılı içinde tamamlanabildiğim rapordan öğrendik. Tasarruf 
tedbirleri buraya da mı girdi? Keşke her türlü kuruluşumuza giren bu tasarruf tedbirleri vakıf 
onarımlarına girmeseydi de, bu tesisler bitmiş olsaydı. Bir de bu restorasyonlarda kalifiye usta 
sıkıntıları vardır. Ehil olmayan müteahhit, taşeron ve ustalara onarımlar yaptırılıyor; fakat, 
kısa süreler sonunda çoğu yine eskisinden berbat hale geliyor. Bunlara da dikkat edilmesini 
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istiyoruz. Halkımız, "Bunlar restore edilmiyor, boya, badana ediliyor" diyor, bu, bir açıdan 
doğrudur; çünkü, yapılan sadece göstermelik ve boyama şeklinde kalmaktadır. Eserlere ve pa
ralara yazık oluyor. Bu sene 15 milyar proje ödenekli -Döner Sermaye olarak- 1988'den beri 
yapımı devam eden İstanbul'da iki, Samsun, tzmir, Kayseri, Afyon'da birer adet işhanı inşaat
ları, tasarruf tedbirleri hışmına uğramazlar da, inşallah bitirilir. İzmir'deki Kızlarağası Hanı
nın içler acısı durumuyla daha yakından ilgilenilmesini istiyoruz; çünkü, orası da karma karı
şıktır, takibi gerekmektedir. Geçmişte iyi takip edildiği dönemlerde, restorasyonlar daha ömürlü 
oluyordu. Takip ve iyi kontrolla yine iyi neticeler alınacaktır. 

tş, erbabına yaptırılmalıdır. Eğer, bu tür işlerden anlayan ustalarımız yoksa, bunların ye
tiştirilmesinin yolları aranmalıdır. Yoksa, "Eserlerimizi restore ediyoruz, tamir ediyoruz" diye 
onları da berbat ederiz, yok ederiz. 

Bu işlerden, yani eski eser restorasyonundan anlayan kalifiye ustalara ihtiyacımız vardır. 
Bu ihtiyacın karşılanması için, gereken yapılmalıdır. Kültürümüzün gelecek nesillere devri, mu
hakkak ki bizim o eserlere göstereceğimiz ilgiye bağlıdır. 

Değerli üyeler, şimdi biraz da, "Senelerdir yapıyoruz, yapılıyor" gibi sözcüklerle geçişti
rilen ve Türkiye'deki vakıf olabilecek taşınır, taşınmaz ne varsa, hepsinin envanterinin yapılma
sı meselesine değinmek istiyorum. Vakıf mallarının tamamı envantere alınmalıdır; çünkü, bu 
malların akıbetleri başka türlü takip edilemiyor. "İnsanımız iyi yetiştirilmiştir, vakıf mallarına 
el uzatmaz" diyoruz; ama arada bazı densizler çıkabiliyor. Malın antika değeri cazibeyi artırı
yor. Bugüne kadar camilerde antika değere haiz olan halılardan, kilimlerden, şamdanlardan, 
avizelerden, saatlerden, oyma rahlelere kadar ülkemizde yaşanmış pek çok hırsızlık olaylarına 
şahit olduk. Kimisi kıymetli bir halıyı alıp, oradaki cami imamına, "Bu eskimiş, sana yenisini 
getirelim" diyerek" elinden alıyor, halıyı değiştiriyor, kimisi caminin ihtiyacı olan parayı te
min etmek suretiyle oradaki antika değerli avizeye, şamdana, rahleye göz dikerek işin karşılığı
nı vermiş olmak için değiştiriyor. Bunlar Türkiyemizde-yaşanmış olaylardır. Bunlar bir envan
tere alınır ve sorumlulara zimmetlenirse, bu çirkin olaylar, hiç olmazsa, çok azalır; kuruluşu
muz da malına daha iyi sahip olur. 

Sayın milletvekilleri, bazı Batı ülkelerinde bizim eski eser ve antikaların satışının yapıldı
ğını, basınımızda zaman zaman okuyoruz. Bu eserler nereden, nasıl ve kimler tarafından bu
ralara götürülüyor? Eski eser mafyasının önüne, ancak bu eski eserlerin düzenli şekilde envan
terlerinin yapılmasıyla geçebiliriz. Yanılmıyorsam, 1977 yılında çıkarılmış olan Teberruat Yö
netmeliği, yani Bağış Yönetmeliği, bugün için çok yetersizdir. Bu antikalar değerlendirilirken 
çok dikkatli olunmalıdır. Bu değerlendirmede üniversitelerimizden de faydalanılmalıdır. Hat
ta çok yüksek değeri haiz olan antika eşyalar açılacak bölge müzelerinde muhafazaya alınmalı 
ve halkımıza teşhir edilmeli, tanıtılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1983 yılından beri elinde bulundurdukları zeytinlikleri bazı bölge işletme 
müdürlüklerine bağlayarak, bunları işletmenin yollarını aramıştır; Bu durum birtakım sakın
calar doğurmaktadır. Çünkü, benim seçim bölgem olan İzmir, Bayındır, Tire gibi yerlerdeki 
zeytinlikler Aydın'da bulunan işletmeye bağlanmıştır. Buradan bunun kontrolü çok güçtür. Bu 
zeytinliklere bakılamamaktadır, bunların tekrar bölgelerdeki, yani İzmir'deki vakıf müdürlük
lerine bağlanmasını talep ediyorum. Eğer uygun görürseniz, herhalde daha iyi olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, vakıflar, atalarımızın bizlere hediyeleridir, emanetleri
dir. Vakfedildikleri günden bugüne bunlara gereken ilgi, her şeye rağmen ecdadımızca gösteril-
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mistir. Bizler de ilgi göstermeli gerekenleri yapmalıyız. Bu olay, kutsal bir olaydır, bunun gere
ğini yapmalıyız. 

Değerli kardeşlerim, en iyi duygu ve düşüncelerimle, bizi dinleyip, sabır gösterdiğiniz için 
hepinize teşekkür ediyorum; 1990 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin ülkemize, Bakan
lığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze hayırlı, uğurlu olmasını Grubum ve şahsım adına 
Cenabı Allah'tan diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılcı. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin; buyu

runuz efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA AHMET ERSİN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 bütçesi hakkında SHP Grubunun görüşlerini sunmak üzere 
huzurlarınızdayım. Hepinize, Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, doğa, insan ve din üçlüsü arasındaki çeşitli ilişkiler sonucunda orta
ya çıkan ve her toplumun ortak kimliğini oluşturan kurumlar bütünlüğü, kültür sistemini oluş
turmaktadır. Türklerin tslam dinini seçmesinden ve özellikle Selçuklulardan bu yana Türk ta
rihinin dinamiği ve kültürel boyutlarının gelişme çizgisi ana hatlarıyla gözlemlendiği takdirde, 
Türk kültürünün temel kurumlarından birisini vakıfların oluşturduğunu, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemi Türk kültürünün her kesiminde vakfın yaratıcı, koruyucu ve geliştirici bir rol oynadı
ğını görürüz. Vakıf, kişilerin hayır ve yardım amacıyla mallarını kişisel mülkiyetlerinden çıka
rıp sonsuza kadar kamu hizmetlerine tahsis etmelerinden doğmuş en eski ve köklü kurumları
mızdan biridir. Temelinde insan sevgisi, yardımlaşma duygusu, iyilik yapma gibi insanın yara
dılışından gelen özelliklerin yer aldığı bu kurum, tarihî geçmişi içerisinde insanlığa pek çok 
hizmetler sunmuş ve sayısız eserler meydana getirmiştir. 

Vakıfları, idarî şekilleri bakımından, mazbut vakıflar, mülhak vakıflar ve Medenî Yasa 
hükümlerine göre kurulan vakıflar diye ayırmak mümkündür. Bunların yanında azınlık vakıf
ları da mevcuttur. Yasalar gereği, tüm bu vakıfları idare etmek ve yaşatmak için Vakıflar Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Başbakanlığa bağlı 
katma bütçeli bir kuruluş olan ve 2762 sayılı Vakıflar Yasası ve Vakıflar Tüzüğü gereğince Va
kıflar Genel Müdürlüğü; 

1. Mazbut vakıfları, vakfın irade ve arzusunu belirten vakfiye şartları gereğince idare et
mek, en verimli bir şekilde işletmek ve teslim etmek, 

2. Mülhak vakıfları, devletin denetim hizmetleriyle mütevelliliği boşalan vakıfları idare 
ve temsil etmek, 

3. 903 sayılı Yasa gereğince kurulan yeni vakıfların tescil işlemlerini ve denetimlerini yap
mak, vakıf olan tarihî ve mimarî eski eser ve abidelerin, kültür varlıklarımızın restorasyonları
nı yapmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür. 

Tarihî değerleri ve kültür varlıklarını korumak ve onları sonraki nesillere taşımak gibi çok 
önemli görevleri üstlenmiş olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, ne yazık ki bu görevini yeterince 
yerine getirememektedir. Bunun başlıca nedeni, bu genel müdürlüğün hükümetler ve siyasî oto
riteler tarafından sürekli olarak siyasî etki altına alınması ve çalışmalarını belli bazı siyasî ör
gütlenmenin ışığı altında sürdürmek zorunda bırakılmasıdır. 

Günümüz Türkiyesinde Atatürkçülüğe, laikliğe ve demokrasiye karşı kurulmuş bazı va
kıflar mevcuttur ve siyasî etkileri nedeniyle, bu kurumların üzerine gidilememektedir. 
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Sayın milletvekilleri, 12 Eylül öncesinde, Atatürk'ün vakıflara olan sevgi ve ilgisine yakış
mayan bir örgütlenmeyle Vakıflar, zaman zaman tarihi ve kültürü korumak bahanesiyle cum
huriyet öncesi ekonomik ve siyasî düzenin propagandasına alet edilebilmiştir. Kasıtlı olarak 
denetimsiz bırakılan bazı özel vakıf öğrenci yurtlarını karargâh olarak kullanan şeriat özlem
cilerinin ekonomik koşulları nedeniyle buralara sığınmak zorunda kalan yoksul aile çocukları
na çengel atarak onları militanlaştırıp çağdışı emellerinde piyon olarak kullandıkları iddia edi
lebilmiştir. O dönemde vakıf öğrenci yurtları, gerici ve faşist eylemcilerin gizlendiği, barındığı 
yerler olmuştur. Tarikatlar tarafından kentlerde ve taşrada kurulan çeşitli özel vakıfların in
sancıl amaçları değil, cumhuriyet ve laikliği hedef alan çalışmalar yapmasına göz yumulmuş
tur ve darbe ile sonuçlanan o kargaşa ortamının oluşmasına.bu vakıflarda kendi amaçları doğ
rultusunda yaptıkları çalışmalar ve yetiştirdikleri militanlarla katkıda bulunmuşlardır. 

ALÎ SAKİR ERGİN (Yozgat) — O söylediklerinin hiç örneği var mı? 
AHMET ERSİN (Devamla) — 12 Eylül sonrasında da durum değişmeyerek, tam tersi da

ha da vahim bir hal almıştır. Her alanda baskıcı ve yasakçı olmalarına karşılık, siyasî destek 
amacıyla tarikatların faaliyetlerini görmezlikten gelen dönemin çıkarcı yöneticileri, onların çe
şitli isimler altında kurdukları özel vakıfları kullanarak devlet içinde ve ekonomide örgütlen
melerine göz yummuşlardır. Bugün türban bahanesiyle yaratılan ve laik cumhuriyeti hedef alan 
gerici anarşide, yıllar önce tarikatların denetimindeki özel vakıflar eliyle atılan tohumların bü
yük etkisi vardır. Bazı özel vakıflar, devletin yapısını ve rejimi değiştirmeye yönelik kara ey
lemlerde finans ve insan gücü kaynağı olarak etkin görev yapmaktadırlar. Kurdukları vakıflar 
aracılığı ile büyük bir dayanışma içine girerek günden güne genişleyen bu gerici ve yobaz çevre
lerin bugün rejim için önemli tehdit haline gelmesinde, geçmişte ülkeyi yönetenlerin büyük ve
bali vardır. 12 Eylül öncesindeki yöneticiler eğer basiretsiz ve çıkarcı olmasalardı ve kasten ko-
rumasalardı, tarikatlar, bugün, vakıf yutturmacalarıyla örgütlenerek ticarette ve siyasette bu 
denli etkili olamayacaklardı ve yine 12 Eylül sonrasındaki sahte Atatürkçüler eğer iki yüzlü 
davranmasalardı, gerici ve yobaz çevrelerin ileri mevzilerdeki omuzdaştan bugün devletin en 
üst ve kilit noktalarına gelemeyeceklerdi; böylece, devlet büyük bir tehlikeden sakınılmış ola
caktı. 

Sayın Milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün en önemli görevlerinden biri olan va
kıf, tarihî ve mimarî eski eser ve abidelerin onarım ve restorasyonlarını yapma görevi yeterince 
yerine getirilememektedir. Bugün vakıf eserleri unutulmuş, bir köşeye bırakılmış ve her türlü 
tahribata açık, ilgisizlik ve bilgisizlikten kendi kaderine terk edilmiş eserler durumundadır. Va
kıf eserleri, kültür miraslarıdır. Bu eserlerin mutlaka korunması ve yaşatılması gerekir; ancak, 
bu koruma ve restorasyonlar, aslına uygun ve ehliyetli eller tarafından yapılmalıdır. Ne yazık 
ki bu konuda yeterli eleman yoktur ve eserleri onaracak, özünü bozmadan restorasyon yapa
cak elemanların yetiştirilmesine de önem verilmemektedir; Bilgisizce yapılan tamirler, bu sa
nat eserlerini bozmak, değiştirmek ve çirkinleştirmekten başka hiçbir işe yaramam aktadır. 

Vakıf arazileri, ANAP'lı belediyeler ve gecekondu ağaları tarafından yağmalanmıştır. Va
kıflar Genel Müdürlüğünün yönetim ve denetimi altında bulunan mazbut ve mülhak vakıflara 
ait arsa ve araziler üzerinde bugün 50 binden fazla gecekondu vardır ve bu arazilerle arsalar 
gözden çıkarılmıştır. 

Bu arada, Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluşlarından olan Vakıflar Bankası, sermaye ar
tırımlarında vakıf arazilerini satarak bu gayrimenkullerin günden güne azalmasına neden ol
maktadır ki, bu durum da ayrı bir yağmalamayı düşündürmektedir. 
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Bunlar yetmezmiş gibi, vakıf arazilerinin yap-işlet-devret yöntemiyle ve kat karşılığı inşa
at yaptırılarak özel sektöre devredilmesi, vakfın amacına terstir. Vakfın tarifinden de belli ol
duğu gibi, vakfedilen araziler, tesisler, kamu yararına tahsis edilmişlerdir; bunların mülkiyetle
rinin devredilmesi, öncelikle başlangıç amacına aykırıdır. Bunun önüne geçilerek süratle ku
rumlaşmakta yarar vardır. Kendi inşaatını, tesisini kendi yapan, iç dinamizmini kuran bir ku
ruluş olmasında sayısız yararlar vardır. 

Bu arada, vakıf zeytinlikleri ve narenciye bahçeleri tümüyle kaderine terk edilmişlerdir. 
Ağaçların bakım ve yetiştirilmelerine özen gösterilmediği gibi, verdikleri ürünler de yeterince 
değerlendirilmeyip, kapanın elinde kalmaktadır. Böylece genel müdürlük, büyük bir gelir kay
nağından mahrum kalmaktadır. 

Vakıf arazileri üzerindeki 100 bin dönümü aşan zeytinlik ve 210 bini aşan zeytin ağaçla
rından Batı yörelerimizde bulunanların zeytinyağı üretiminde kullanılmalarını olumlu buluyo
ruz; ancak, Akdeniz Bölgemizdeki narenciye bahçelerinin de daha verimli bir şekilde değer
lendirilmesinin yollarını aramak gerekir. Artık demode olmuş işletmecilik anlayışı terk edile
rek çağdaş yöntemlere başvurulmalıdır. 

Taşdelen Memba Suyu İşletmesiyle ilgili olarak artık ayyuka çıkmış yolsuzluk söylentile
rinin üzerine gidilmiş midir? Gidilmişse, ne sonuç alınmıştır? Ayrıca, Vakıflar Bankası, son 
beş yıl içinde sermaye artırımına gitmiş midir? Vakıf arazileri satılmış mıdır? Bu konuların 
açıklığa kavuşması ve Sayın Bakanın bunlar hakkında açıklama yapması gereklidir. 

Değerli milletvekilleri, Osmanlı döneminden günümüze intikal eden vakıfların dışında, 
1926 yılından, 903 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihe değin 50 kadar vakıf kurulmasına 
karşın, 903 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra çeşitli konularda faaliyet gösteren 2 bin 
kadar yeni vakıf kurulmuştur. Bir kısmının mal varlığı yetersiz, bazılarının ise heves yönü ağır 
basan dinî, siyasî ve çıkarcı kişi ve grupların vakıf tüzelkişiliği altında birleşip vicdan sömürü
sü ve gösteriş amaçlarına yönelik çalışma yaptıkları artık bilinen bir gerçektir, bu vakıflar hal
ka hizmet vermeyi amaçlayan vakıfların çalışmalarına da gölge düşürmektedir. Son yıllarda 
ülkemizde ilginç vakıfların kurulduğunu görmekteyiz, örneğin Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışma Vakfı ile Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı gibi, kaynağında rıza ve iyi niyet 
olmayan devlet parası ile kurulan vakıflar sık sık ülkemiz gündeminde ve siyasal yaşamımızda 
yer almakta ve işlevleri tartışılmaktadır. 

Politik amaçlarla kurulan bu vakıflar, amaçlarına uygun politik faaliyetlerini sürdürmek
tedirler. Bunlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, sözümona, yoksul ve muhtaç du
rumda bulunan vatandaşlara yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici önlemler alarak sosyal 
yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla kurulmuşsa da, kuruluş tarihinden bu 
yana partizan valiler ve belediye başkanları tarafından ANAP İktidarına destek sağlamanın 
bir aracı haline dönüştürülmüşlerdir. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Belediye Başkanlarının çoğu siz
de, niye şikâyet ediyorsunuz? 

AHMET ERSÎN (Devamla) — Eskiden öyleydi. Şimdi bizde, inşallah en kısa sürede ikti
dar da bizim olur. 

Vakıflar hayır müesseseleridir, oysa devlet desteği ve vatandaşlardan "fon" adı altında 
rızası dışında ve vasıtalı vergi olarak toplanan kaynaklarla oluşturulan bu vakıf, yoksullardan 
çok ANAP'ın hayrına çalışmaktadır. Toplanan fonlar, seçimlerde ANAP'ın finans kaynağı 
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olarak kullanılmaktadır. "Fak-Fuk-Fon" diye de anılan bu vakıf ANAP'ın yan kuruluşu gö
revini yaparak, iktidarın yoksullaştırdığı insanların özellikle seçim öncelerinde vicdanlarını sa-
tınalma aracı olarak kullanılmaktadır. Vakıflar insancıl amaçlar güder. Oysa bu vakıf, iktida
rın aç bıraktığı insanların kendilerinden topladığı paralarla, üstüne üstlük, bir de vicdanlarını 
kelepçelemek gibi zalimce faaliyetler içindedir. 

ALÎ SAKİR ERGİN (Yozgat) — O sizin kuruntunuz. 
MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Vicdan sahipleri sizin gibi düşünmüyor. 
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Siz iktidara gelince vakıfları kaldıracak mısınız; onu söyle

yin, bilelim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Parti için kullanılmayacak. 
AHMET ERSİN (Devamla) — İzin verir misiniz; tamamlayayım. O, parti sorunu. 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (Devamla) — önce insanları yoksullaştırıp, aç bırakıp, sonra da para 

ve yiyecek vererek oylarını satın almanın utancı ve günahı Sayın özal'a aittir. Devlet kesesin
den Hacca giderek bu günahlardan arınmak mümkün değildir; çünkü, Fak-Fuk-Fonların önünde 
kuyruğa giren aç insanların ellerinden yakasını kurtaramayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gelecek günler açısından demokrasimizin karşı karşıya kalacağı bir 
tehlikeden de söz etmek istiyorum. Bilindiği gibi, Siyasî Partiler Yasası gençlik ve kadın kolla
rının kurulmasını yasaklamıştır. Siyasî partilerin çalışmaları bakımından büyük bir boşluk ya
ratan bu yasaklama, birtakım yapay oluşumlarla aşılmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki en önem
li oluşum, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfıdır. Kuruluş statüsünde Türk kadınını 
maddî ve manevî yönden yüceltmek ve bu amaç doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere ku
rulan bu vakıf, kuruluş günlerinden hemen sonra Anavatan Partisinin kadın kolları gibi çalış
maya başlamıştır. Faaliyetlerinde ve birtakım mal ve imkân temininde devlet olanakları ve gü
cü bu vakfın emrine tahsis edilmiştir. Bu kurum ihtişam ve reklam meraklısı bazı sosyete çi
çeklerinin gönül eğlendirip, kendilerine ve eşlerine çıkar sağladıkları seçkinler ve çıkarcılar ku
lübüdür. Vakıf yöneticileri, Türk kadınının sorunlarıyla ilgilenmek yerine, takıp takıştırarak 
birbirlerine gösteriş yapmak ve Sayın Semra özal'a yakın görünme yarışı içindedirler. 

BAŞKAN — Sayın Ersin; bir dakika... 
AHMET ERSİN (Devamla) — Buyurun. -
BAŞKAN — Her görüşmede Başkanlık bu kabil yanlış ifadelere müdahale etmek mecbu

riyetindedir, dün de benzerini yaşadık. Burada bulunmayan, beyanlar karşısında kendisini sa
vunma imkânı olmayan ve özellikle itham edilerek adı geçen kişi ve kurumları bir sayın millet
vekilinin bu konuşmada dile getirmesi teamüllerimize aykırıdır. Bu hususa itina etmenizi ve 
burada bulunmayan kimseler hakkında bu şekilde beyanlarda bulunmamanızı rica ediyorum. 

Buyurun. 
AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın Başkanım, vakıfları konuşurken, Türkiye'nin... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın Başkan, milletvekili, doğru bildiği her şeyi bu kürsü-' 

den söyleyebilir. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, konuşmacı bir vakıftan bahsediyor, sözünü 

kesiyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Ağagil ve Sayın Yılmaz, lütfen... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın Cumhurbaşkanının eşini buraya mı getirelim; ne ya

palım yani? Olmaz ki, böyle... 
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BAŞKAN — Tabiî olmaz; yani bir sayın milletvekili oturduğu yerden, cam istediği zaman, 
hem de usul bilmeden konuşamaz. 

Sayın Yılmaz, bakınız, dün, sayın grup başkanvekillerinizin bulunmadığı bir esnada, kalk
tınız ve grubunuz adına konuşmak istediğinizi söylediniz. Ben, değerli bir milletvekilini -tabirimi 
mazur görün- mahcup etmemek için, "Bilmiyorsunuz, buna hakkınız yok" demedim; ama 
siz, benim size tanıdığım bu anlayış ve hoşgörüyü, öylesine kötü kullandınız ki, beni mahcup 
ettiniz. Şimdi, birbirimizi anlamaya ve birbirimize yardımcı olmaya çalışalım. 

Bakınız, hemen yanınızda oturan Sayın Kangal, dün burada konuşurken normal konuş
ma süresini, hemen hemen iki katına yakın aştığı halde ve kendince bir muhalefet sözcüsü ola
rak düşündüğü her şeyi ifade ettiği halde, bir kelime ile müdahale ettim mi efendim? Keza, 
değerli arkadaşlarımız da, zaman zaman aynı şekilde buraya geldiler. 

Şimdi, bir şeyi kabul edeceksiniz: Ben İçtüzük hükümlerini uygulamaya mecburum ve ki
şisel yorum yapmaya da hakkım yok ve olamaz. Oturduğunuz yerden, şu yaptığınız gibi, mü
dahaleye de, belki birbirimizi anlamak için bir iki defa müsaade ederim; ama, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde, böyle bir usul, böyle bir teamül, böyle 
bir kaide yoktur; ama, Sayın Grup Başkanvekiliniz, her zaman dikkatle ve itina ile takip etti
ğim sözcünüz, temsilciniz, yöneticiniz olarak ve usulü bilen değerli arkadaşlarım olarak, dile
diği anda müdahale etmiştir, benden de gerekli ilgiyi ve itinayı görmüştür; konu bundan iba
rettir. 

Ben, hatibin konuşmalarına müsaade etmiş Başkan olarak, bu müdahalede, bu hatırlat
mada bulunmak lüzumunu hissettim; konu bundan ibarettir; size söz vermiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O hak sizde yok... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersin, devam edin ve benim uyarım çerçevesinde devam edin. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, siz, beni itham ediyorsunuz, tutumunuz hak
kında düşüncelerimi söylemek istiyorum: 

Tutumunuz yanlış ve tarafgirdir. Arkadaşımız bir vakıftan bahsederken, sözünü kesiyor
sunuz ve "bahsetmemesi gerektiğini" söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Vakıftan bahsederken, "Vakıftan bahsetme" demedim. Şu ana kadar vakıf
lardan bahsetti ve Vakıflar bütçesi üzerinde tabiî ki, düşüncelerini serbestçe ifade eder; ama 
isim zikretti, isim. tsim zikrettiği zaman... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Vakfın genel başkanının ismini elbette söyleyecektir. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bu Meclis çatısı altında sizin gibi bu sololara hevesli çok üye 

geldi geçti; ama bunun, kimseye bir yararı olmadı. Ben, sizi genç bir arkadaşım, genç bir eği
timci olarak görüyorum. Siz, 1947 doğumlu bir eğitimcisiniz, geleceğiniz var ve bu millet siz
den hizmet bekliyor. Bu manada, lütfen bu yanlışlıklara kendinizi kaptırmayın. 

Buyurun Sayın Ersin. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, bu davranışınızla, taraflı davranmış olduğu

nuzu ortaya koyuyorsunuz. Bu bakımdan fazla söyleyecek bir şeyim yoktur. 
BAŞKAN — Efendim, "Siz, ümit vaat ediyorsunuz, değerli bir milletvekilisiniz" demek 

tarafgirlikse, ben, sizden yana taraf olmuş oluyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, size laf tesir etmiyor, söylenilen lafları anla

mıyorsunuz; sizi şiddetle protesto ediyorum. 
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Burada bulunan milletvekillerinin müzakereleri takip etme hakları vardır. Milletvekilleri
ni yalnız grup başkanvekilleri mi yönetecektir? Sizin bu taraflı davranışlarınızı her zaman yü
zünüze vura vura sizi kamuoyuna tanıtacağız. 

BAŞKAN — Sayın Genç, ben aynayım, yaptığınız her çirkinlik gözlerinize kendi işiniz 
olarak girer. Sizi, bu şekilde konuşma ile uyarıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hep aynı şeyi yapıyorsunuz; dün de beni konuşturmadınız. 
Bunun hesabını sizden soracağım. O makama tarafsız insanlar oturmuşlardır; şunun bunun 
adına hareket eden taraflı insanlar oturmamışlardır. 

BAŞKAN — Ben, sayın üyelerle mümkün olduğu kadar az diyalog kurmak isteyen birisi
yim; ama bu şekilde sizlere bazı konularda açıklamalarda bulunuyorsam, diyalog yanlısı oldu
ğumdan değil, arkadaşlarıma verdiğim değerdendir. Ben, burada sadece kuralları uygulanm 
ve kimse de zannetmesin ki, burada kuralları aşmak mümkündür. Hepimiz kurallara saygı duy
maya ve uymaya mecburuz. 

EROL AGAGtL (Ankara) — Bu, sizin için de geçerlidir; o mikrofonu şahsınız için kulla
namazsınız. Yapmayın Sayın Hocaoğlu, yapmayın. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bunları şunun için söylüyorum : tik uygulamalarda 
birbirimizi anlayabildim ve benim tasarruflarımın hangi aşamalardan sonra gündeme geldiği
ni kimse yanlış anlamasın diye söylüyorum. İleri beraberliklerimizde bu şekilde müdahaleler 
devam ederse, hiçbir açıklamaya, hiçbir diyalog kurma teşebbüsüne girişmeden, tçtüzük hü
kümlerini uygularım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzüğe siz uyun, biz de uyarız. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın Başkanım, siz, bizi kürsüye çağırıyorsunuz, ondan 

sonra da bizden fazla konuşuyorsunuz... \arım saatten beri sizin lafınızın bitmesini bekliyo
rum burada. Üstelik ben, burada Vakıflar bütçesi üzerinde konuşuyorum, bir vakıftan bahse
diyorum; "vakıf başkanını konuşma" diyorsunuz bana. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Onu sen kendi adamlarına söyle, ondan sonra 
konuş. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Daha 5 bütçe var, nedir bu Sayın Başkan? 
AHMET ERSİN (Devamla) — önce tartışmayı Başkan açıyor. 
BAŞKAN — Sayın Ersin, size de bazı şeyleri hatırlatmak mecburiyetindeyim : İçtüzükte, 

bir hatibin -bütün söz hürriyetine rağmen- hangi çerçeve içerisinde konuşabileceği yazılıdır/Bütün 
bunları bilmezlikten gelerek ve İçtüzüğün bu bağlayıcı çerçevesini yok sayarak Başkanı nasıl 
bu kadar çok hedef alıyorsunuz? 

AHMET ERSİN (Devamla) — Peki efendim, tamam. 
BAŞKAN — Ben bunu anlıyorum; sizin de anlamanızı bekliyorum. Yoksa, tçtüzük, hiç

bir Başkam çaresiz bırakmaz. 
Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
AHMET ERSİN (Devamla) — Çünkü, herkesçe bilinen vakıf başkanına yakın olmak 

demek, devlet olanaklarından olabildiğince yararlanıp çıkar sağlama avantajı demektir. Sayın 
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Başkan "Vakıf başkanının ismini söyleme" dediği için, herkesçe bilinen kişinin kim olduğunu 
biliyorsunuz; çünkü, vakıf başkanının ismini söylemem yasaklandı Sayın Başkan tarafından. 
Esasen, Türk kadınının sorunlarından habersiz ve yabancı kültürlerin etkisindeki kişiliklerin, 
Türk kadınını tanıtmaya kalkışması kadınlarımız için de büyük bir talihsizliktir. Vakıf tüzelki
şiliği altında toplanıp kendilerine "Papatya" adını veren ve çıkar mücâdelelerinden arta kalan 
zamanlarında da, Türk kadınının içinde bulunduğu koşulların sömürüsünü yapan bu seçkin
ler topluluğu, kaderlerini ve menfaatlerini ANAP İktidarına bağlamışlardır. Seçimlerde ANAP 
adaylarının belirlenmesinde ve bakanların atanmasında, herkesçe bilinen vakıf başkanına da
nışmanlık yapmaktadırlar. Papatya sınavından geçmenin büyük yararları vardır. 

Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının herkesçe bilinen sayın başkanı, bu sıfat
la ve Cumhurbaşkanlığı yaverini de peşine takarak yaptığı yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, dev
let protokolü ile karşılanırken, Bakanlar, büyükelçiler, valiler, genel müdürler karşılama tören
lerine katılabilmek için yarışa girmişlerdir, işadamları arasında bu vakfa üyelerini kaydettir
mek ve papatya yapmak için büyük bir yarış başlatılmış, büyük bağışlarla papatya olabilen 
eşlerin sayesinde devlet ihalelerinde öncelik almışlardır. Bu kurumun kendine özgü kuralları 
vardır ve vakıf mensuplarının birbirleriyle olan dayanışmasına ve çalışma yöntemleriyle çıkar 
ilişkilerine bakıldığında, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfını gerçek bir vakıf olarak kabul et
mek mümkün değildir. "Vakıf" adıyla kendini perdeleyen bir mason derneği demek daha doğru 
olur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1843 yılında Bezmi Âlem Valide Sultan tarafından yaptırılan Bezmi 
Alem Valide Sultan Gureba-yı Müslimin Hastanesi ve vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
girişimleri sonucu Bezmi Âlem Üniversitesine dönüştürülmüştür. Fak - Fuk - Fondan da mil
yarlarca lira yardım alan bu üniversitenin, vakıfname değiştirilerek kurulduğu iddiaları vardır. 
Vakıfların vakıfnamelerde yazılı amaçlar dışında kullanılmaması gerektiğine göre, Bezmi Âlem 
Valide Sultan Vakıfnamesinin değiştirilip değiştirilmediğinin açıklığa kavuşturulması gerekir. 
Mütevelli heyet başkanlığını Sayın Şaban Karataş'ın yaptığı bu özel üniversitenin mütevelli he
yetinde Ahmet ûzal'ın da bulunması, kafaları karıştırmaktadır; çünkü, özaPların içinde bu
lunduğu oluşumlar, halkın kuşkusunu çekmektedir. Ayrıca bu özerk üniversitede... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, bir dakika... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Yine sözümü kesiyorsunuz Sayın Başkan; bir şey söyleme
yecek miyim ben burada? 

BAŞKAN — Efendim kesmiyormu, bir şeyi tespit ediyorum. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Edebinle konuş, edebinle. 

BAŞKAN — YAlnız ben değil, diğer partilere mensup değerli başkanvekilleri de bu kür
süde görev yaptıkları esnada, bu çatı altında bulunmayan ve hiçbir suretle buradaki ithamlara 
cevap verme imkânına kavuşamayan üçüncü şahısların, adı geçtiği, karalandığı ya da suçlan
dığı zamanlarda bu müdahaleleri yapalar mı, yapmazlar mı? Yapmalı mıdırlar, yapmamalı mı
dırlar? Üçüncü şahısların hukuku, hukukun tecelli... 

AHMET ERSÎN (Devamla) — Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun... 

AHMET ERStN (Devamla) — Hep siz konuşuyorsunuz zaten, biz dinliyoruz... 
BAŞKAN — Başkanlığın beyanı bitmedi. 
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Bunları zabıtlara geçsin diye arz ediyorum; çünkü, taraf oluşturuyorsunuz ve ben anlıyo
rum ki, benim buradaki tçtüzük kurallarına uygun her uyarımı bazı arkadaşlarımız, sistemli 
şekilde mesele yapmak temayülündeler. Ben de bunlar zabıtlara geçsin diye arz ediyorum; çün
kü, sadece burada değil, tarih huzurunda da sorumlu hissediyorum kendimi ve Yüce Meclisi, 
o bakımdan, bunları, zabıtlara geçsin diye söylüyorum. 

Şu tartışmalar olmasın diye, aşağıdan sataşan arkadaşlarımdan yılarak, hiç müdahale et
meden, içtüzüğe, teamüllere aykırı, Meclis geleneklerine aykırı konuşmaya devam edeceksiniz 
ve ben de burada sizlerden tepki gelmesin diye seyirci gibi oturacağım... Bu caiz mi arkadaş
lar? Görev bu mudur? İstirham ederim... Ben sadece, değerli arkadaşlarımın tçtüzük gerekle
rine ve Parlamento geleneklerine uymasını rica ediyorum. Bakınız, "Papatya" dediniz, bir ki
şiyi ismen zikrettiğimiz zaman müdahale ettim. "Papatya" ya da "Papatyalar" dediğiniz 
zaman... 

AHMET ERSİN (Devamla) — tsim vermediğim halde, hep siz konuşuyorsunuz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... Müsaade buyurun efendim... Ben niçin müdahale etti

ğimi söylüyorum. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Hep siz konuşuyorsunuz... 

BAŞKAN — Tabiî ben konuşacağım... Tabiî ben konuşacağım Sayın Ersin. 

Şimdi, birden ziyade... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Siz benden fazla konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN— Efendim, Başkan gerekli müdahaleyi yapar. Birden ziyade ve birçok insanı 
kapsayan bu ithamınızla bugün biz bu insanların hukukunu burada kollamaya mecbur değil 
miyiz? Bir kişiyi ismen zikrettiniz, O, Sayın Cumhurbaşkanının eşidir diye, ya da Vakfın Baş
kanıdır diye benim müdahalem sübjektif bir müdahale olarak gösterilmeye çalışıldı; ama on
dan sonraki cümlelerinizde "Papatyalar" diye müteaddit insanı itham ettiniz. Bunlar, anne
dir, bunlar eştir, bunlar abladır, bunlar memleketin insanlarıdır... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Canım, ne olurlarsa olsunlar, düşürt davransınlar. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Papatyalar yok mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Biz bu insanları... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Yanlış mı söyledim yani? 

BAŞKAN — Efendim, istirham ederim... 

AHMET ERSİN — (Devamla) — Bütün Türkiye'nin bildiği bir olay, Papatyalar var bu 
Türkiye'de. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ersin, bir şey daha söyleyeyim. 

Başkan müdahale etmez... 
VEFA TANIR (Konya) — Onun bazı risklerine katlanır ama... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bazı çevrelere şirin görünmek için, orada oturup konuşu

yorsun. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
Şimdi, Sayın Tanır... 
Evet, buyurun Sayın Tanır, ne söylüyorsunuz?.. 
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VEFA TANIR (Konya) — Hem hatibi, hem Meclisi tahkir eder tarzda konuşma şekliniz var. 
BAŞKAN — Estağfurullah... Zatı âliniz, benim kural içi müdahale ettiğimi en iyi takdir 

erecek tecrübeli bir parlamentersiniz. 
VEFA TANIR (Konya) — Hatibi, 20 dakika için çıkardınız, hatipten çok siz konuştunuz. 
BAŞKAN — Şimdi, zatı âliniz Grup Başkanvekilisiniz... Kurallar belli; varsa itirazınız bu

yurun yapın. 
VEFA TANIR (Konya) — Hatipten çok siz konuşuyorsunuz. 
BAŞKAN — O şekilde konuşmanın usulsüz olduğunu siz de biliyorsunuz. 
VEFA TANIR (Konya) —- En çok Başkan konuşur diye de bir kural var mı? 
BAŞKAN — O zaman, söylüyorum size; içtüzükte Başkan müdahaleyi şu kadar sürede 

bitirmelidir ya da hatip şu kadar süre istediği gibi konuşmalıdır gibi kural var mı efendim? 
VEFA TANIR (Konya) — En çok Başkan konuşur kuralı da var mı efendim? 
BAŞKAN — Şimdi, ama... ama... ama... değerli arkadaşlarım kuralları bile bile Başkanı 

pasifıze etmek isterlerse ya da biz söyleriz, bu Mecliste bu yapılır düşüncesiyle yanlışta ısrar 
ederlerse, bendenizden teslim olmamı mı bekliyorsunuz? (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tanır, bir Grup Başkanvekili olarak, daima, sizlere... 
AHMET ERSİN (Devamla) Sayın Başkan müsaade edinde bitireyim konuşmamı, Allah 

aşkına. 
VEFA TANIR (Konya) — Grup Başkanvekilliği benim söz hakkımı yenmez... 
BAŞKAN — Hayır söz hakkınızı kabul ettiğimi söylüyorum; ama bir itirazınız yok, sade

ce laf atıyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu Meclis böyle yönetilmez. 
AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim; iki saat oldu... 
BAŞKAN — Sayın Ersin, bu kürsüde çok daha üzün süre, çok daha radikal, muhalif be

yanlarda bulunan sayın üyeler oldu, hiçbirinin sözü kesilmedi. Eğer, bu tablo yaşanıyorsa, bu
nu sizin idrakinize tevdi ediyorum. 

Buyurun devam edin. 
AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın Başkanım, ^papatyalar" lafı, Sayın Semra özal, 

bu kürsüde belki binlerce defa gündeme getirildi. Siz, o kürsüye yeni geldiniz; evet, o kürsü
nün acemiliğini çekiyorsunuz bunun farkındayım, bunu anlayışla karşılıyorum; ama, lütfen 
beni rahat bırakın, sözümü tamamlayayım ve gideyim. Sizin benden fazla konuşmaya hakkı
nız var mı? Benim insicamımı bozmaya hakkınız var mı? 

ALİ ER (İçel) — Senin de Meclisin insicamını bozmaya hakkın var mı? 
AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün turiz

me katkıda bulunmak ve gelir elde etmek amacıyla vakıf arazilerinden uygun olanların üzeri
ne turistik otel, motel yapımına hız verilmelidir. 

Böylesi iyi mi Sayın Başkanım, devam edebilir miyim?.. 
Vakfiyelerin Türkçeye çevrilmesi çalışmaları artık sonuçlandırılmalı, işletmelerin ekono

miye katkısını artırmak bakımından statülerinin yeniden saptanması gereklidir. 
Genel Müdürlük personeliyle, Vakıflar Bankası personelinin ücretleri arasında büyük farklar 

vardır. Aynı kurumun personelleri arasında böylesine ayrıcalıklar olmasının birtakım sakınca
ları vardır. Genel müdürlük personelinin üvey evlat muamelesi görmesinin önüne geçilmeli ve 
ücretlerde eşitliğin sağlanmasına gayret edilmelidir. 
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Anavatan Partisi tktidarı döneminde gerçek anlamda bir vakıf patlaması olmuştur. Va
kıflara vergi bağışıklığının tanınması ve denetimlerinin sıkı olmaması bu sonucu doğurmakta
dır. Son dört yılda kurulan vakıf sayısının 500 civarında olması ve bunlardan 30 kadarının 
ANAP'Iı bakan ve milletvekillerine ait olması Vakıflar Genel Müdürlüğünü olumsuz etkile
mekte ve zaten yetersiz olan denetim elemanlarının bunları denetlemesi mümkün olmamaktadır. 

ALt SAKİR ERGİN (Yozgat) — Kaç tanesi sizlere ait? 
AHMET ERSİN (Devamla) — Bizde hiç yok. 
Sayın Başkan, ben bu konuşmayı yaparken sizin müdahale edeceğiniz başka bölümler vardı; 

herhalde, o sıralarda dalgındınız. Aslında, çok yumuşak bölümlere müdahale ettiniz. 
BAŞKAN — Efendim, yumuşaklık sertlik önemli değil, İçtüzüğe ve teamüllere uymak, 

uymamak önemli, Bakın, şahsıma yönelik her tenkide cevap vermiyorum; "acemi" dersiniz, 
ne derseniz deyin, güler geçerim. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ama, siz sözümü keserek, insicamımı bozarak hakarete 
varan laflar ediyorsunuz; ne hakkınız var buna? 

Başına buyruk olan Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfıyla Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı sorunlar yaratmaktadır. Bu, adı vakıf olmasına karşın, açıkça politika ya
pan ve mafya kurallarının geçerli olduğu menfaat birliklerini zapturapt altına almayanlar, ile
ride bunun hesabını vermek zorunda kalacaklardır. 

Dernek gibi üye kaydedip, aidat toplayan, kongre yapan vakıflar mevcuttur. Ayrıca, va
kıflara yapılan bağışların denetlenememesi büyük bir eksikliktir. Vakıfların, belli kişilerin gü
dümüne girmesine neden olan bu boşluğun, bir an önce kapatılması gerekir. 

1990 yılı bütçesinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisi say
gıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN• — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Dayı; buyurun. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; Anavatan Partisi Grubu adına Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1990 Malî Yılı 
Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesiley
le, Grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunarım. 

Ferdin hiçbir tesir altında kalmadan kendi şahsî varlığından, mülkünden tamamen hayrî 
maksatlarla ve inançları doğrultusunda fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine yine kendisinin 
tespit ettiği şartlar dahilinde kurulmuş olan teşekküllere biz, "vakıf" diyoruz. Hepimizin bil
diği gibi, iki değerli grup sözcüsünün de söyledikleri gibi, ecdadımız yüzyıllardır, bin yılı aşkın 
bir zamandır bu güzel eserleri meydana getirebilmişlerdir. Yüce Türk Milletinin bu güzel hiz
metleri, yalnız hudutları içinde kaldığımız millî misak hudutları içinde değil, dünyanın her ta
rafına, çil çil eserler dağıtan bir tarihin, geçmiş devrin çocukları olarak, iftiharla huzurları-
nızdayız. 

Sevgili kardeşlerim, aziz milletvekilleri, vakıf gibi son derece ulvî maksatlarla kurulan ve 
amacı tamamen şahsî olmanın dışında olan, başkalarına yardım gayesiyle kurulmuş bu kuru
luşlarımız üzerinde, ne kadar titiz davransak azdır. 

Ben, değerli konuşmacı arkadaşlarımın bazı olumlu konuşmalarına da; yani vakfın varlı
ğını koruma, iyiniyetle vakfedilme, onları muhafaza etme, çarçur etmeme konularındaki gö
rüşlerine de taraftarım. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, aslında bütün bünyesini, bir güri toparlayabildiği zaman, ka
naatimce bir genel müdürlük değil, bir bakanlık hudutlarını bile taşar; çünkü, ecdat, böylesi
ne vakıf bırakmış bizlere ve yine hayır sahibi vatandaşlarımız, bugüne kadar birçok vakıfları 
meydana getirmişlerdir. Ancak, yurt dışında kalan vâkıflarımızın hukukunun korunması me
selesini ben de aynı titizlikle savunuyorum; geçmiş yıllarda da ifade ettiğim gibi, oralardaki 
haklanmizın korunması ve şahısların, varislerin hakları meselesinde de titizlik gösterilmesine 
taraftarım. 

Yurtiçi vakıfları konusunda bir üzüntümü arz etmek isterim : İstanbul'da, öğrencilik yıl
larımda ve hizmet verdiğim iş ve meslek dalında, bilgi sahibi olduğum pek çok, yüzlerce ve 
binlerce vakıf, maalesef kapanın elinde kalmış, bir dönem, yüzde 1, yüzde 2'lik değerlerle el
den çıkarılmıştır. Bunların birçoklarını geri alma mücadelesi içine acizane katılan bir insan 
olarak, bunların bazılarının depo yapıldığını, değişik işlerde kullanıldığını, hatta mabet vasfı 
olanların, -çok üzülerek söyleyeyim- ahır olarak bile kullanıldıklarını, üzülerek gördüm. Yine, 
üzülerek ifade edeyim, vakfın talanında en büyük payı da, gayri müslimler almıştır. Hatta, 
Süleymaniye Camiinin külliyesi içinde, Süleymaniye için vakfedilmiş olan o sıra dükkânlardan 
satın alıp, Fener Patrikhanesine vakfedenler olmuştur. Bu devri, üzüntü ile hatırlamamak müm
kün değildir. 

Toparlamak, yeniden geri almak, çok büyük bütçelerin işidir. Bazıları, çok az miktarı ge
ri alınabilmiştir; ama bunları geri almak için, gerek hayırsever vatandaşlarımızın, gerek kamu 
kuruluşlarımızın, bankalarımızın ve devletimizin gelecekte bu genel müdürlüğün bütçesine daha 
büyük katkılarda bulunmasını temenni ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, vakıflar, mazbut vakıflar ve mülhak vakıflar diye adlandırılmak
tadır. Mazbut vakıflar, idaresinin tamamı, vakfiye gereği Vakıflar Genel Müdürlüğünce yöne
tilen vakıflardır. Mülhak vakıflar da, vakfiyenin tespiti içindeki mütevelliler tarafından yöneti
len ve yine Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetiminde olan vakıflardır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün uhdesinde, korumaya, onarmaya, restore etmeye mecbur 
olduğu pek çok yapılar vardır. Yanılmıyorsam bunlar, 7 bin küsur civarındadır; ama bugüne 
kadar restore edilebilenler ve bunlara ayrılan miktarın yeterli olmadığına ben de katılmak isterim. 

. Bir de, gerçekten, Cumhuriyet döneminde, hele son yıllırda, pek çok vakıf kurulma yönü
ne gidilmiştir. Şahsî kanaatim olarak arz edeyim, güçsüz vakıf yapmaktansa, gelecekte devamı 
zor olacak isim devamını düşünen vakıflar yapmaktansa, ecdadın çok değerli ve asırlarca sü
rebilecek vakıflarına katkıda bulunmak ve oraya katılmak, yeni vakıf kurmak isteyenlere aci
zane tavsiyem olacaktır; çünkü, 2 bini aşkın kurulan bu vakıfların, ne kadar devam edeceği, 
asırlara dayanıp dayanamayacağını gelecek gösterecektir. 

Değerli milletvekilleri, sadece tarihî eserlerin korunması, cami, medrese, mescit, bimar-
hane, aşhane gibi yerler değil, vakıfların maksadı aynı zamanda, fakir olan vatandaşlarımızı 
sıcak bir yemeğe kavuşturmaktır. Bugün bu fazla bir rakam değildir. 21 adet olan bu aşevleri
nin Türk vatan sathında daha geniş bir şekilde ve daha çok vatandaşımıza ulaşacak bir raka
ma gelmesi gönlümüzün arzusudur. 

öğrenci yetiştirmek maksadıyla kurulmuş olan vakıflarımız 50 civarındadır, tnşaatı de
vam edenlerle birlikte 1990'da 59'a yükselecektir. Şu anda 7 300 civarında ortaöğretim seviye
sinde gencimiz, malî durumu müsait olmayan gencimiz buralarda barındırılmaktadır. Bu genç
lerin sayısı önümüzdeki yıl 10 bine ulaşacaktır. Gönlümüz bu gençlere daha çok imkân hazır
layacak, yeni yurtların kurulması yolundadır. 
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Vakıfların gelirleri, maalesef, bazı dönemlerde, değerli arkadaşlarımın da ifade ettiği gi
bi, bunu vakfeden insanların ruhunun tersine, onu ucuza kullanmak, onu âdeta bedava işgal 
etme temayülündeki insanların eline de geçmiştir. 

Anavatan tktidarı, daha iktidara geçtiğinin ilk ayında, 11.10.1983 tarihinde, diğer bazı ka
mu kuruluşlarının mülklerinin kiralarını artırmayı sağladığı gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün mülklerinin kiralarını da günümüz rayicine çekme imkânını getiren bir yasa getirmiştir. 
Hatırlarsanız o yasa çıktığında, bazı milletvekili arkadaşlarımız, basınımızın bir bölümü ve 
vatandaşlarımızın bir kısmı, bu yasaya tepki ile karşı koymuşlardır; ama o zaman görev yapan 
değerli Bakanımız Sayın Kâzım Oksay Beyin verdiği bir misalle, Mısır Çarşısındaki bir dükkân 
20 bin lira, yanındaki dükkân 500 bin lira, belki bir milyon lira kira getirirken, oraya iki tane 
karyola atsam, Sirkeci'nin en ucuz oteli fiyatına versem, bundan fazla gelir getirir diye bu kür
süde müdafaa etmek zorunda kalmıştır. Bugün, Avanatan iktidarının getirdiği bu yasa saye
sinde, vakıf mülklerinden elde edilen hâsılat oldukça yükselmiştir; ama yine devam etmelidir 
ve bu yolda Vakıflar Genel Müdürlüğünün titiz çalışmalarını tebrikle karşılıyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri de, vakfiyeleri, eski yazı ile olan, Os
manlıca ve Arapça olan belgeleri günümüz Türkçesine tercüme etmektir. Bugüne kadar yakla
şık 12 bin, 13 bin civarında belge günümüz Türkçesine çevrilmiş ve bunlar zabıtlara geçirilmiş
tir. Geçen dönemlerde hatırlıyoruz, bilgisayara geçme işlemi de başlatılmıştır ve bütün Türkiye 
de bir taraftan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile de teşriki mesai ederek, vakıf mülkleri, 
vakıf arazileri süratle taranmah, gerçek maksadına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Nitekim, 
geçtiğimiz sene, yanlış hatırlamıyorsam, 500 küsur vakıf arazisi tekrar esas sahibi olan Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne kazandırılmış ve tescil edilmiştir; ama kanaatimce daha binler, onbin-
ler ve belki çok binler, vakıf mülkleri başkalarının uhdesinde veya çok yanlış kullanımdadır. 
Bunların da süratle kazandırılarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesinin artırılması, ecdat 
yadigârı olan ve bugün de vakfedilen güzel eserlerin gelecek nesillere, kültür maksadıyla, tu
rizm maksadıyla, fakir - fukarayı korumak maksadıyla, yapılan eserlerin korunmasına, ona
rılmasına, devamına bütçe sağlanmalıdır. 

Restorasyon meselesine bir değerli arkadaşım da temas etti. Geçmiş dönemde, yine bu bütçe 
üzerinde arz ettiğim görüş de şudur ki; çıkarmış olduğumuz Çıraklık Yasasında, kanaatimce, 
onarım konusunda ara eleman yetiştirmek üzere braşlar açılmalıdır. Çünkü, en nadide eseri, 
siz, tamir edelim derken, onü bozabilirsiniz. Onların bazıları çok üstün sanat eseridir. Onların 
tamiri de sıradan tamir işi değildir. Bu bakımdan, yetiştirilecek olan nesiller içinde, hatta sade
ce ara nesiller değil, mimar ve teknisyenlerimiz, mühendislerimiz, bizim ecdat mimarimizi da
ha geniş çapta öğrenme, kullanma ve tatbik alanını seçmelidirler. Şayet öyle olsaydı, bugün 
sadece güzelliğini minyatürlerde veyahut de kartpostallarda gördüğümüz o eski eserlerimizin 
insan ruhuna huzur veren, doğayı muhafaza eden güzelliğini, bugün beton yığını haline gelen 
büyük şehirlerde mimari tarzında görmezdik ve aynı güzellik devam ederdi. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bir merkez kuruluşu olarak, taşra ku
ruluşu olarak hizmet vermektedir. Merkez kuruluşun dışında, Türkiye genelinde 20 ilimizde 
bölge müdürlüğü vardır. Bu bölge müdürlükleri, kendilerine bağlı olan illerle beraber, oralar
daki vakıfları muhafaza etmeyi, onarmayı, kiraya vermeyi ve geleceğe dönük gayesine uygun 
olarak devam ettirmeyi amaç edinmiş ve buna gayret etmektedirler. 

Bunların dışında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı kuruluşları vardır, Aydın Vakıf Zey
tinlikleri işletmeleri, Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletmeleri ve Vakıf Gureba Hastanesinin 
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çalıştırılması gibi. Vakıf Gureba Hastanesinin yanında yeni yapılmakta olan sekiz on katlı has
tanenin ikmali gibi. 

Şimdi, bu vakıf zeytinlikleri konusunda birkaç cümle söylemek isterim. Bu vakıf zeytin
liklerin en büyüğü Ayvalık, Edremit ve Burhaniye'dedir, aynı şekilde Aydın bölgesinde var, fa
kat son derece verimli olanlarının büyük kısmı seçim bölgemdedir. Burada, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, çok güzel yeni bir teşebbüste bulunmuştur. Evvela, Ege Üniversitesi, Manisa'da de
nemek üzere ve daha kaliteli zeytin ve zeytinyağı elde etmek, kaybı önlemek için çok ciddi en
tegre tesis kurmaya başlamıştır, önümüzdeki yıl biteceğini ümit ettiğim Edremit'teki bu zeytin 
ve zeytinyağı işleme entegre tesisleri, tesisin ilk defa Türkiye'ye getirilişi ve tatbikinden örnek 
almak üzere, özel kuruluşların da bu tesisi ziyaret ettiklerini ve büyük kayba vesile olan bu
günkü zeytin ve zeytinyağı işleme konusundaki erişilen mesafede Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün öncülüğünü tebrik etmek isterim. 

İstanbul'da bulunan Vakıf Gureba Hastanesi, ecdadımızın İSO yıl önce vakfettiği, hatta 
bugün vakfettiği tabaklar bile halen kullanılmaktadır. O zaman öyle fazla tabak depolamışlar 
ki, zarif işlemleriyle bunlar hamen kullanılmaktadır. Fakir bir hastanın tedavisi yapılacak, ila
cı verilecek, yedirilip içirilecek, giydirilecek, memleketine gidecek harçlığı yoksa, oraya kadar 
gönderilecek kadar harçlığı da verilmek üzere vakfedilen bu güzel ve büyük Gureba Hastanesi 
vakfiyelerinin bir kısmı da maalesef, yine İstanbul'da yok edilip elden kaçırılmıştır. Elde bu-
lundurulabilenlerinde en iyi şekilde, bazı vakıf hanları tarzında değerlendirildiğini görüyoruz. 

Burada bir konuya temas etmeden geçemeyeceğim. Bezmi Âlem Valide Sultan Üniversite
si konusu. Hatırladığım kadarıyla ve yayınlanan bir eserden elde ettiğim bilgilerle; eğitim mak
sadıyla kadrosunu ve tedrisatını genişletebilme ikânları da bulunan bu yerde, Türkiyemizde 
müstakil bir üniversite kurma teşebbüsünde bulunulmuştur. Şahıslar şu veya bu olabilir, şahıs
lar gelir geçer, eserler kalır, önemli olan, güzel eserleri ortaya koymak ve devamını sağlamak
tır. Bu üniversitenin kuruluşuna evvela müsaade edip sonradan müsaade edilmemiş gibi bası
nımızda devam eden olaylara, ümit ederim ki, önümüzdeki zaman içinde açıklık getirilecektir. 
Türkiye'de özel üniversite vardır, kurma şartlarına uyulduğu takdirde elbetteki başkaları da 
kuracaktır. 

Değerli milletvekilleri, hep söyleriz; fakat tatbik edemeyiz. Bugün, Ortadoğu'nun birçok 
insanı İngiltere ve Amerika'da, hatta bizim insanımız da yurt dışında tedavi olmaktadırlar. Neden 
biz dünyanın en güzel hastanesini kurmayalım, neden dünyanın en güzel ve en ileri tekniğini 
getirmeyelim. Türk cerrahının üstünlüğü eskiden beri bilinir, tarihte yeri vardır. Bugün üniver
sitelerin içinde tıp fakültelerinin başarısını herkes bilir. Neden biz, Vakıf Gureba Hastanesinde 
dünyanın gözbebeği olacak şekilde en güzel tekniği getirip bir üniversitesi hastanesi kurup da 
Ortadoğulu ve başka insanların, hastalarını Türkiye'de tedavi etmeyelim. Herkes yurt dışına 
gidip tedavi mi olacak? Varlığı olanlar gelsin bizde tedavi görsün, ama bunun yolu, onları cez-
bedecek müesseseleri kurmaktır. Ben bu manada Vakıf Gureba Hastanesinin geliştirilmesi ve 
Bezmi Âlem Valide Sultan Üniversitesi konusunun yeniden ele alınacağını ümit ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, yine Anavatan İktidarının geçen sene çıkarmış 
olduğu bir yasa ile Akaryakıt Tüketim Fonundan binde S'lik gibi az bir rakam görünse de, 
vakıflara bir miktar gelir sağlama konusu da müspet bir olaydır. Bunun gelecekte daha iyi bir 
rakam olacağını ümit ediyorum ve burada bir husustaki kanaatimi de arz etmek istiyorum. 
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Türkiye'de büyük kuruluşlar vardır. Bankalar, gelecekte Vakıflar Genel Müdürlüğü bün
yesine aktarmak ve onlara yardım etmek üzere birtakım imkânlarını ayırmalıdırlar. Bu bir fon 
adı altında olabilir, başka maksatla olabilir. Yani, ecdadımızın bıraktığı ve bugün hayırsever 
insanların bıraktığı eserler o kadar çok, o kadar güçlü, o kadar büyük ki, buna bizim ayıraca
ğımız rakamlar değil, hayırsever insanların, büyük kuruluşların katkıları da katılmalıdır. Za
ten katıldığı takdirde bu duygu devam eder. 

Biz vakıfları iyi muhafaza edersek, bugün vakfedecek insanları da teşvik etmiş oluruz, 
biz vakıfları iyi maksatlarla kullanırsak, "ben de bir vakıf yapayım, geleceğe kalsın" diyen 
hayırsever insanları teşvik etmiş oluruz. Onun için vakıfların korunması bizim insanımızın, 
Türk Milletinin örf ve âdetinin devamı olduğu gibi, teşvik manası da taşır. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu seneki bütçesi, 1989 yılı bütçesi
ne göre, yüzde 143 artışla huzurlarınıza getirilmiştir. Yanılmıyorsam, bu seneki bütçe rakamı 
87 milyar civarındadır; ama bu da kanaatimce yeterli bir artış değildir. Burada en büyük pay, 
yüzde 270 bir artışla personel giderlerine sarf edilmektedir; cari ve yatırım giderleri bundan 
sonra gelmektedir. Tabiî, personel giderleri, artan maaş, yanödeme ve 1990 yılındaki artacak 
olan rakamlarla karşılanması bakımından sevindirici bir olaydır; ama yatırım ve diğer giderle
rinin de daha doyurucu rakamlarda olması gerekir. Bunun da tele çaresi, daha evvelki konuş
malarımda arz ettiğim gibi, daha çok imkân bulma ve ayırma meselesidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ayrıca, özel fonu, cami yaptırma ve köy derneklerine yar
dım fonu da vardır. Fazla bir rakam olmamakla beraber, mütevazi bir şekilde, köylerimizdeki 
ibadethane, cami, minare ve diğer yapılara Vakıflar Genel Müdürlüğü de kendi bünyesinde yar
dım etmektedir. 

Yine, Vakıflar Genel Müdürlüğü yaklaşık 1 000 kadar fakir, muhtaç, âmâ insanlarımıza 
devamlı yardım etmektedir. Bu tabiî 55 milyonluk bir nüfusta gerçekten küçük bir rakamdır; 
ama "Bir yandan milleti fakirleştirdiniz, bir taraftan da yardım ediyorsunuz" tarzındaki söz
ler tabiî tebessüm uyandırır. Dünyanın her tarafında her zaman en zengin ülkeler de bile fakir 
vardır. Tabiî ki arzu edilen, hiçbir insanın fakir olmaması, en asgarî düzeyde onların yaşayabil
me imkânlarını sağlamak hepimizin görevidir; ama mevcut insanları bizim fakirleştirdiğimizi 
söylemekse, tamamen tebessüm doğuracak bir görüştür. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde çok şey söylenebilir; 
ama aslı olan, kanaatimce, Vakıflar Genel Müdürlüğünün mevcut gücünü nasıl artırabiliriz 
meselesinde fikir yormak, fikir teati etmek ve görüşlerimizi getirmek lazım. 

Burada bir konuya da temas etmek istiyorum. Değerli sözcü arkadaşlarımdan biri, Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı konusu üzerinde çok durdular, evvelce de bu kürsüde dile getirildi. Ben 
hayret ediyorum, bu değerli milletvekili arkadaşlarım kendi illerinde, ilçelerinde, kaymakamın, 
millî eğitim müdürünün, sağlık müdürünün, müftünün de olduğu bir heyette, eşraftan da ha
yır hasenat sahibi olarak bilinen insanlann iştiraki ile kurulmuş olan 7 kişilik bir heyet tarafın
dan bu tevdi edilen yardımın "siyasî maksatla yapılıyor" denmesine inanın ki hiç rızam yok, 
kalbim inanmıyor, kendilerinin de inandığını zannetmiyorum. 

Bendeniz, imkân bulamayan bazı kalp hastalarını bu vakıf sayesinde, gerek kendi seçim 
bölgemden, gerekse seçim bölgeme yakın diğer bölgelerden bana gelen insanların, kalp kapak
çığını değiştirebilme imkânım, kalp ameliyatı olabilmeleri imkânını buldum. Bu şekilde, Sın
dırgı'nın bir köyünde 17-18 yaşındaki bir yavruya.babasının böbreğini nakil imkânı buldum. 
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"Bu siyasî maksatla yapılıyor" diye nasıl denir? Hangi partiye oy verdiğini de bilmem, sandı
ğa gittiği zaman kime oy verdiğini de bilmem. Bu, tamamen iyiniyetle getirilmiş ve Anavatan 
iktidarının en başarılı olduğu vakıflardan bir tanesidir. Eğer, müstesna olarak bunu suiistimal 
edenler varsa, bunlar gerçekten vakfın ruhuna aykırı iş yapmış olanlardır; onları mutlaka ge
tirmelisiniz, il ve ilçelerinizde varsa lütfen getiriniz. Çünkü bu vakıf, suiistimale müsait olan 
bir maksatla çıkarılmamıştır. Mutlaka sizin de vesile olduğunuz, birçok kardeşlerimiz, vatan
daşlarımız olmuştur. 

Ankara'da böbrek nakli yapılacak bir hastanede ziyaret ettiğim, şöyle, cılız, sarı benizli, 
yürümekten aciz o köylü kardeşim, babasının böbreğinin tuttuğunu duymuş; fakat imkânları 
olmadığını görüyor. O günün şartlarında 1,5-2 sene evvel kendi imkânlarıyla 3 milyon lira to
parlayabilmiş; fakat 13-14 milyon lira daha gerektiğini söylediler. Sındırgı Kaymakamına -
kendisini hiç tanımam- rica ettim; "Bu fakir kardeşimize bir miktar para ayırın" dedim. Evve
la 8 milyon lira ayırmışlar; yetmedi, 3 milyon lira daha talep ettim. Böyle bir parayı kolayca 
nereden bulabilirsiniz? tşte, Anavatan İktidarının çıkardığı Sosyal Yardımlaşma Fonu sayesin
de, Türkiye'de yardıma muhtaç pek çok insana yardım edilmiştir, öğrenciye burs verilmiştir, 
gelinlik kızlara çeyiz verilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı Sayın Hüsnü Doğan Beyle yaptığım bir Karadeniz 
seyahatinde, bir taka sahibinin, küçük bir motor sahibinin, denizin azgın dalgaları arasında 
öldüğünü, delikanlı oğullarının da o olayda öldüğünü, motorun da alabora olduğunu gördüm. 
Fakir Fukara Fonundan bir tane motor almışlar ve gelin gibi süslemişler; eşi ve kızının bu mo
toru kullandığına bizzat kendim şahit oldum. Bu kadar değişik maksatlarla kullanılabilen, son 
derece güzel bir vakfı, gelin lütfen burada karalamayalım; varsa hataları, onu ilgililere getire
lim ve tashih edelim. 

Değerli milletvekilleri, arz ettiğim gibi, vakıflar konusunda pek çok şeyler söylemek müm
kündür. Bugün 7 604 eser -ki, 4 544 adet cami, mescit; 273 adet medrese, darüşşifa ve bir hayli 
han, kervansaray, hamam, imaret, zaviye, tekke, türbe, mektep, tabhane, sebil ve şadırvan- Va
kıflar Genel Müdürlüğünün koruması altındadır. Daha nice güzel hizmetler veren Vakıflar Genel 
Müdürlüğünü, cidden tebrik edilecek bu çalışmalarından dolayı Anavatan Partisi Grubu adı
na gönül huzuruyla tebrik ediyor ve kutluyorum. Gelecekte onların bütçelerinin -arz ettiğim 
gibi- bir bakanlık bütçesi seviyesinde büyümesini gönlüm istiyor; çünkü, bunca eser ancak böyle 
muhafaza edilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı bütçesinin, bu Genel Müdürlük mensuplarına, 
devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dayı. 
Şahısları adına, lehinde, Konya Milletvekili Ati Pınarbaşı. 
Buyurun Sayın Pınarbaşı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ALt PINARBAŞI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, sözlerimin başında Yüce Meclisin siz değerli üyelerini say
gıyla selamlarım. 

Sözlerimin başında, biraz önce konuşan grup sözcüsü arkadaşlarımın bazı ifadelerine de
ğinmek istiyorum. 
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Doğru Yol Partisi sözcüsü Sayın Kılcı*nın Ayasofya konusundaki yaklaşımı için kendileri
ne çok teşekkür ederim; ama herhalde şunu da sormak bizim iktidarımızın hakkı olması gere
kir: Devamı olmakla övündüğünüz Adalet Partisi iktidarının on beş yıl boyunca bu konuyu 
niye halletmediğini ve halletmek bir yana, on beş yıl süre içerisinde kimsenin ağzına almadığı
nı, bu konuyu hallederse yine Anavatan iktidarının halledeceğini beyan etmek isterim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

FUAT KILCI (tzmir) — 79'da biz onu açmıştık. 
ALÎ PINARBAŞI (Devamla) — Ayrıca, gerek SHP gerekse DYP sözcüleri, vakıf arsa ve 

arazilerinin yağma edildiğini, bu arsa ve araziler üzerine 50 bin gecekondu yapıldığını söyledi
ler. Bugün, belediye başkanlıklarının ekserisi kendilerinde. Başka yerlerde yaptıklarını, daha 
doğrusu yıktıklarını, vakıf arsa ve arazileri üzerindeki gecekondularda neden yapmadıklarını 
sormak isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, insanlığın doğuştan beraberinde getirdiği, Türk'ün asil 
ve yüce karakteri ile birlikte, şekillenen duygulardan biri ve en önemlisi dayanışma ve yardım
laşma duygusudur. İnsanlık, ilk çağdan beri bu duygu ve düşünceyle sayısız yararlar sağlanan 
binlerce eser meydana getirmiştir. Bu eserlerden en belirgin ve sürekli olanları ve hepsinden 
önemlisi, insanlığa yararlı olanları, şüphe yok ki vakıflar yoluyla insanlığa kazandırılmış olan
lardır. 

Vakıf, bir malın şahıs mülkiyetinden çıkarılarak belirli şartlarla dinî, sosyal, hayrî ve insa
nî bir amaca sürekli olarak tahsis edilmesidir. Bu suretle bir şahıs veya tüzelkişi mal varlığın
dan ayırdığı malını, belirli bir gaye uğrunda kullanmak üzere, şahsiyet kazandırmakta, vakıf 
tüzelkişiliği kurabilmektedir. Bir başka ifadeyle, vakıflar, şahısların sahip oldukları imkânları 
kendi istekleriyle insanlığın hizmetine sunulmasını öngören, dinî, sosyal, kültürel.ve hukukî 
müesseselerdir. 

Vakıf senetleri ve vakıfnameler incelendiğinde ortak amacın, toplumun refah ve saadetini 
yükseltmek, yüceltmek olduğunu müşahede ederiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türk-tslam aleminde sosyal yardım ve hizmet kurum
ları daima birleştirici, kaynaştırıcı özellik taşımışlardır. Ekonomik ve sosyal hayatımızda derin 
izleri bulunan vakıf müessesesi bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir. 

Vakıflar, sadece sosyal hayatı kendi prensipleri içerisinde düzenlemekle kalmayıp, meyda
na getirdiği birçok eserle Türk-tslam kültür ve sanatına büyük katkıda bulunmuşlardır. Böyle
ce, dünya kültür ailesi içerisinde mümtaz ve müstesna bir yer elde etmiş bulunmaktayız. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerek doğrudan doğruya idare edilen vakıflar olsun ve ge
rekse devletin denetiminde mütevelliler ya da yetkili organlarınca idare olunan vakıflar olsun, 
bütün vakıflarımızın Türk toplumunun sosyal ve ekonomik kalkınmasına olan katkıları, şim
diye kadar olduğu gibi, bundan sonra da çığ gibi büyüyerek devam edecektir. 

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde vakıflar eliyle tesis edilen eğitim ve öğ
retim kurumları asırlarca Türk insanına eğitim öğretim hizmeti vermiş olup, günümüzde de 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüz aynı amaca yönelik çalışmalarına devam etmektedir. 

Ecdadımız, sosyal hayatın çeşitli veçhelerini düzenleyen vakfiyelerinde okul çağındaki yoksul 
öğrencilerin eğitim ve öğretimine yer verdiğinden, bu konudaki vakfiye şartları bugün de yeri
ne getirilmekte ve il ve ilçelerimizde 50 adet vakıf öğrenci yurdu açılmış bulunmaktadır. 

1989 yılı içerisinde bu yurtlarımızda 7 263 öğrenciye karşılıksız barınma ve beslenme im
kânı sağlanmıştır. Dileğimiz, bu imkândan yararlanan ve yararlandırılan öğrenci sayısının önü
müzdeki yıllarda daha fazla artırılmasıdır. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü yurtlarında barındırılan öğrencilerin yüzde 35'i yükseköğreni
me devam etme hakkını elde etmiş olup, bu oran Türkiye genelinde büyük bir başarıdır. Vakıf
lar öğrenci yurtlarında ortaöğrenimini tamamlayan 1 010 öğrenci bugün yükseköğrenime de
vam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yine vakfiye şartı ge
reğince geçimini temin edemeyen yoksul ve kimsesiz bin civarında muhtaç vatandaşımıza, yö
netmelik hükümleri gereğince aylık yardım vermeye çalışmaktadır. Yine, Vakıflar Genel Mü
dürlüğümüzün denetiminde bulunan 21 imarette 3 175 vatandaşımıza her gün sıcak yemek ve
rilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, maddî değeri konusunda paha biçilemeyen ve bugün 
yurdumuzun dört bir yanına dağılmış, herbiri başlıbaşına bir tarih hazinesi, bir mimarî şaha-
ser olan tescilli 7 600* ün üzerinde eser mevcuttur. Bü eserlerin; 4 544 adedi cami ve mescit, 
273 adedi medrese ve darüşşifa, 410 adedi han, kervansaray, 607 adedi hamam, 307 adedi ima
ret, tekke, zaviye, 1 164 adedi türbe, 299 adedi sübyan mektebi, tabhane, sebil, şadırvan olup, 
bu eserlerin bakım ve onarımı, işletilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün en önemli hizmet
lerinden-biridir. 

Genel Müdürlük, 1989 yılında bütçesindeki 6 milyar 261 milyon Türk Lirası ödenekle, 
202 adet kültürel ve turizm amaçlı eski eserin -proje üzerinde çalışmalar yaparak- 8 Tinin ta
mamlanmasını temin etmiş bulunmaktadır. 1990 yılında ise, ayrılan 21 milyar 300 milyon öde
nekle, 197 adet kültürel, 39 adet turizm amaçlı olmak üzere, toplam 236 adet eski eserin ona
rım ve restorasyonu planlanmış bulunmaktadır. Dünya çapında önem arz eden Konya Alaad-
din Camii, Sivas Gök Medrese, Divriği Ulu Camii, Sultan Ahmet Camii, Yıldız Hamidiye Ca
mii onarım ve restorasyonu 1990 yılı programı içerisinde bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Vakıflar bütçesi görüşülürken, diğer konuşmacı arka
daşlarımızın da değindiği, Vakıf Gureba Hastanesinden bahsetmemek mümkün değildir. Bezm-i 
Âlem Gurebayı Müslimin Hastanesi, Sultan II. Mahmut'un hanımı ve Sultan Abduimecid'in 
annesi Bezmi Âlem Valide Sultan tarafından tstanbul'da başgösteren çiçek ve kolera salgını 
üzerine yaptırılmış, 4 Nisan 1845 'te hizmete açılmıştır. Hastane, bfrbuçuk asra yakın bir süre
dir hizmetine devam etmektedir. 

Bu vakıf hastanemizde tıp fakültesi açılması için bir girişimde bulunulmuş ve bunun etra
fında Bezmi Alem Üniversitesi kurmak amacıyla yola çıkılmış, kanunlarımızın çizdiği sınırlar 
içerisinde kalınarak Anayasamızın ve diğer kanunlarımızın Türk vatandaşına bahşettiği hak
lardan yararlanılarak, Bezmi Âlem Üniversitesinin bütün işlemleri tamamlanarak 16 Kasım 1987 
tarihinde tüzelkişilik kazandırılmıştır; ama her ne hikmetse, bu noktada ortaya çıkan buna
lım, çok şeyler beklediğimiz üniversitemizin faaliyetlere başlamasını engellemiştir. 

Neydi bu bunalımın sebebi? Anayasamıza göre, her vakıf özel üniversite kurabilmektedir, 
Bilkent'te olduğu gibi. Bunun için, Yüksek öğretim Kurulundan 6 Kasım 1987'de Bezmi Âlem 
için izin alınmıştır. Yüksek öğretim Kurumunun bu izni, Millî Eğitim Bakanı tarafından 13 
Kasımda tasdik edilmiştir ve 16 Kasım 1987'de Bezmi Âlem Üniversitesi YÖK'teki sicile tescil 
edilerek tüzelkişilik kazandırılmıştır. 

İşte bu noktadan sonra sol amigolar, köşelerinden, felaket tellallığına başlıyor. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Bu noktada, hastanede çalışan tabipler Danıştaya dava açıyorlar. Konuy
la uzaktan yakından ilgisi olmayan, görevi içerisinde bulunmayan Devlet Denetleme Kurulu 
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konuyu ele alıyor ve -işte asıl garip olan budur- YÖK, her ne hikmetse, verdiği izni iptal ediyor. 
Bunun üzerine, Danıştayın ilgili dairesi de, "Bu üniversite 3 merciin verdiği olumlu görüşle 
kurulabilir. Bu görüşlerden biri olumsuz olursa, görüş bildirmezse veya tasdik etmezse, üni
versite kurulamazdı. Bunlardan biri, önceden verdiği karardan caymışsa, yükseköğretim kuru
munun kurulması imkânsızdır" diyerek, Bezmi Âlem Üniversitesinin kuruluşunu iptal ediyor. 

Dileğimiz, bu çifte standardın ortadan kaldırılması, Bilkent'e tanınan imkânın Bezmi Âlem 
üniversitesine de tanınması, bir an önce Bezmi Âlem Üniversitesinin ilmî çalışmalarına başla
masının temin edilmesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapmasını temenni et
tiğimiz hizmetlerin en iyi şekilde yapılması, şüphesiz, vakıf gelirlerinin artırılmasıyla müm
kündür. Bunun için yapılması gereken en önemli husus, ivedilikle yapılması gereken husus, va
kıf gelirlerinin artırılması, vakfa ait kira gelirlerinin, günün rayici üzerinden yeniden belirlen
mesi, emsal kira bedelleri seviyesine yükseltilmesi; ayrıca, bilgisayar yoluyla, vakıf mallarının 
envanterinin çıkarılmasıdır. Bu hususta Genel Müdürlüğümüz tarafından bir çalışmanın yapıl
makta olduğunu takdirle öğrenmiş bulunuyorum. 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Ertuğrul Gazi »den de bahset Ali. 
ALÎ PINARBAŞI (Devamla) — Günümüzde sosyal ve iktisadî amaçlara yönelik vakıflar 

hızla yayılmaktadır. Ecdadımızın yüzyıllar öncesi kurarak hizmet verdiği bazı konuları, bugü
nün insan hakları savunucularının aklının köşesinden bile geçirmediğini esefle ve ibretle görü
yoruz; ama İktidarımız zamanında kurulmuş olunan ve biraz önceki hatibimizin çok güzel ifade 
ettiği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bu sahadaki büyük bir eksikliği, başarıyla dol
durmaktadır. Bu Vakıf sayesinde binlerce kişiye yiyecek, giyecek, yakacak yardımı yapılabil
mekte, çalışamayacak durumda olanlara gerekli yardımlar yapılmaktadır. 

Ülkemizde mallarını vakfetmiş bütün hayırsever vatandaşlarımızın yaşayanlarını şükran
la, ebediyete intikal etmiş olanları da rahmetle yâd eder, bütçemizin vakıf camiamıza, Genel 
Müdürlüğümüze, Türk ve tslam âlemine hayırlı uğurlu olmasını diler, hepinizi saygılarımla se
lamlarım. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pınarbaşı. 
Aleyhinde, Sayın Erdal Kalkan; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinize saygılarımı sunu

yorum. Sayın Başkanım, benim söz almamın amacı şudur: Biliyorsunuz, ülkemizin batısının 
en son ilinde yaşayan, oranın milletvekilliğini yapan bir kişiyim, tlim, vakıf eserleri açısından 
belki de dünyanın en zengin illerinden biridir. Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu konu
da sağlıklı bir yatırım ve koruma yaptığını söylemek mümkün değildir. Dünyanın en büyük 
ve mimarî açıdan en önemli camisi olan Selimiye Camiinin külliyesi son derece perişan bir du
rumdadır. İlk kez, Batıda delilerin öldürüldüğü dönemde, delileri musikî ile tedavi ettiğimiz, 
Beyazıt Külliyesi de aynı şekilde yıkıma terk edilmiş durumdadır, öncelikle bunların göz önü
ne alınması, ele alınması gerekmektedir; çünkü, Batılı ilk defa, Türkiye'ye, Edirne'den girmek
tedir. Edirne Şehrimiz, tarihî eserleriyle, camileri ile -belki de Viyana'dan da önemli- dünyanın 
önemli bir kentidir. Ülkemizi, buradan giren turistin gözüne en iyi şekilde göstermek ve getir
mek de sanıyorum Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlerinden, en önemlilerinden birisi ol
malıdır. Ayrıca, Bilecik Milletvekili Sayın Tayfur Ün'ün bana intikal ettirdiği, Söğüt Ertuğrul 
Gazi Türbesi ve Bilecik Şeyh Edebali Türbesi, aynen, olduğu biçimde bırakılmış ve aslına uy
gun olarak herhangi bir düzenleme ve yatırım da yapılmamıştır. Bunun da, özellikle dikkate 
alınmasında ciddî yararlar vardır. 
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Değerli arkadaşlarım burada Vakıfların tarihî gelişiminden bahsederken, küçük bir nüan
sı unuttular. Vakıflar, Osmanlı toplumsal düzeninin, Osmanlı toprak düzeninin yarattığı mü
esseselerdir ve Osmanlı toprak düzeni bozulmadığı sürece, yani tımar düzeni bozulmadığı sü
rece, vakıflar da son derece yararlı olmuşlar, toplumsal dayanışmayı, halka yardımı mükem
mel bir biçimde yaşama geçirmişlerdir. Ne zaman ki, Osmanlı... 

ALt SAKİR ERGİN (Yozgat) — Selçukluda da var. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Beyefendi, Selçuklu da olabilir; zaten farktı şeyler değil

dir. 
Ne zaman ki, Osmanlı toplumsal yapısı bozulmuş, toprak düzeni bozulmuş; çünkü, bizde 

toprak düzeni Batı'dan çok farklıdır. Bizde mülkiyet Allah'ın, onun adına da sultan tarafın
dan kullanılan bir yapıya sahipti. Bu yapı bozulduktan sonra, yani topraktaki özel mülkiyet 
bozulduktan sonra, Vakıflar da amaçlarından saptırılarak, belli ekonomik güçlerin, belli eko
nomik birimlerin toprak mülkiyetine değişik kanallardan el atmasını sağlayacak amaca hiz
met eder duruma getirilmiştir. 

Bu yapısal bozukluğun, bugün de uygulamalarda amaçları dışına taştığım görüyoruz. 
Değerli arkadaşlarım burada belirttiler, ben uzun uzun değinmeyeceğim. Sosyal Yardım

laşma ve Dayanışma Vakfı üzerindeki eleştirilere ANAP'Iı milletvekilleri ve Sayın Başkan çok 
büyük hassasiyet gösterdi. "Siz bunu kaldıracak mısınız?" dediler. Biz kaldırmayacağız, yani 
biz Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına karşı siyasal bir parti değiliz. Tabiî ki, bu tür 
kurumları biz de ayakta tutacağız, geliştireceğiz; ama bizim buradaki amacımız, aç olan Çin
li'ye balık vermek yerine, aç olan Çinli'ye balık tutmasını öğretmektir. (SHP sıralarından al
kışlar) Bu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının öncelikle siyasî partiler tarafından pro
paganda amacı olarak kullanılmasını engellemek; ayrıca, toplumda yatırımcı bir kurum hali
ne getirip, insanlarımıza iş sahası açmak, insanlarımızın kültürünü geliştirmek ve olaya daha 
geniş boyutta bakabilmekle mümkündür. Biz, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfım bu 
şekilde düşünüyoruz; yoksa, kesinlikle karşı değiliz. 

Demin burada değerli bir arkadaşım, "Bu vakfın, bir kalp hastasını tedavi ettirdiğini" 
söyledi. Tabiî, güzel bir şey; ama aslında bunu devlet yapmalı. Sağlık hizmetlerini, hele hele 
böyle çok önemli paralara mal olan, hayatî önem taşıyan hastalıklardaki sağlık hizmetlerini, 
bedava olarak kitlelere sunmak, devletin aslî görevlerindendir. Bunun için, insanlarımızı, Sos
yal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına gitmeye mecbur etmeye, onlan, dilenci gibi, onun bu
nun kapısında süründürmeye de hakkımız yok sanırım. Yani, bu, insanın onurunu kıran bir 
davranıştır. 

Yine, arkadaşlarımız, Türk Kadımnı Güçlendirme Vakfı konusunda son derece hassas dav
randılar. Yani, ben buna hayret ediyorum, niye hassas davrandılar bilemiyorum; çünkü, bu 
vakıf, Türk kadımnı yüceltme, güçlendirme gibi çok önemli iddialarla kuruldu ve iddialı bir 
şekilde kamuoyuna tanıtıldı. O kadar iddialı tanıtıldı ki, vakfın başkanı Van'a gittiğinde, arka
sında, vali veya Cumhurbaşkanlık yaveri emir eri gibi geziniyordu. Yani, bu kadar iddialı bir 
vakfa bazı arkadaşlarımızın eleştiride bulunmasını doğal karşılamamız lazım; her iddialı ola
yın takipçileri de iddialı olacaktır. Bu nedenle, bu konuda daha hassas davranılması dileğinde
yim. 

Efendim, belki bu bütçenin konusuna girmeyecek; ama Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
konuşma olanağı bulamadığımız bir konuyu burada dile getirmek istiyorum. 
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Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu ve bu kurulun üyeleri ve bankanın işleyişi ko
nusunda, kamuoyunda ciddî söylentiler vardır. Bu konuda şimdiye kadar verdiğimiz soru öner
gelerine hiçbir yanıt alamadık, alamıyoruz. Banka Yönetim Kurulunun 9-12 Eylül 1988 tarih
lerinde Kıbrıs'ta toplanması, burada niçin toplanıldığı, bu toplantıda ne kadar para harcandı
ğı, kimlerin katıldığı, Türkiye'de toplantı yeri mi olmadığı; ayrıca, ne kadar temettü dağıtıldı
ğı, ne kadar ücret ve yolluklar alındığı konusunda sorduğumuz soruların hiçbirine yanıt ala
mamaktayız ve bu konuda, kamuoyunda, ciddî kuşkular, ciddî söylentiler olmaktadır; tarafı
mıza, bu konuda mektuplar gelmektedir. 

En son olarak, Arap-Amerikan sermayesinin işlerini takip etmek için Amerika'da yetişti
rilmiş ve istihbarat örgütleriyle ilişkisi olduğu konusunda ciddî söylentiler bulunan Profesör 
Doktor Metin Lokmanhekim isimli zatın, Korkut özal'ın da katkılarıyla, Vakıflar Bankası Yö
netim Kurulu içerisine sokulmak istendiği; bu sermaye birlikteliğiyle birlikte, şu anda grevde 
olan ve giderek güçsüzleşen Akdeniz Gübre Sanayii Meclis Başkanının, yine bu zatın ilişki içe
risinde olduğu Al-Nuri ile birlikte Korkut özal Şirketleri tarafından İGSAŞ'm da ele geçiril
mesi için çalıştığı ve bu konuda bu 3 tabiatlı Amerikalı; ama aslı Arap olan profesöre büyük 
paralar ödendiği konusunda ciddî söylentiler vardır. Bu konuda elimde mektuplar da var; fa
kat bunların detaylı belgeleri olmadığı için, isimlerden bahsetmeyi bir kişilik sorunu addediyo
rum ve bu nedenle bahsetmiyorum. Ancak, bu iddialara, Vakıflar Bankası Yönetim Kuruluna 
ilişkin iddialara Sayın Bakanın açıklık getirmesinde, hem Bakanlık, hem de kamuoyu açısın
dan ciddî yararlar olacağı kanaatindeyim. Hele Akdeniz Gübre Sanayii gibi, çok önemli bir 
kuruluşun, önce Vakıflar Bankası tarafından kurtarılarak, daha sonra Korkut özal şirketleri
ne satılması konusundaki girişimlerin ne derece doğru olduğu veya olmadığını gerçekten ka
muoyu merak etmektedir. 

Bu düşüncelerle, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin ulusumuza hayırlı olmasını diler, 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalkan. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek; buyurunuz Sayın Bakan. (ANAP sı

ralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekille

ri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin ister lehin
de, isterse aleyhinde söz alan arkadaşlarımızın; özellikle, vakıf eserlerimizin korunması ve bu 
konuya hassasiyet gösterilmesinin gerekliliği yolundaki düşünce, tenkit ve temennilerinden do
layı da kendilerine şahsen teşekkür ediyorum. 

Sayın konuşmacıların da ifade etmiş oldukları gibi, vakıflar Türk Milletinin müşterek ma
lıdır. Vakıflar, bu toprakların bize ait olduğunun en sağlam belgeleri, dokümanları ve müesse
seleridir. Türk zekâsının, Türk mimarî özelliğinin, Türk ihtişamının abideleşmiş eserleridir. Türk 
insanının, Anadolu coğrafyasını anavatan yapabilme noktasındaki gayretlerinin mahsulüdür. 
Yedi seneden beri aralık ayının ilk haftasında kutlanan "Vakıf Haftası" münasebetiyle bu dü
şünceyi Türk insanına benimsetebilmek ve bu düşünce üzerinde daha yoğun bir alaka meyda
na getirebilmek noktasından hareketle bu fikirlerimizi ifade ediyoruz. Bunu bir defa daha Yü
ce Meclisin kürsüsünden ifade etmek istedim. 

Değerli üyeler, vakıf eserleri hakikaten çok değişik amaçlarla kurulmuştur. Bu eserlerin 
temelinde ise, insana sevgi yatmaktadır. Yalnız Türk insanına değil, bu eserlerde, zamanında 
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Müslüman olan, olmayan; ama herkes istifade edebilmiştir. Hatta, bu vakfiyeler içerisinde sa
dece insanlar için değil, hayvanlar için de, birtakım diğer canlı varlıklar için de vakıflar kurul
muş, bunun için Türk insanı, kendi kültür değerlerinin telkini ile benimsemiş olduğu fikriya
tın tabiî bir neticesi olarak, bu büyük eserleri meydana getirmişler ve halen de medenî dünya
nın da bu fikri ve bu felsefeyi tam olarak anlayabildiği kanaatinde değilim. 

Dünyadaki son siyasal ve sosyal gelişmeler de dikkate alındığında, Türk insanının asırlar 
evvel bugünkü meseleleri nasıl ihata ettiğini, bu meselelere karşı nasıl bir insanî yaklaşım içeri
sinde olduğunu bu vakfiyeler göstermektedir. Onun için, vakıf meselesi belki de üzerinde hiç
bir siyasî konuşma yapılmayacak bir konudur, öyle olduğu için de burada memnuniyetimi ifa
de etmek isityorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kadar önemli bir müessese olmasına rağmen, burada söyledi
ğim, söyleyeceğim veya söylemek istediklerim, birilerini itham etmek için değildir. Sadece belli 
vakıaları tespit edebilmek bakımından şunu ifade etmek yerinde olur ki; millet olarak, gelen 
geçen iktidarlar olarak bu meselelerde çok da ciddî veya gerekli alakayı, hassasiyeti gösterebil
diğimiz de söylenemez. Her nedense, belediyeler imar planlarını yaparken, yeşil saha yapıla
cak, üzerinden yol geçirilecek arsalar olarak en evvel vakıf arsaları ön plana gelir. Şahıs men
faatim koruyabilmek ve kollayabilmek bakımından vakıf malları da hemen ilk akla gelen gayri-
menkuller olur. Halbuki, şehirlerimizdeki imar planlan tetkik edildiğinde görülecektir ki, bu
gün birçok vakıf eseri üzerine inşaat yapabilmek, oradan gelir temin edebilmek imar mevzuatı 
ve imar planları açısından mümkün değildir. 

Yine hepimizin bildiği gibi, sanayileşme ve şehirleşmeyle beraber Türkiye'de gecekondu
laşma vakıası da çok önemli bir husustur. Biraz evvel bu konuyu arkadaşlarımız da dile getir
diler. Uzun yıllar bu vakıf eserleri üzerine belediyelerin de gerekli hassasiyeti göstermemesi, 
seçimler öncesi gecekondu yapımının artması sebebiyle, özellikle istanbul ve vakıf eserlerinin 
yoğun bulunduğu illerimizde vakıf eserlerinin önemli bir kısmı maalesef gecekondularla dol
durulmuştur. Bunların yargı yoluyla tahliye edilebilmesi de fevkalade büyük sosyal problemle
ri beraberinde getirmektedir. Bizim tespitlerimize göre, tapu tahsis belgesi almış yaklaşık 15 
binden fazla vatandaşımız, bugün, vakıf eserlerini işgal etmiş durumdadır. Yani, bu demektir 
ki, geçtiğimiz dönemlerde de bu meselelerle çok fazla alakadar olunamamış gerekli hassasiyet 
gösterilememiş, onun için de, bu eserler, bu eserlerin müştemilatları ve vakıflara ait gayrimen-
kuller kapanın elinde kalmıştır. Bu tabir doğrudur; çünkü, bu bir iktidar meselesi değil, Türk 
toplumunun meselesidir, herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi lazımdır. 

Şahsen vakıf düşüncesine ve fikriyatına inanan bir insan olarak, vakıfların eski fonksi
yonlarını ve vakfiyelerinde belirtilen hususlardaki görevlerini yerine getirebilmeleri bakımın
dan ciddî çalışmalar yapmak istiyoruz, yapıyoruz. Burada kısaca ifade etmek istiyorum ki, 
bir defa vakıfların teşkilat kanunu eskidir; günümüz şartlarına göre, bu teşkilat kanununun 
yeni baştan gözden geçirilmesi, vakıf çalışmalarının müessir bir teşkilatla yerine getirilebilme
si bakımından bu teşkilat kanununun bir an evvel çıkarılması gerekiyor; bununla ilgili çalış
malar son safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

ikincisi, üzerinde çalışılan ve zannediyorum 1990 yılı içerisinde gündeme getirilmesi gere
ken konuların başında, dağınık olan ve birtakım boşlukları ihtiva eden vakıf mevzuatının ted
vini gelmektedir; çünkü Türkiye'de değişik statülerde 6 binin üzerinde, özellikle Medenî Kanu
nun kabulünden sonra medeni hukuk hükümlerine göre kurulan; ama biraz evvel de ifade 
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edildiği gibi, zaman zaman siyasî maksat için faaliyet gösterildiği ifade edilen, çok değişik ad
lar altında vakıf vardır. Dolayısıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bunun üzerinde çok ciddî 
bir murakabe imkânına da yetki olarak, mevzuat olarak sahip olmadığı ortadadır. Vakıf fikri
yatının ve düşüncesinin dejenere edilmemesi, bu müessesenin yozlaştırılmaması, aynen kurul
duğu günlerdeki gibi, saf bir düşünce ile sırf insana hizmet maksadıyla kurulan kuruluşlar 
olmasını temin bakımından vakıf mevzuatındaki bu dağınıklığın tedvini; boşlukların da dol
durulması gerekmektedir. 

Yine, üzerinde çalışılması gereken ve halen çalıştığımız bir konu da vakıf gelirlerinin artı
rılmasıdır. Hakikaten gerek Anadolumuzda, gerekse Türk insanının gittiği her yerde sayısız 
vakıflar var; ancak, biraz evvel ifade ettiğim gibi, gerek insanlarımızın gerekli hassasiyeti gös
termemesinden, gerekse tabiat şartları icabı bu vakıfların önemli bir kısmı bugün tahrip ol
mak tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Vakıflar bütçesinde bu sene önemli bir artış meydana gelmiştir. 1990 yılında, vakıflar büt
çesi 87 milyara çıkmıştır. Geçtiğimiz yıllara bakar, mukayese yaparsanız, yatırımlar da aşağı 
yukarı üç misli artmış gözüküyor; ama her taşı toprağı bir vakıf eseriyle dolu olan bu memle
kette bu eserlerin tamiratını yapmak, restore etmek, eski aslî hüviyetine getirebilmek, takdir 
edersiniz ki, çok büyük paraları gerektirmektedir. Kaldı ki, bunların önemli bir kısmı eski eser 
olduğu için birçok yerde bu eserleri tamir edecek kalifiye eleman ve insan bulmak da zordur, 
bayındırlık birim fiyatlarıyla bu eserleri tamir ettirebilmek de mümkün değildir. Onun için, 
filanca kasabamızda veya şehrimizdeki bir eserin tamiratı dahi milyarları bulacak yüksek meb
lağlara çıkabilmektedir. Vakıf gelirlerinin bu anlamda artırılması gerekiyor. 

Herşeyden evvel, bir defa, vakıfların mülklerinde kiracı olarak oturanların çok düşük üc
retlerle oturdukları bellidir. 1985 yılında çıkarılan bir kanunla günün şartlarına uygun hale ge
tirilmişti; ancak, günümüz şartları içerisinde meseleye hiç de politik bakmadan, "Esnaf bizar 
oluyor, esnaf perişan oluyor" gibi bir yaklaşım içerisinde olmadan yanı başındaki vatandaşın 
dükkânı hangi fiyata gidiyorsa, hangi ücret karşılığı kiraya veriliyorsa, bunların da, ona yakın 
bir ücretle, bir fiyatla günümüzün şartlarına göre kiralandırılması gerektiği ortadadır. Kira mu
kavele süreleri birçok yerde dolduğu için vakıflar, bugünlerde bunu yapmaya çalışıyor. 

Ayrıca, bu sene akaryakıt tüketimiyle ilgili olarak yapılan bir değişiklikle Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne eski eser restorasyonu bakımından önemli imkânlar sağlanmış bulunmaktadır; 
ama bütün bunların dahi yettiği kanatinde değiliz. Vakıf mallarının gerek "Yap-tşlet-Devret" 
suretiyle, gerekse ihale suretiyle ve gerekse de o vakıf arazisinin bulunduğu yerdeki şehirleşme 
ve ticarî faaliyete paralel bir tarzda vakıf gelirlerinin artırılması yönünde değerlendirmeler ya
pılmaktadır. Ancak, daha önceki konuşmacıların da ifade ettiği gibi, vakıflara gelir artına 
yönde bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir, özellikle şunu ifade etmek istiyorum: Bu 
topraklarda yaşayan ve "Bu topraklar bizimdir" diyen herkesin, her gelir sahibinin, özellikle 
başta bankalarımız, sigorta şirketlerimiz ve yıl başını takiben, "Büyük ihracat yaptı, ithalat 
yaptı" diye madalyalar verdiğimiz insanlar, mademki bu paraları bu topraklarda kazanmışlar
dır, bu eserlerin korunması noktasında muhakkak bazı katkılarının bulunması lazım geldiği 
ortadadır, öyle zannediyorum ki, değerli muhalefet milletvekili arkadaşlarımız ve sizlerle bir
likte 1990 yılı içerisinde böyle bir kanunî düzenlemeyi yapmak mecburiyeti hâsıl olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, arkadaşlarımız temas etti, vakıflarda arşiv çalışmaları ciddî bir tarzda 
yürütülmektedir. Vakıf envanterinin çıkarılması ve bunların bilgisayara geçirilmesi, vakfiyele-
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rin günümüz Türkçesine çevrilmesi ve böylece araştırmacılara daha kolaylık sağlayabilmesi ba
kımından bu bilgisayara geçme faaliyeti, öyle zannediyorum ki, 1990 yılında önemli ölçüde 
bitirilmiş olacaktır. 

Ayrıca, yine vakıflarda bir enstitü kurulması çalışmaları noktasında vakıf haftası müna
sebetiyle ilim adamlarının ortaya koyduğu bir görüş vardır, bunu da değerlendirmek istiyoruz; 
ama esas olan, bunun üniversitelerimizin bünyesinde olmasıdır. Böyle bir kürsü Trakya Üni
versitesinde var, faaliyet gösteriyor; ama özellikle İstanbul'da faaliyet gösteren, gerek Teknik 
Üniversitede, gerekse Marmara Üniversitesinde, bu eski eser restorasyonunda çalışacak öğren
cilerimizin yetiştirilebilmesi, böyle bir bilim dalının, böyle bir kürsünün açılması, benim de 
şahsen arzu ettiğim bir konudur. Bu noktada da, üniversitelerimiz 1990-1991 öğretim yılında 
şayet böyle bir şey düşünebitirlerse, biz de kendilerine yardımcı olmayı düşünüyoruz ve böyle 
bir müracaatımız olacaktır. 

Esas itibariyle, vakıflar, kendi bütçe imkânları içerisinde bir taraftan eski eserleri restore 
etmeye çalışırken, onları günümüz şartlarına uygun hale getirme noktasında gayret gösterir
ken, öbür tarafta da, temelinde yatan fikriyat sebebiyle, birçok noktada, özellikle öğrencilere 
yardım bakımından öğrenci yurtları yapmaktadır ve önümüzdeki yıllarda da bu neviden faali
yetlerine devam edecektir. 

Bütçeye konulan ödeneklerle köy camilerine yardım faaliyetleri devam etmektedir. 
tşhanlarının değerlendirilmesi, vakıf arsalarından en fazla gelir getirebilecek olanların bi

zatihi vakıflar tarafından, biraz tali derecede olanların da belli bir yüzdeyle müteahhitlere ve
rilmek suretiyle bu arsaların işgallerden kurtarılabilmesi açısından çalışmalar bizden evvel baş
latılmıştır, devam ediyor ve 1990 yılında da bu neviden değerlendirlerimiz devam edecektir. 

Vakıfların yaptığı çalışmalarla ilgili burada kısaca görüşlerimi arz ettim. 
Şimdi de, benden evvel konuşan değerli arkadaşlarımızın tenkit olarak söyledikleri bir iki 

konu var, kısaca onları da ifade etmek istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi, Bulgar Hastanesiyle ilgilidir. Halen, bunun mülkiyet durumu ihti

laflıdır. Bulgar Hastanesi şu an Vakıflar Genel Müdürlüğünün tasarrufunda ve mülkiyetinde 
değildir, Millî Emlak Genel MUdürlüğündedir; ama normali, 7044 sayılı Kanuna göre Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne geçmesidir. Bunun için vakıfların gerekli müracaatları vardır. Bu hastane 
mülkiyet olarak vakıflara geçtiğinde, maksadına uygun olarak ve sağlık hizmeti maksadıyla 
hiç şüphesiz gerekli görevi yapacaktır. 

Yine üzerinde durulan Gureba Hastanesi olayını, geçtiğimiz yılın ve bu yılın hakikaten 
en talihsiz olayı olarak görüyorum şahsen ve bunu herhangi bir maksat için de söylemiyorum. 
"Bezmi Âlem" ismi, bir Osmanlıca terkiptir. Belki bu "Bezmi Âlem" sözünden dolayı müte
velli heyette görev alan muhterem zevatın kişiliklerinden kaynaklanan bir meseleyle, Türk eği
tim ve öğretimine önemli bir hizmet yapacak olan bu üniversite meselesi maalesef kadük hale 
gelmiştir, sıkıntılı bir noktaya gelmiştir. Takdir edersiniz ki, Türkiye'de çok değişik adlar altın
da, hatta yabancı adlar altında kurulan okullar vardır, liseler vardır, kolejler vardır. Hatta, bun
lardan bir tanesi -burada ismini zikretmek istemiyorum- sonradan üniversite haline geldi. O 
Kolejin Türkiye'de niye kurulduğuna dair kitaplarımızda çok ciddî iddialar vardır; hiç kimse 
o zaman, "Bu kolejler, bu okullar buralarda niye faaliyet gösteriyor?" diye hiçbir tepki gös
termemiştir; ama Bezmi Âlem meselesine gelince fırtına kopmuştur. Halbuki, Türkiye'nin her 
meselesini siyasî zemine çekmek fevkalade yanlış olur. Bir yargı kararıdır saygı duyuyorum. 
Hukuk adamı olarak, hukukun üstünlüğüne saygı duymak, yargı kararına saygı duymak hu-
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kukun temel şartıdır, demokrasinin temel şartıdır; ama kararın üçe iki alındığını da dikkate 
alırsanız, bu düşüncemde yanlış olmadığımı, bu düşüncede yalnız olmadığımı; en az o kararı 
veren beş üyeden ikisinin de benim gibi düşündüğünü burada ifade etmek istiyorum. Bu bir 
talihsizlik olmuştur. Karara saygı duyuyorum ama, gerekçesine katılmadığımı da burada ifade 
etmek isterim. 

Bir başka konu, Ayasofya meselesi... Bu, Türk toplumunun eskiden beri fevkalade hassa
siyet gösterdiği bir konudur, özellikle 29 Mayıslarda Fetih yıldönümü münasebetiyle, bu her 
zaman gündeme gelir, büyük heyecanlar olur; eskiden daha fazla olurdu. Bu, zannediyorum, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün tasarrufuyla halledilecek bir konu olarak gözükmüyor. Bu me
sele her zaman gündeme gelmiştir; çok değişik düşüncelerde Türkiye'de şu anda faaliyet göste
ren siyasî partilerimizin hepsi iktidar olmuşlardır, bu talep kitle halinde her zaman gündeme 
gelmiştir; ama her nedense Ayasofya'nın açılması meselesi halledilememiştir. O zaman, bu de
mektir ki, burada bir kusur varsa, bir nakısa varsa -şahsi kanaatim ayrı- burada en az kusuru 
olan da benim iktidarımdır; ama Türkiye'nin bir çok meselesini de, anlaşılıyor ki, burada bir 
bakanlığın ötesinde, bir genel müdürlük tasarrufunun ötesinde üzerinde durulması gereken fev
kalade konular vardır. Ben öyle tahmin ediyorum. Türkiye'de birçok meselede millî mutabakat 
arıyoruz. O zaman, çok uygun görülüyorsa eğer, bu mesele üzerinde de bir mutabakat söz ko
nusu olursa, herhalde bu parlamento, bu millet, bir çok meseleyi hallettiği gibi, bu meseleye 
de bir çözüm bulabilir; ama genel müdürlük tasarrufu olarak yapılacak bir hadise olmadığı 
böylece anlaşılmış oluyor. 

GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — O bölgede ihtiyaç yok. 
ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — Biz kimsede kusur aramıyoruz, kusur diye bir şey 

yok Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Bu meseleyi de bu kadarcık ifade et

meye çalışıyorum. 
Kısa bir şey olarak da şunu ifade etmek isterim: Günümüzde en fazla, en yaygın teşkilata 

sahip olan vakıflar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıdır. Aşağı yukarı 2,5 senelik bir 
mazisi var. Kurulduğu günlerde üzerinde çok spekülasyon yapılmış; henüz vakıf faaliyetleri 
tam anlaşılamadığı için, ne tip bir hizmet vereceği o günün şartları içerisinde tam değerlendiri
lemediği için, bu vakıf üzerinde başlangıçta çok şeyler söylenmiş; ama siz de müşahade edi
yorsunuz ki, bir yıldan beri de bu tenkitlerin hemen hemen büyük bir kısmı ortadan kalkmış, 
dozu da azalmıştır. Bu en yaygın bir sosyal yardım teşkilatıdır; vakıf düşüncesinden hareketle 
kurulmuştur. Sorumluluğu da şu an Hükümette bana aittir. Burada görev yapan arkadaşları
mızın büyük ekseriyeti kamu görevlileridir. Kamu görevlilerinin siyaset yapmamaları da, mül
ki amirlerin başkanlığında kurulduğu için, bizatihi Anayasanın ve yasalarımızın emridir. 

Kaldı ki, şu an bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, özellikle son» mahallî 
seçimlerden sonra muhalefete mensup belediye başkanı arkadaşlarımız görev yaptığına göre, 
eğer, geçmiş yıllarda dahil olmak üzere, hakikaten siyasî bir maksat için kullanıldığı ifade edi
liyorsa, her türlü bilgiyi bizatihi birinci elden alma imkânları vardır. Dokuz aydan beri de bu 
belediye başkanı arkadaşlarımız görev yapıyor. Çünkü bu vakıflar, başta üniversite öğrencile
rimiz, orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerimiz dahil olmak üzere, çok yaygın bir hizmet 
veriyor. Türk insanını, aldığı iki paket sana yağı karşılığı şu partiye veya bu partiye rey verecek 
gibi, haysiyeti noktasında münakaşa yapılabilecek bir noktaya getirmek fevkalade yanlıştır. Yani, 
şu an ifade ediyorum, 5 milyondan fazla insanımız çok değişik şekillerde bu vakıflardan istifade 
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etmişlerdir; aynî yardım, naktt yardım, burs şeklinde, kahvaltı şeklinde, yurt yapılmak vesaire 
yapılmak suretiyle... Eğer hakikaten bu insanlar bu türlü hizmetlerin karşılığı şu veya bu parti
lere rey vermiş olurlarsa, o zaman insanımızın çok basit şeylerden dolayı siyasî partneri tercih 
ettiği anlamı çıkar ve bu tenkidin mefhumu muhalifinden de şöyle bir anlam da çıkar: Filanca 
partilere rey veren insanları birinci sınıf haysiyetli, Anavatan Partisine rey verenleri de, aldığı 
şu yardımın karşılığı rey veren seçmen durumuna götürmek, böyle bir münakaşa zeminine çek
mek fevkalade yanlış olur. Seçimler gizli yapıldığına göre, bizden istifade etsin ya da etmesin, 
içeride kime rey verdiğini tespit etmek mümkün olmadığına göre, bu vakıflarla ilgili spekülas
yonların da bitmesi lazım geldiği kanaatini taşıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru önergelerimize cevap vermiyorsunuz. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Biz, sırası geldiği zaman cevap veriyo

ruz. Burada da, bilvesile fırsat oldu, söylüyorum işte. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Nerelere harcama yaptığınızı söylemiyorsunuz. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Cevap veriyoruz, veriyoruz... Ben de

vamlı geldim, bekledim, sırası geldikçe de cevapladım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, "Başkan müdahale ediyor" diyorsunuz. Buyurun... Sözlü so

rular için özel gündem yapıldı ve Yüce Meclis günlerce mesaisini soruların cevaplamasına ayır
dı. Şu anda müdahale eden Sayın Genç, sorularını cevaplayacak sayın bakan burada oturduğu 
halde, gelmedi ve soruları düştü. Bu zabıtlarda vardır. Bu, müdahale midir şimdi? Bu, taraf
girlik midir? 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Sözlerimi bitiriyorum Sayın Başkan. 

I 

Bu tür soru soranlara da herhangi bir şey demiyorum. Merak maksadıyla, öğrenmek için 
sormuşlardır ve hiçbir art niyet de düşünmedim zaten; ama fırsattan istifade, bu noktadaki 
düşüncelerimi de kısaca ifade etmek istedim. 

Şimdi, netice itibariyle, söylemek istediğim şudur: Hakikaten, Hükümetimizin çıkarmış 
olduğu en sosyal içerikli bir kanundur. Bunu bugün biz kullanıyoruz ve Türk insanına bu vesi
leyle hizmet etmeye çalışıyoruz. 

Biraz evvel konuşan Sayın Kalkan arkadaşımız da, bu vakıfların kuruluşuna karşı olma
dığını, sadece işleyiş noktasına itirazı olduğunu, ifade etti. Bu işleyişte bir yanlışlığımız varsa, 
samimiyetle bunu düzeltmeye de hazır olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum ve hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
"Son söz milletvekilinindir" hükmünce, Bolu Milletvekili Sayın Kâzım Oksay'a üzerinde 

söz veriyorum. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu, İktidar Partisinin uygulamasının ne kadar taraflı oldu

ğunu gösterir. Kendi adamlarını konuşturmak için böyle yapıyorlar şimdi. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın Başkan, bıktık bu adamdan, mütemadi

yen yerinden konuşuyor. 
AHMET ŞAMİL KAZOKOĞLU (Bolu) — Vakıf hastanesine havale edelim şunu. 
KÂZIM OKSAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; benden evvel konuşan de

ğerli arkadaşlarımız, Bezmi Âlem Üniversitesi üzerinde değerli görüşlerini ifade ettiler. Ben de 
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dile getirilmeyen bazı hususları Meclis zabıtlarına da tescil ettirmek amacıyla, bir kere daha 
bu konuya kısaca değinmek istiyorum. 

1986 yılında, eldeki imkânları değerlendirerek, Millî Eğitime bir meşale daha yakmak ama
cıyla, içerisinde tıp fakültesi, fen fakültesi ve edebiyat fakültesinin bulunduğu bir üniversite 
kurma amacıyla gereken çalışmaya başlanılmıştır. 

Gayet tabiî bu konuda ilk yapılan iş, vakfiyeleri incelemek ve vakıfların kanun hükmün
deki arzularına uygun istikamette bu işi yapıp yapamayacağımızı anlamaktı. 

Neticede, Bezmi Âlem Gureba Hastanesi Vakfı ile Bezmi Âlem Gureba Hastanesi Klinik
lerine Yardım Vakfının vakfiyelerinin bu işe uygun olduğu anlaşılmış ve gereken hazırlıklar ya
pılarak Yüksek öğretim Kuruluna başvurulmuştur. 

Yüksek öğretim Kurulu konuyu Devlet Planlama Teşkilatına da inceletmiş ve "Yetişmiş 
ve vasıflı insan gücü kaynağının toplumun ve ekonominin talep ettiği sayı ve niteliğe ulaştırıl
ması açısından mevcut eğitim kurumlarının kapasitesi yetersiz kalmaktadır, özellikle, kalkın
manın gerekliliği olan nitelikli insan gücü açısından yeterli olamamaktadır. 

Ülkemizde nitelikli öğretim yapabilen ve kâr amacı gütmeyen eğitim kurumlarına ihtiyaç 
fazladır. Fizibilite raporundan da anlaşılacağı üzere, kurulması planlanan Bezmi Âlem Üni
versitesi, öğretim üyesi, makine, teçhizat ve bina varlığıyla, finansman açısından nitelikli bir 
eğitimi yapabilecek durumdadır. 

Sonuç olarak, Bezmi Âlem Üniversitesinin 1988-1989 ders yılında Tıp Fakültesi ve Fen-
Edebiyat Fakülteleriyle kurulması, gelişme içinde de Yardımcı Sağlık Personeli Yüksekokulu 
ile Güzel Sanatlar Fakültesinin açılması, teşkilatimızca olumlu olarak değerlendirilmiştir" di
ye bir görüş alınıyor. 

Bunun üzerine, YÖK konuyu inceliyor ve 2547 sayılı Kanunun verdiği yetki çerçevesinde, 
6 Kasım 1987 tarihinde "Bezmi Âlem" adıyla bir üniversitesinin kurulması kabul ediliyor. Bu 
karar, Millî Eğitim Bakanlığınca da onaylanıyor ve böylece, meri mevzuata uygunluğu tasdik 
edilmiş ve üniversitenin öğretime açılması amacıyla karucu vakıflara gereken yetki verilmiştir. 

tş bu safhaya gelince, araya birtakım sıkıntılar giriyor, birtakım olaylar giriyor ve iş çığı
rından çıkıyor. Tüzelkişilik iktisap ederek faaliyete başlayan Bezmi Âlem Üniversitesinin öğre
nime açılması planlanmışken, basında çıkan birkısım yazıların da etkisiyle, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği, 4.1,1989 tarihli bir yazı ile "Bezmi Âlem Üniversitesinin kuruluşunun, Ana
yasanın 130 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olduğu saptanmış 
bulunmaktadır" şeklinde Cumhurbaşkanlığı adına bir kanaat izhar ediyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anayasaya aykırı da ondan. 
KÂZIM OKSAY (Devamla) — Peki, niye Anayasaya aykırı diye bakıyorsunuz? Gerekçesi 

yok. 
Bezmi Âlem Üniversitesi vakıf üniversitesi kütüğünde 2 numaraya kaydediliyor: 1 numa

rada kim var, bakıyoruz; Bilkent Üniversitesi var. 
ERDAL KALKAN (Edirne) — O da aykırı. 
KÂZIM OKSAY (Devamla) — Aynı yollardan geçirilmiş, bu üniversite kurulmuş, ona bir 

şey yok; ama 2 numaraya kaydedilen üniversiteye "Anayasaya aykırıdır" diyorsunuz... Eğer 
Bazmi Âlem Üniversitesi Anayasaya aykırı ise değerli milletvekilleri; acaba Bilkent Üniversite
si Anayasaya aykırı mıdır, değil midir? Herhalde bunun üzerinde de durmamızda yarar oldu
ğu kanaatindeyim. Bu konu üzerinde Meclisçe durulduğu takdirde, inanıyorum ki, konu tam 
manasıyla aydınlığa çıkacaktır. 
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Bu konuya Devlet Denetleme Kurulunun gösterdiği özel ilgiyi de anlamak mümkün değil
dir. bu konuda yapılan inceleme şeklinin ve tarzının dile getirilmesi, sanıyorum ki, çok üzücü 
olacaktır. Bu bakımdan, bu incelemede, bu araştırmada kullanılan yöntemlerin hiçbir şekilde 
rahatlıkla kabul edilebilecek bir yol olmadığı konusuna değinmekle yetiniyorum. 

Bezmi Âlem Üniversitesi iki kurucu vakıf tarafından kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğinin böyle bir sonuca varması ilginçtir. Dahası da, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
terliğinin her hangi bir idarî işlemin Cumhurbaşkanı adına Anayasaya aykırı olduğunu sapta
ması halinde, kamu kurum ve kuruluşları bu saptamaya uygun hareket etmek zorunda mıdır
lar? Başka bir ifade ile, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğienin bir idarî işlemin Anayasaya 
aykırı olduğunu saptama yetkisi, hangi Anayasa normuna veya kanunî yetkiye dayanmakta
dır? Bunu sormak herhalde bizlerin hakkıdır. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — O zaman soracaktınız onu. 
KÂZIM OKSAY (Devamla) — Oraya da geleceğim sayın milletvekilim. 
Yüksek öğretim Kurulu, üniversitenin tüzelkişilik iktisap etmesinden yaklaşık iki yıl son

ra, tam öğretime başlama arifesinde (7 Mart 1989 tarihinde) toplanarak, biraz önce sözünü 
ettiğimiz ve geçerliliğini tartıştığımız 4 Ocak 1989 tarihli 55 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliğinin Bezmi Âlem Üniversiteyle ilgili raporlarını gerekçe göstererek, Bezmi Âlem Üni
versitesinin bu raporlar doğrultusunda kapatılması için, üniversitenin kuruluşunda olumlu ra
por veren 2 üyeyi de içerisine alan, biri hukukçu, diğeri müzisyen, kimyacı, maliyeci, edebiyat
çı, güzel sanatlar dallarından olmak üzere 11 kişilik bir komisyon oluşturuyor. Komisyon, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin görüşleri doğrultusunda, daha önce üniversite kuruluşun
da olumlu oy kullanan 2 üye dahil, ittifakla Bezmi Âlem Üniversitesinin kapatılması yolunda 
bir rapor düzenliyor. Raporda ayrıca, Bezmi Âlem Üniversitesinin kuruluşuna dair Yüksek öğ
retim Kurulu kararının yeniden gözden geçirilerek, üniversite kuruluşunun anayasa ve diğer 
mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmasının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince isten
diği vurgulanmakta ve raporun da bu direktif ve arzu istikametinde düzenlendiği açıkça ifade 
edilmektedir. 

Bu arada birkısım doktorların, birkısım hastane personelinin -biraz evvel de ifade edildiği 
gibi- Danıştayda açtığı bir dava dolayısıyla da konu incelemeye tabi tutuluyor ve biraz evvel 
Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, neticede, Danıştay da bu konuda kararını veriyor. 

Sağlık Bakanlığı hastaneleri için yeni statüler aranırken, 1 400 yataklı Vakıf Gureba Has
tanesinin hangi statü ile daha iyi hizmet verebileceği hususu üzerinde herhalde düşünmekte 
fayda vardır. 

Belirtmek isterim ki, Yüksek öğretim Kurulunun Bezmi Âlem Üniversitesi kuruluşuna 
iki yıl önce izin verip, sonra çeşitli baskılarla izninden dönmesi, hukuk devleti ilkeleri ve bu 
anayasal kuruluşumuzun, özerk kuruluşların gelecekte alacakları ülke eğitimiyle ilgili önemli 
kararları bakımından ciddî kuşkular doğurmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, Danıştay kararını uygulamasa mıydı? 
KÂZIM OKSAY (Devamla) — Hele, Bezmi Âlem Üniversitesinin mütevelli heyeti üyeliği

ne, Yüksek öğretim Kurulu Başkanının izniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinde 
atama yapılması, 6 ay boyunca görev yapan YÖK Başkanvekilinin de sonradan Bezmi Âlem 
Üniversitesinkin kapatılması kararında etkili olması ve oy kullanması da dikkat çekicidir. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Bravo YÖK'e... 

— 305 — 



T.B.M.M. B : 48 16 . 12 . 1989 O : 1 

KÂZIM OKSAY (Devamla) — Diğer taraftan, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç 
duyduğu üniversite öğretim elemanlarının, 2547 sayılı Kanun uyarınca, bu kuruluşlarda çalış
tırıldığı yüksek malumlarıdır. Aynı şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğünün de Vakıflar Mecli
sinde çalıştırdığı bir öğretim üyesinin, sırf kendisi bu üniversitesinin mütevelli heyetinde görev 
aldı, diye izni uzatılmamış ve tabiri caizse YÖK'ün hışmına uğramıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu izahatlardan da anlaşılacağı üzere, konu -Eğer benzetme 
yerindeyse- Bermuda Üçgeninin içine düşmüş ve üniversite daha ana rahminde iken boğularak 
yok edilmiştir. Bir tarafta YÖK, bir tarafta Devlet Denetleme Kurulu, öbür tarafta Danıştayın 
teşkil ettiği bu Bermuda Üçgeninden bu işi kurtarmaya ben muvaffak olamadım; bunun aczi
ni itiraf ediyorum. Herhalde benden sonra gelenler bu konuyu aydınlığa kavuşturacaktır. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bunlar doğru mu; "YÖK, Devlet De
netleme Kurulu, Danıştay, Bermuda Üçgeni"... bunlar doğru mu? 

KÂZIM OKSAY (Devamla) — tsim açısından, dorğu olabilir. Haklı olabilirsiniz. 
YÖK'ün bu konuda uyguladığı çifte standart gerçekten ibret vericidir. Bilkent Üniversitesi 

için bir şey söylemeyenlerin, şimdi, Bezmi Âlemin Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmeleri 
gerçekten ibret vericidir. 

Buna ilaveten, vakıf üniversitelerinin denetimi YÖK'e ait olduğu halde, YÖK Başkanının 
ve bazı üyelerinin Bilkent Üniversitesienin mütevelli heyetinde bulunmaları hususuna da sade
ce değinerek, bu konuya da dikkatlerinizi arz etmek istiyorum. YÖK ilgilileri tabiî bundan sonra 
Bilkent'in başına da bir şey gelmesin diye, Yüksek öğretim Kurumları Yönetmeliğini değiştir
mişler ve tabiri caizse, minareyi kılıfına da uydurmuşlardır. Bunu da takdirle ifade etmek la
zım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tabiî, saat ANAP'lılar için işlemiyor. 
Sen Hükümetsin, Bilkent'le de sen ilgileneceksin... 
KÂZIM OKSAY (Devamla) — Sayın milletvekilleri, yanlış hesap Bağdat'tan dönmeli ve 

Bezmi Âlem Üniversitesi, yeniden ve süratle kurulmalıdır. Bezmi Âlem Üniversitesi eğer Ana
yasaya aykırı ise, Bilkent'in hukukî yapısı da bir açıklığa kavuşturulmalıdır. Bunları beklemek 
bizim hakkımız, gerçekleştirmek de Hükümetin ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevidir. 

Hepinizi, bu vesileyle, tekrar saygı ve hürmetle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oksay. 
Gruplar, Hükümet ve şahıslar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sorular bölümüne geçiyoruz. 
İzmir Milletvekili Sayın Kılcı, yazılı olarak müracaat etmiştir. Ayrıca Samsun Milletvekili 

Sayın Demiralp, tzmir Milletvekili Sayın Ersin soru sormak istediklerini bildirmişlerdir. 
Başka sormak isteyen?.. Sayın Kangal, Sayın Genç, Sayın Barlas, Sayın Akyol... 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
Şimdi, önce, Sayın Kılcı'nın yazılı sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde Sayın Bakanımız Cemil Çiçek'in açıklamala

rına çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız aşağıdaki sorumuza cevap verebilirse, memnuni
yetimizin daha da artacağını arz ederim. 

1- Ayasofya Camiinin cami olarak açılması, AP iktidarı döneminde, Temmuz 1980'de ger
çekleşmiştin Ne yazık ki, 12 Eylül İhtilalinde tekrar kapanmıştır. Bu Caminin tekrar ibadete 
açılması için ANAP İktidarının görüşü nedir? 

Fuat Kılcı 
tzmir 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, malumu âliniz, sorulara dilerseniz yazılı cevap verebilirsiniz; 
takdir zati âlinizin. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, gündemin yüklü olduğu
nu da dikkate alarak, genelde sorulara yazılı cevap vermeyi tercih ederim. 

Yazılı sorulduğu için, buna da yazılı cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp; buyurun. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, Samsun'un Havza İlçesinde vakıflara 
ait kaplıcalarla ilgili bir sorum olacak. Bu konuyu Sayın Bakana arz ettim. Zabıtlara geçmesi 
açısından soruyorum. 

Samsun'un Havza İlçesinde vakıflara ait kaplıca tesisleri otuz kırk yıldır, bir müstecir ta
rafından, yıllığı 5.5 milyon lira icarla işletiliyor. Aynı kaplıcanın muadili bir kaplıca Havza Be
lediyesince geçen yıl 137 milyon lira yıllık bedelle kiraya verildi. Bu konuyu Sayın Bakan ne 
şekilde inceleyecek? Takdir kendisinindir; ben elimde belge olması yönünden, yazılı cevap is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralpl. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, aslında arkadaşımızın bah
settiği konu bir mukaveleye bağlıdır. Kira mukavelesi, şimdi verilen bilgiye göre, feshedilmiştir. 
Şu an, bu eski müstecirin tahliyesi yoluna gidilmektedir. Ondan sonra da, ihale yoluyla tekrar 
üçüncü şahıslara kiraya verilecektir; ama, arzu ederse, yine kendisine yazılı da cevap veririm. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin; buyurun. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkanım.konuşmam sırasında da belirtmiştim; fakat, 
Sayın Bakan herhalde hatırlayamadılar veya önem vermediler, cevap vermediler, bu nedenle 
soruyorum. 

Taşdelen Memba Suyu İşletmeleri hakkında bazı yolsuzluk iddiaları vardır. Bu konuda 
genel müdürlük ya da Sayın Bakanlık herhangi bir işlem yapmış mıdır, bir araştırma yapmış 
mıdır? 

Yine, bu konuda düzenlenen bazı müfettiş raporlarının olduğu, ancak genel müdürlüğün 
bu müfettiş raporlarını işleme koymadığı iddiaları vardır. Bu konuda gerçekten bu yolsuzluğu 
inceleyen, soruşturan ve neticede rapor düzenleyen müfettişlerin raporlarının sonucu ne ol
muştur? 

Ayrıca, Vakıflar Bankası vakıf arazilerini bugüne değin satmış mıdır? Satmışsa, ne kadar 
arazi satmıştır? 

Yine, banka personeliyle genel müdürlük personelinin ücret ve sosyal hakları arasında büyük 
fark vardır. Bu farklılıkları gidermek için bakanlık herhangi bir önlem almayı düşünüyor mu? 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, Taşdelen suyu ile ilgüi olarak 
yapılan teftiş sonucu durum şu an yargıya intikal etmiştir, duruşmaları devam etmektedir. Şu 
safhada verebileceğim bilgi budur. Bundan sonraki mesele, hâkimlerimizin karar vereceği ko
nuya bağlı. 

ikinci konu bir araştırmayı gerektiriyor. Ona, müsaade ederse, yazılı cevap vermek istiyorum. 

Üçüncü konuyla ilgili de yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Tunceli Miletvekili Sayın Kamer Genç; buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, biraz önce, soru önergem okunduğunda bu
rada bulunmadığım için, düştüğünü söylediniz, içtüzüğün 97 nci maddesine göre, soru sahibi 
izinli olduğu takdirde, soru düşmez. Ben geçen hafta Moskova'ya gitmiştim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Ben burada bulunmadığım için Başkanlık Divanı ve Hükümet, bunu ganimet, 
sayarak, sorularımı gündeme getirmiştir. Sorularımın düştüğü yolundaki yazınızı size geri al
dıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, karışıklık olmasın diye ve beyanlarınıza itibar ettiğimiz için, izin 
verirseniz, bu konuda hemen bir açıklama yapayım. 

Evvela biz, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesini ve bu münasebetle Hükümete yönel
tilecek sorulan görüşüyoruz; ama, demin benim bir beyanıma atfen itirazınız var, arzı cevap 
edeyim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, ben size zaten yazılı müracaat edeceğim, cevabını
zı yazılı verirsiniz. 

BAŞKAN — Hayır zatı âlinizin, söylediğiniz muameleye tabi olabilmeniz için, Meclise 
gelmediğiniz zamanlarda ya da yurt dışına çıktığınız zamanlarda, usulünce izin almanız gerekir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gruplarca izin alınmıştır. 

BAŞKAN — Meclis Başkanlığından böyle bir izin alındığına dair bir kayıt yoktur. 

ikincisi, içtüzüğün 97 nci maddesini buyurdunuz Tamamını hatırlarsanız, 97 nci madde
nin bir de son fıkrası vardır. Orada da, bildiğiniz gibi, soru sahibi birden çok defa; yani birinci 
defa bulunmazsa, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir, ikinci defa da bulunmazsa, soru 
düşer. Sizin sorularınız düşmüştür. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, iki defa bulunmama meselesi o zamana rastlıyor. 

Ben bu konuda yazılı olarak size başvuracağım, siz de bana yazılı cevap verin. 

BAŞKAN — Yani, Moskova'ya gitmiş olmanız... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nedeniyle bunlar oldu. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, izin verirseniz, lütfen, gündeme dönelim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 1987, 
1988 ve 1989 yıllarında kimlere, ne yardımlar yapılmıştır? Hangi illere; özellikle, Yozgat'ta bu-
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lunan kurum ve kuruluşlara yapılan yardımlarla, Tunceli'de bulunan kurum ve kuruluşlara ya
pılan yardımların miktarlan nelerdir? Burada Sayın Bakanın kendi seçim bölgesiyle ilgili özel 
harcamalar var mıdır? Bunların cevabını ayrıntılı olarak istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Fonuyla ilgili olarak, hayırlı fondur; Kanunun ifadesi de böyle; Meclisten geçtiğine 
göre, kendi çıkardığımız kanunun ismini kendimizin doğru telaffuz etmesini, en azından bu 
Meclise saygının bir ifadesi olarak görüyorum. 

Meclis gündeminde soru önergeleri var. Soru önergeleri görüşüleceği zaman hiç bir yere 
gitmedim, burada bekliyorum. Sırası geldiği zaman, orada da ifade edebileceğim gibi, bu soru 
da çok teferruatlı olduğu için, kendilerine ayrıca yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Beş ay sonra, altı ay sonra olmasın; süre verin. 
BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal; buyurun. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Türkiye'nin, hatta dünyanın sayılı eserlerin

den biri, Sivas'ın Divriği İlçesindeki Ulucamidir. Daha evvelki girişimlerimiz üzerine Sayın Ba
kandan, bu yıl programa alındığını ve harabe olmak üzere olan bu tarihî eserin tamiri yoluna 
gidileceğini öğreniyoruz. Kendisine buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Ulucamiden 20 küsur adet paha biçilemeyen değerde halılar çalınmıştı bir tarihte. Bu ha
lıların durumu ne oldu? Kaç tanesi bulundu? Bulunan bu halılar nerededir? Kaybolanlar için 
ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

İkinci sorum : Yine Sivas'ın Kangal İlçesinin Tekke Köyünde, küçük çapta da olsa, önem
li bir tarihî eser vardır. Bendenizin, hangi tarihte yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını araş
tırma ve sonuca varma imkânım olmadı. Köylünün ekonomik gücü de, bu konuda araştırma 
yapmaya yeterli değildir; herhangi bir bilgi de verememektedirler. 

Acaba, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kayıtlarında böyle bir eser geçiyor mu? Geçiyorsa, 
bu eserin araştırılması için ne gibi çaba harcıyorlar, bu konuda ne düşünüyorlar? Onu rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
Gerçekten, Divriği'deki Ulucami, Türk mimari eserleri içerisinde en başta gelen camileri-

mizdendir. Buraya hassasiyet gösteriyoruz. 1990 yılında da önemli bir imkân sağlamak sure
tiyle, bu eserin bir an evvel eski hüviyetine kavuşması noktasında programımıza almış bulu
nuyoruz. 

Zaman zaman, camilerimizden halı çalma noktasında birtakım olaylar gündeme geliyor. 
Bana verilen bilgiye göre, bahsedilen halılar bulunmuş; bir kısmı İstanbul'daki Halı ve Kilim 
Müzesinde, bir kısmı da (teşhir edilemeyenleri) bizim depolarımızda muhafaza edilmektedir. 

Kangal Tekke Köyü bizim kayıtlarımızda gözükmüyor; ama ayrıca da şahsen ilgilenir -
gözden kaçmış da olabilir- eldeki imkân ölçüsünde, müstaceliyet durumuna göre, Türkiye'de
ki diğer vakıf eserlerini de dikkate alarak, yapabileceğimiz bir hizmet olursa bunu da yapmaya 
çalışırız. 
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Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Adana Milletvekili Sayın Ledin Barlas; buyurun. 

LEDÎN BARLAS (Adana) — Sayın Başkan, camilerimiz, özellikle Adana'daki Selahat-
tin Camii bahçesi düzenlenmemiş, çevresi tanzim edilmemiş, buralara gidenler, zaman zaman, 
rüzgar, toz içinde kalmaktadırlar. Zannediyorum bu fazla bir masraf da gerektirmemektedir; 
küçük bir masrafla buraları yeşil saha ve bahçe haline getirmek mümkündür. Vakıflar İdaresi 
buraları park haline getirmekle görevli midir? Görevli ise bu iş niçin yapılmamaktadır? Cami
lerin vakıf gelirleri de vardır. Bu gelirler yeterli değilse, Vakıflar tdaresi kendi bütçesinden bun
lara yardım yaparak düzenleyemez mi? 

Sorularım bu kadardır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barlas. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bahsedilen soru birkaç bölümden ibarettir. Bunların bir kısmı bizim idaremizle alakalı; 
yani vakıflarla, bir kısmı diğer kamu kuruluşlarıyla, bir kısmı da, özellikle çevre tanzimi mese
lesi mahallî idarelerle ilgili bir konudur. 

Biz, kendimize düşen noktada, bir süre evvel, Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber, özel
likle İstanbul camileri başta olmak üzere, turizm hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerde, ge
rek içerideki düzenlemenin, gerekse yerli yersiz, oradaki satıcılar da dahil olmak üzere, vatan
daşı rahatsız edecek kötü bir görüntü veren bu durumun ortadan kaldırılması noktasında cid
di bir çalışma yapıyoruz. Ümit ediyorum, önümüzdeki günlerde bir müşterek yönetmelik çı
karma imkânı olacaktır. Orada emniyetin de yardımcı olması lazım, turizm polisinin de yar
dımcı olması lazım. 

Diğer yatırımlar noktasında da bazı kuruluşlarımızın, özellikle TEK gibi, Devlet Su İşleri 
gibi kuruluşlarımızın da bu meseleye müdahil olmaları gerekiyor. Böyle bir çalışmayı başlattık. 

Mahallî idarelerle ilgili kısma burada cevap vermem zor. Mesela, merkezde bir Hacı Bay
ram Camii vardır, etrafı büyük bir enkaz yığınıdır. Bunun bir kısmı merkezî idareyi ilgilendiri
yor, bir kısmı da mahallî idareyi ilgilendiriyor; ama, bidayette de ifade etmeye çalıştım, bu me
selelerin düzenlenmesinde dahi bir mevzuat boşluğu vardır. Bir yetki kargaşası vardır. Ümit 
ederim, bu mevzuat çalışması sonuçlandınldıgı zaman, bu sorulara daha açık ve net bir cevap 
verme imkânı olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Türkân Akyol; buyurun. 

TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, ben Sayın Bakanımızdan, Sayın Kâzım Ok-
say'ın son konuşmasından esinlenerek bir soru sormak istiyorum. 

Sayın Oksay konuşmasında, iki vakıf üniversitesini karşılaştırarak, "Bilkent kuruldu da 
Bezmi Âlem niçin kurulmadı; o üniversite ise bu da üniversitedir" konumunda, anlamında 
anladığım bir soru yönelttiler. Bu vesileyle Sayın Bakanımdan, bir hükümetin aynı kadrosu, 
aynı politikayı güden bakanları ve komisyonları arasındaki bir çelişkiden bilgilerinin olup ol
madığını sormak istiyorum. 
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Konum şu efendim : Bildiğiniz gibi, üniversiteler, Anayasanın 130 uncu maddesine göre, 
kanunla kurulurlar ve buna dayanarak da, 2547 sayılı Kanun, bir üniversitenin nasıl kurulaca
ğını ayrıntılarıyla döküm yapmış, tadat etmiştir. 

Bu arada, zannediyorum S yıl önce, 1983 ya da 1984 döneminde bir üniversite kuruldu 
Türkiyemizde; Bilkent Üniversitesi. O dönemi anımsarsanız, bütün basında muhalefet olarak, 
üniversite öğretim üyelerinin büyük bir kesimi, bu üniversitenin -altını çiziyorum, "Bilkent 
Üniversitesi" adıyla kuruldu- Anayasa dahil kuruluş biçiminin hiçbir sisteme uymadığım eleş
tirdik Sayın Bakan. 

Adı üniversite idi. Bu kuruluşun bugün eriştiği noktada ürettiği bilim, yetiştirdiği eleman
lar açısından hiç söyleyecek bir şeyim olmadığını baştan belirtmek isterim. Son derece önemli 
bir kurum niteliği almaktadır; ama o zaman Anayasanın 130 uncu maddesine de aykırı olarak 
(Çünkü, sadece Anayasanın 130 uncu maddesi kâr amacı gütmemek koşulu ile vakıflar -altını 
çiziyorum- yükseköğretim kurumları açabilir, der) bu kurum üniversite olarak açıldı ve beş yıl
dır Türkiye'de üniversite olarak öğrenci aldı. Bütün öğretim üyeleri dört misli maaşlarla, beş 
misli maaşlarla Türkiye'nin diğer üniversitelerinden alındı. Çok güzel bir hizmet veriyor; çün
kü çok iyi bir eğitim kadrosuna da sahip. 

Ancak, Sayın Başkanım, geçtiğimiz birbuçuk ay önce bir ad değiştirmesi işlemini onadı 
bu Yüce Meclisteki Millî Eğitim Komisyonumuz. Kuruluşundan beş yıla yakın bir süre geçtik
ten sonra Bilkent Üniversitesinin adını Bilkent Üniversitesi koydu. Bu çelişkiyi bilgilerinize arz 
etmek istiyorum Sayın Başkanım ve bu çelişki Millî Eğitim Komisyonumuzdan geçti. Millî Eğitim 
Komisyonumuzun, Başkanı da dahil, dörtte üç üyesi iktidar partimizin sayın üyeleridir. 

Şimdi ülkede bunun her aşamasında eleştirisini yaptığımız bir muhalefet katkısı olarak, 
Sayın Oksay'a teşekkür etmek istiyorum. Bize, bu mücadelemizin sonucunu ve ne kadar birbi
rinden kopuk bir iktidar yönetimi örneğini verdiler. 

Sayın Bakandan duymak istiyorum : Bu, ad değişimi konusu. Çünkü, Bezmi Âlemin ve 
Bilkent Üniversitesinin farklı konumu, dörtbuçuk yıldır bütün aşamaları Millî Eğitim Komis
yonumuzdan geçen bir karar sonucu olmuştur. Bezmi Âlemi Danıştay reddettiği için kapan
mıştır. O ayrı bir konu; ama vakıflar yüksekokul kurarlar Anayasaya göre, üniversiteler ise ka
nunlarla kurulun Bu son derece açık bir hükümdür. Biz bu mücadelede başarı gösteremedik; 
ama iki yıl sonra Sayın Oksay ile aynı paralelde olduğumuzu görmekten mutluluk duyuyoruz. 

Sayın Bakanım, bu son kararla, yani birbuçuk ay önce, beş yıldır adı söylenen, adı mev
cut; ama beş yıl sonra adı yasallaştırılan Bilkent Üniversitesi konusunda bilginiz var mı? (ANAP 
sıraların "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 

Saygılar sunuyorum. 
FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Sayın Başkan, izin verirseniz, Sayın Akyol'un sorusunu 

duyamadığımız için Sayın Bakanın cevabını değerlendiremeyeceğiz. Rica etsem, acaba Sayın 
Akyol'un sorusunu tekrar etmeniz mümkün mü? (Gülüşmeler) 

TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Bakanın haberi var mı? Sorum bu efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuniş, 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, soru, aslında çok şümul

lü bir izahtan sonra orta yere çıktı. Doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğüyle alakalı bir yönü
nü de ben şahsen kuramadım. Çünkü, üzerinde konuştuğumuz konu Vakıflar Genel Müdürlü
ğü Bütçesi. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, haklısınız, soru adı altında bir gündem dışı konuşma oldu bu 
ama... 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Millî Eğitimle alakalı bir konudur, üni
versitelerle alakalıdır. Bir süre sonra YÖK bütçesi buraya geleceğine göre, Sayın Akyol ümit 
ederim aynı soruyu orada sorar. 

Eğer bu sorunun sonucunda orada yeterli cevap alamazsa, ben şahsen yazılı cevap verme
yi tercih ederim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 12 531 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Vakıf işlemlerinin Yürütülmesi 10 784 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sosyal Yardım ve Kültürel İşlemler 62 543 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 216 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 87 074 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 45 801 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler../Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine ardımı 41 273 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 87 074 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1988 Mali K/ı Kesûüusabt 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabımn bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 313 — 



Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

özel kan 
gereğince 

Genel ödenek Toplam yıla dev 
Program Açıklama toplamı harcama öden 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 3 104 040 000 3 104 826 570 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Vakıf işlemlerinin yürütülmesi 5 806 240 000 5 485 238 753 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sosyal yardım ve kültürel işlemler 15 646 640 000 15 448 754 041 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 904 320 000 643 798 266 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 25 461 240 000 24 682 617 630 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 



Program Açıklama 
Genel ödenek 

toplamı 

Özel 100 Mazbut akar ve toprak satış bedelleri özel 
fon hesabından yapılan sarfiyat hesabı 2 896 620 164 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Özel 101 Mülhak akar ve toprak satış bedellerinden 
yapılan sarfiyat hesabı 3 379 405 513 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I Özel 20 Mazbut hayrat satış bedellerinden yapılan 
Î2 sarfiyat hesabı 147 566 970 

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

Özel 201 Mülhak satış bedellerinden yapılan sarfiyat 
hesabı 126 725 578 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

t * 

TOPLAM 6 550 318 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 32 011 558 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

özel kan 
gereğince 

Toplam yıla devr 
harcama ödene 

1 583 949 670 1 312 6 

780 725 160 2 598 6 

48 264 900 99 3 

4 500 000 122 2 

2 417 439 730 4 132 8 

27 100 057 360 4 132 8 
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(B) Cetvelini okutuyorum.: 

Gelir 
Türü 

D -

Gelirin Çeşidi 

- CETVELİ 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 16 410 000 000 28 129 122 864 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı S 612 000 000 16 106 266 512 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 22 022 000 000 44 235 389 376 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Kanunlara Göre Elde Edilen Gelirler 
özel — 2 417 439 730 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 Mazbut Akar ve Toprak Satış Bedelleri özel 
Fon Hesabından Yapılan Sarfiyat Hesabı — 1 583 949 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 Mülhak Akar ve Toprak Satış Bedellerinden 
Yapılan Sarfiyat Hesabı — 780 725 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Mazbut Hayrat Satış Bedellerinden Yapılan 
Sarfiyat Hesabı — 48 264 900 

• BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Mülhak Hayrat Satış Bedellerinden Yapılan 
Sarfiyat Hesabı — 4 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 22 022 000 000 46 652 829 106 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ve kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olması
nı temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek için, saat 14.0Q'te top
lanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.56 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : AU Sami Akkaş (Balıkesir), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1990 Malt Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1988 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S Sayıları: 281, 282, 287, 288) (Devam) 

B) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi, 
2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Ke-

sinhesabı 
BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu 

Tasarıları ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi 
ve kesinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde, grup

ları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Tokat Milletvekili Sayın Kazım özev, Anavatan Partisi Grubu adına 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Çevik, Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili 
Sayın Cemal Alişan. 

Şahısları adına da, lehinde Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon, aleyhinde Ankara 
Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Kâzım özev; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parıi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
nün Kuruluş Yasasının "Amaç" başlığını taşıyan 1 inci maddesi,MBu kanunun amacı; korun
maya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal 
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hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorum
lulukları ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektedir" dedikten sonra, yine 
aynı yasanın "Tanımlar" başlığını taşıyan 3 üncü maddesinde ise, sosyal hizmetleri şöyle ta
nımlamaktadır : "Sosyal hizmetler; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan 
kontrolleri dışında oluşan maddî, manevî, ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaç
larının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması
nı ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan, sistemli ve programlı 
hizmetler bütünüdür." 

Görülüyor ki, bu kurum, yüce bir amaç için, çok kapsamlı bir hizmet alanında görevde 
bulunmaktadır. Bu kurumun üretmek durumunda bulunduğu hizmet esasen devletimizin nite
liğini oluşturan, sosyal hukuk devleti anlayışının da bir gereğidir. Anayasa Mahkemesi, bir ka
rarında, demokratik sosyal hukuk devletini şöyle tanımlamaktadır : "İnsan hak ve özgürlük
lerine saygı gösteren; ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ile top
lumun arasında denge kuran; emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen; özel te
şebbüsün güvenlik ve kararlılık içerisinde çalışmasını sağlayan; çalışanların insanca yaşaması 
ve çalışma hayatının kararlılık içerisinde gelişmesi için, sosyal, ekonomik ve malî önlemler ala
rak, çalışanları koruyan; işsizliği önleyici ve millî gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını 
sağlayıcı önlemler alan; adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yü
kümlü sayan; hukuka bağlı, kararlılık içerisinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan 
devlet demektir." 

Şimdi, sormak gerekir : ANAP iktidarı yaklaşık yedi yıldan beri, demokratik sosyal hu
kuk devleti tanımında yer alan unsurların hangisini gerçekleştirme çabasında bulunmuştur? 

Değerli arkadaşlarım, üzüntü ile belirtelim ki, ANAP İktidarı, oluşturduğu kurumlar ve 
uyguladığı sosyal, ekonomik ve siyasal politikalarla, demokratik sosyal hukuk devletine giden 
yollar üzerinde barikatlar oluşturmuştur. ANAP İktidarının eski Başbakanı Sayın özal'ın, yak
laşık dokuz on yıldan beri uyguladığı politikalar, ülkemizde, sosyal dengeyi altüst etmiştir. Eko
nomide, yüksek enflasyon, sürekli zam artık kurumlaşmıştır. Her yıl enflasyonu aşağı çekece
ğini söyleyen; ama her yıl sonunda yalanı ortaya çıkan İktidar, halkı oyalayarak, enflasyonu 
kalıcı hale getirmiştir. Çünkü, enflasyon, dar gelirlinin cebinden alıp, belli çevrelere aktaran 
bir mekanizma olarak, âdeta ANAP zihniyetinin asıl amacını gerçekleştirme aracıdır. 

Sürekli zam, sürekli düşük taban fiyatı, düşük ücret, düşük maaş, ülkede zaten bozuk 
olan gelir dağılımını alabildiğine bozmuştur. Haksız kazanç, vurgun, soygun, yolsuzluk, top
lumda artık bir beceri olarak düşünülmektedir. 

İşsizlik dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bugün, nüfusun yüzde 22'si, yani yaklaşık her 
4 kişiden biri işsizdir, açtır. Anayasanın 60 inci maddesi, "Herkes, sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" demesine karşın, 
nüfusun yüzde 80'i sosyal güvenlikten yoksundur. 

Gıdasızlık ve her gün büyüyen çevre sorunları yüzünden, hastalıklı insanların ve hastalık 
türlerinin arttığı açıkça gözlenmektedir. Bugün, dünyada sağlık hizmetlerinden yararlanma bir 
temel hak olarak kabul edilirken, ANAP İktidarı sağlık hizmetlerini bir ticarî meta olarak dü
şünmekte ve zenginlere, para babalarına sunmaktadır. Hastane ücretini ödeyemediği için, has
tayı veya cenazeyi rehin alan, âdeta tutsak eden bir örneğin, yeryüzünde bir başka ülkede bulu
nup bulunmadığını bilemiyorum. 
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Ülkede, dinamik toplum katmanları sürekli yoksullaştırılarak, demokratik mücadelede et
kisiz hale getirilmişlerdir. Köylü, uygulanan taban fiyatı politikaları ve tarımsal girdilere sü
rekli zam yapılması sonucu yoksullaştırmıştır. 

Emek ile sermayeyi dengede tutan demokratik haklardan, işçi yoksun bırakılmış; grev hakkı 
kısıtlanmış, serbest toplu pazarlık göstermelik hale getirilmiş, işçinin işverene karşı kendini gü
venceye alan her türlü demokratik kazananları elinden alınarak, uygulanan ücret politikaları 
sonucunda, işçi, her yıl yeni ve büyük kayıplara uğratılarak çaresizliğe itilmiştir. Emekçi kesim 
tam bir kıskaç içerisine alınmıştır. Memur, her yıl uygulanan maaş artış nispeti sonucunda aç
lıkla yüz yüze getirilmiştir. 

Bütün bunların sonucunda, fuhuş ve hırsızlık gibi suçların katlanarak arttığını Hükümet 
dahi kabul etmektedir. Toplumun temelini teşkil eden aile, en güçsüz dönemine girmiştir. Bo
şanmalar alabildiğine artmaktadır, intiharlar dahi, toplumun, günlük ve olağan olayları arası
na girmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, böylesine bir toplumsal ortamda, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumunun hizmetleri, kuşkusuz daha çok önem ve daha çok anlam ka
zanmaktadır. Zira, ülkede yaşanan koşullar, yukarıda sunulduğu gibi, ülke halkının çok bü
yük bir bölümünü bakıma, yardıma ve korunmaya muhtaç hale getirmiştir. Ülkemizde korun
maya ve yardıma muhtaç 494 bin çocuk, 30 bin yaşlı, 684 871 sakatın olduğu ifade edilirken; 
halen 146 kuruluşta 18 921 çocuğa, 23 huzurevinde 3 150 yaşlıya, 26 kreş ve gündüz bakıme
vinde 3 533 çocuğa ve 3 rehabilitasyon merkezinde de ancak 200 sakata hizmet verilebilmekte
dir. Böyle bir ortamda, kurumun başarısı için öncelikle hizmete ilişkin esasların tespit edilme
si, hizmetin etkili ve kapsamlı bir biçimde ele alınması ve belirli standartlarda uygulanması 
zorunlu bulunmaktadır. Bir başka şekilde ifade edecek olursak, kurumun objektif, yansız ve 
tümüyle bilimsel bir çalışma yöntemi uygulaması, kısıtlı olanakları en verimli biçimde önce
likli işlere göre kullanması, kurumun başarısı için ön ve temel koşullardandır. Gerek kurumun 
çalışmalarında ve gerekse bakanlığın beyanlarında böyle bir çalışmanın emarelerini göreme
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, üzüntü ile belirtelim ki, ANAP İktidarı böylesine kapsamlı ve böyle
sine sosyal işlevi olan bir kurumu partizanlığa kurban etmiştir. 26 Mart Yerel Seçimlerinden 
esen fırtına, sadece, ANAP'a ders vermekle kalmadı, birçok kişinin de koltuğunu elinden aldı. 
tşte, bunlardan birisi de, Ankara'nın Keçiören eski belediye başkanı Melih Gökçek'tir. Bu zat, 
MHP yapısında ve iktidarın da bu kanadı ile işbirliği içinde olduğu bir gerçektir. Melih Gök
çek, sosyal hizmetler uzmanı olmadığı gibi, buna benzer bir üst düzeyde de görev yapmamış
tır; ama ilkelerine çok bağlı, örgütçü ve aynı yapıda siyasal ideolojiye göre kadrolaşmayı çok 
iyi becerebilmektedir. Partizanlığı ve militanlığı dillere destan olmuş bu genel müdür, onları 
ve hatta yüzleri bulan kovuşturma dosyalarından henüz aklanmamıştır. Dosyaların çoğu, ünlü 
genel müdürün korkusundan olsa gerek, inatçı ve israrcı bir tutumla, yetkililerce yargıya inti
kal ettirilmemiştir. Bu eski belediye başkanı, belediye başkanlığının tadına doyamamış ve yerel 
yönetim seçimlerinin sonuçlarını içine sindirememiş olsa gerek ki, genel müdürlük görevini bir 
tarafa bırakarak, Keçiören Belediyesinden elini, eteğini çekmemektedir. Bu belediyeden bürokrat 
ayartarak, belediye meclis üyesi ayartarak, gerçeğe uymayan bilgilerle dosyalar düzenlemekte 
ve diğer taraftan, olanca partizanlığı ile içişleri Bakanlığına, SHP'li belediye başkanının gö
revden alınması için, âdeta yüklenmektedir. 
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Bu sayın genel müdür, kurumun olanaklarını bu uğurda sonuna kadar kullanmaya karar
lı gözükmektedir. Kurumda hizmetin niteliğine göre sosyal hizmet uzmanları, eğitimciler, pe
dagoglar, doktorlar ve sağlık personeli gibi ihtisas elemanına, personeline gerek varken; genel 
müdür, tümüyle partizanlığa yönelik bir kadrolaşmaya gitmiştir. Birçok demokrat ve kurum
da uzun yıllardan beri çalışarak uzmanlaşmış insanlar sürgüne gönderilirken, genel müdür en 
önemli kadroları ve görevleri yandaşlarına ve siyasal yönden beraber olduğu kişilere âdeta peş
keş çekmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi bu anlayışla, bu moral yapı ile ezilen, yoksullaş
tırman, bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç Türk insanına, objektif ve yansız hizmet gö
türme olanaktan var mıdır? Onları şefkatle kucaklamak mümkün müdür? 

Sayın Bakan, belki biraz sonra bu kürsüye gelecek, söylenenlerin tümüyle tersini ifade ede
ceklerdir. Bana kalırsa, Sayın Bakan bu yolu seçmemelidir. Genel Müdürün bu uygunsuz icra
atı konusunda, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu, Meclis araştırma önergesi vermiştir. Ce-
saretliyseler, şimdi bu kürsüden, araştırma önergesini kabul edeceklerini, Meclisin denetimine 
açık olduklarını ilan etmelidirler. 

Sayın milletvekilleri, son senelerde görüldüğü gibi, ülkenin her kurumunda, âdeta birbir
leriyle yarışırcasına yobaz ve gerici akımların hüküm sürmeye başladığı, sinsi ve çağdışı bir 
eğitimin işlenmeye çalışıldığı bir gerçektir. Kendilerinden, ülke yönetiminde, gelecekte çok şey 
beklediğimiz bu yavrularımızın, çağdışı düşünceye sahip olduğu her haliyle görülen bu Genel 
Müdürün elinde heder olabileceğinden endişe duymaktayız. 

Üzüntümüze neden olan başka bir nokta ise, böylesine çarpık inanç sahiplerinin, geçmiş
te Atatürk'ün gözbebeği olmuş kurum ve kuruluşların başına geçirilmiş olmasıdır. Bakanlığın, 
bu partizan ve militan şahsa sahip çıkması yerine, yüce bir amaca hizmet etmekle görevli bulu
nan kuruma sahip çıkmasını dilemekteyiz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, son zamanlarda bu kurumla ilgili, basında, sık sık yazılara rast
lamaktayız. Bunlardan birisi de, bugünkü Hürriyet Gazetesinde gördüğünüz gibi "Çocuk Esir
geme Kurumunda tüyler ürpertici skandal: 29 çocuğu yurt dışına sattılar" diyor. 

M. NECAT ELDEM (İstanbul) — İçeriği?.. 

KÂZIM ÖZEV (Devamla) — Tamamını okuyamayacağım; ama bir kısmını okumaya ça
lışayım. Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı görevlilerinin de içinde bulunduğu bir şebekenin, 
farklı aileleri kandırarak 2,5 milyon liraya çocuklarını sattıkları; büyük paralar karşılığında 
yurt dışına satıldığı belirtilmektedir. 

NURİ GÖKALP (İstanbul) — Sayın Genel Müdürün müdahale ettiğini de söyleyin. 

KÂZIM ÖZEV (Devamla) — Ben bu yazının doğru olup olmadığını Sayın Bakanımdan 
sormak istiyorum. Bunu, bu amaçla burada okudum ve Sayın Bakanın bu konuya mutlaka 
bir çare bulması, gerekli tahkikatı yaptırması açısından burada gündeme getirdim. Onun için, 
benim arzum; Sayın Bakanın, bu hususta gerekli tahkikatı yaptırarak, insanların hayvan gibi 
satılmasına -affedersiniz- engel olmasında yarar vardır inancıyla, bu konuyu burada açıkla
maya çalıştım. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Genel Müdür, işte o yöneticileri görevden aldı. 
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KÂZIM ÛZEV (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, son olarak kendi yö
remle ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi, Tokat Çocuk Esirgeme Kurumunun bir bi
nası mevcuttur ve bu binanın altında bulunan dükkânlar kiraya verilmiştir. Usule uygundur, 
bir şey dediğimiz yok. Yine, aynı binanın bir salonu vardır. Bu salonda toplantı ve düğün ya
pılmaktadır. Bu salon ve bunun üzerinde bulunan bürolar da, senelik 1,5 milyon lira karşılı
ğında, yine Sağlık Müdürlüğüne kiralanmıştır; buna da bir şey dediğim yok. Ancak, burada 
bazı büroların Türk Kadınını Güçlendirme Vakfına tahsis edildiği ve bundan ücret alınmadığı 
ifade edilmektedir. Bunun doğru olup olmadığını Sayın Bakandan sormak istiyorum. 

İkincisi de Tokat'da 150 tane çocuk halen bina yetersizliği yüzünden, sıra beklemektedir. 
1989 planlamasında da Turhal ve Tokat'a 2 tane bina yapımı planlanmış ve inşaatına başlan
mıştır; ancak, hedeflenen miktarda ödenek gönderilmediği için, 1990 yılında bitmesi gereken 
bu binaların, bu gidişle, bitme imkânı olmadığı da gözlenmektedir. Sayın Bakandan ricam; 
bu binaların planlanan zamanda bitmesi için gerekli ödeneğin verilmesini arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara karşın, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 
bütçesinin ülkemize ve burada hizmet veren kişilere ve çocuklara hayırlı olmasını diliyor, en 
içten saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özev. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Çevik'te. 
Buyurun Sayın Çevik. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET ÇEVİK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 1990 malî yılı bütçesi üzerinde, Ana
vatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP,sıralarından alkışlar) 

Günümüzde sosyal hizmet kavramında ifadesini bulan, kişi ve ailelerin kendi bünye ve 
çevre şartlarından doğan ve kontrolleri dışında oluşan maddî, manevî ve sosyal yoksunlukla
rın giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler, bilindiği üzere, tarih boyu bi
zim millî kültür ve geleneklerimizde çok köklü bir şekilde yer almış, insanımızın en ince hassa
siyetine konu olmuş, faziletin temeli sayılmıştır. 

Bu mülahaza ile ecdadımız, yüzyıllar önce, değil muhtaç insanlara ve insan soyuna, tabia
tın herhangi bir emanetine bile kanat geren müesseseler kurmuştur. Ülkemizde sosyal hizmet, 
sosyal yardım, asırlarca tslamiyetin sosyal adalet ilkesine dayalı kurallarında ifadesini bulmuş 
ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu öksüz, yetim, kimsesiz ve güçsüzleri koruma, gözet
me, inanç anlayışı, vakıflar şeklinde teşkilatlandırılarak, insanlık aleminin hayret ve gıpta ile 
baktığı, yoğun hassasiyetlerle çevrili, emsalsiz uygulamalara dönüşmüştür. Bu güzel geleneğin 
hemen her devirde bir millî vicdan halinde yaşadığı ve geliştiği gözlenmektedir. 

Meşrutiyet döneminde kurulan darüleytamlarla, cumhuriyet döneminde teşkil edilen Tür
kiye Çocuk Esirgeme Kurumu, bu insanî ve toplumsal idrakin, tarih ve kültür geleneğimizin 
günümüzdeki en tabiî tezahürleri olmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri, 1983 sonrası Anavatan İktidarı döneminde, sosyal hizmet anlayışı 
ve uygulamalarında, millî kültür ve geleneklerimize dayalı, çok önemli ve Cumhuriyet tarihin
de bu alanda yeni bir merhale sayılabilecek teşvik, tedbir ve kurumlaşmaya gidildiği görülmüştür. 
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24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunla, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Sosyal Hiz
metler Enstitüsü, Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 
Derneği tek çatı altında, "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
bünyesinde teşkilatlandırılarak, bu alanda, hizmette bütünlük, disiplin ve verimliliğe ulaşıl
maya çalışılmıştır. 

Bu arada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ve bu Fona bağlı olarak yurt çapında 
teşkilatlandırılan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları eliyle, sosyal hizmet, sosyal yar
dım ve sosyal adalet anlayışı uygulamalarına yepyeni bir boyut ve zenginlik kazandırılmış, aile 
hizmetlerine önem ve öncelik verilmiştir. 

Keza, ilk kez Altıncı Beş Yıllık Planda aile hizmetleri ayrı ve geniş bir bölüm halinde yer 
almış ve millî ve manevî değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde, dolayısıyla millî bütün
lüğün ve dayanışmanın pekiştirilmesinde temel unsur olan aile müessesesinin her bakımdan 
güçlendirilmesi esası temel ilke kabul edilmiştir. 

Yine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri içinde ilk uygulama olmak üzere, mesele bakan
lık düzeyinde ele alınmış bulunmaktadır. 

Söz konusu değişmeler, eğitim, sağlık, haberleşme ve benzeri alanlarda olumlu gelişmele
re yol açarken, sosyal ve psikolojik problemleri de beraberinde getirmektedir. 

Bu ve benzeri sebeplerle, hemen bütün toplumlarda aile kurumunun korunması ve güç
lendirilmesi için devletler, hem kurumsal hem de sosyal alanda birtakım tedbirler almakta ve 
konuyla ilgili kanunî düzenlemeleri yapma yoluna gitmektedir. 

Bu çerçevede, toplumumuzu ayakta tutan, diğer milletlere göre daha güçlü kılan değerle
rimizi yeni sosyal temayüllerin olumsuz tesirlerinden korumak, modern şartların getirdiği olumlu 
düşünce ve anlayışlarla besleyip güçlendirmek, zenginleştirmek de açık bir zarurettir. 

Bu zaruretten hareketle, memnuniyetle kaydedeyim ki, temel bir sosyal hizmet ve sosyal 
devlet kuruluşu olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve ku
ruluşları, imkân ve kaynakları yönünden daha güçlendirilerek, benzer amaçlı ecdat emaneti 
olan vakıflarımızın hizmetleri büyütülürken, bu alanda millî bir politikanın oluşmasına katkı
da bulunmak ve temel hizmet ihtiyaçlarını tespit ve teşhis etmek üzere, yepyeni bir kuruluşa 
daha vücut verilmek üzere olduğumuzu kaydetmek isterim. 

Toplumumuzda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü parale
linde çok önemli bir sosyal hizmet şemsiyesi görevi icra etmekte bulunan Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Teşvik Fonu, bu fona bağlı vakıflarımıza da ilaveten, Anavatan İktidarının gün
deminde, yine bu muhtevada, yepyeni bir kuruluşun teşkili bulunmaktadır. 

Teşkili öngörülen ve yeni yılda teşkilatlanması beklenen "Aile Araştırma Kurumu" ile sosyal 
boyutlu politika ve uygulamalar, yeni bir çehre ve organizasyon ve de bütünlüğe kavuşmuş ola
caktır. 

Değerli üyeler, bu genel izahlardan sonra, millet olarak üzerinde titrediğimiz ve büyük 
değer ve önem verdiğimiz Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde gerçekle
şen hizmetlere geçmek istiyorum : öksüz, yetim ve kimsesizlerle, güçsüzleri himaye etmek bi
zim millî şiarımızdır. Anavatan Partisi olarak, toplumumuzda güçlü bir şuur olarak var olan 
temel hizmet anlayışını daha güçlendirip, zenginleştirmeye büyük önem veriyoruz. 
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Yukarıda, bu alanda yeni gerçekleştirilen kurumlaşmalardan söz ettim. Bu vesileyle kay
detmeliyim ki, 1986, 1987 ve 1988 yıllarında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflannuz 
eliyle, öksüz, yetim, kimsesiz ve güçsüzleri hedef alan, toplam 230 milyarı aşkın bir "Sosyal 
Yardım Programı" realize edilmiştir. 

Bu arada, bu yıl, yeter gelire ve aile desteğine sahip bulunmayan evli üniversite öğrencile
rine, ayda 100 ilâ İSO bin lira arasında değişen sosyal yardım programı yürürlüğe konulmuş; 
ayrıca, öksüz, yetim ve dar gelirli 5 bin üniversite öğrencisini kapsayan öğrenim boyu başarı 
şartına dayalı ayda 100 bin lira olmak üzere karşılıksız destek bursu sağlanmıştır. Bu sayı daha 
da artırılacaktır. 

Bunlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesiyle doğrudan ilgili bulun
mamakla birlikte, Anavatan Partisinin sosyal politikalara verdiği büyük önemi ifade için zik
retmek gereğini duyuyorum. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü faaliyet alanında gerçek
leştirilen hizmetler de, gerek nicelik, gerek nitelik olarak fevkalade artırılmıştır. 

Bu alandaki hizmetleri de genel anlamda özetlemek istersek : 
Korumaya muhtaç çocuk hizmetleri: Genel Müdürlüğün sorumluluğu altındaki koruma-

- ya muhtaç çocuk hizmetleri sosyal hizmetler müdürlüklerinin takibi altında, çocuk yuvaları, 
yetiştirme yurtları ve koruyucu aileler tarafından yürütülmektedir. 2828 sayılı Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile, "Korunmaya muhtaç çocuk" kavramı içine hangi 
çocukların girdiği tespit edilmiş bulunulmaktadır. 2828 sayılı Kanun çerçevesinde, ülkemizde 
ne kadar korunmaya muhtaç çocuk olduğu konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bu
nunla birlikte, uluslararası standartlara paralel bir ölçüm birimi olan yüzde 2'lik muhtaçlık 
oranını esas alarak bazı tahminlerde bulunmak mümkündür. 1985 yılı nüfus sayımına göre, 
genel nüfusun yüzde 47,40'ı 0-18 yaş grubu içerisinde bulunmakta ve yüzde 2 oranı esas alındı
ğında, 479 127 civarında çocuğun korunmaya muhtaç olduğu varsayılabilmektedir. Ancak, bu 
rakamı ihtiyatla karşılamak gerekmektedir. Bu ölçüm tekniği, ailesi içinde korunabilecek nite
likteki çocukları da kapsama dahil etmektedir. Gerçekte, Türkiye'de halen sırada bekleyen ço
cuk sayısı 3 728'dir. Kaldı ki, bu çocuklann durumları aciliyet arz etmemektedir. Halen, 19 
203 'ü kuruluş kapasitesi ve 1 02 Ti koruyucu aile kapasitesi olmak üzere, toplam 20 224 kapa
siteyle hizmete devam edilmektedir. 

0-12 yaş grubunu teşkil eden çocuklarımızın banndığı çocuk yuvalarımızda halen 8 225 
çocuk barınmaktadır. 13-18 yaş grubunda yer alan korunmaya muhtaç çocuktan korumak, bak
mak, bir iş veya meslek sahibi olmalarını ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağla
makla yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşu adedi ise, 87'dir. Bu, 87 yetiştirme yurdun
da 11 318 çocuğumuz barındırılmakta ve eğitilmektedir. 

Yetiştirme yurtlarında barındırılan çocuklardan, ortaokulu bitirenler, meslek liselerine yön
lendirilerek, kısa yoldan toplumda geçerli sayılan bir dalda meslek sahibi edilerek hayata atıl
maları sağlanmaktadır. Bu maksatla, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına bağlı para
sız yatılı okullar -meslek liseleri de dahil- yönetmeliklerinde yaptırılan değişikliklerle, bu okul
lara kontenjanla yüzde 15 nispetinde korunmaya muhtaç çocuk alınmaktadır. 

Yüksekokullara devam eden çocuklarımız için, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
na bağlı yurtlarda öncelikle parasız barınma ve yemek yeme imkânları ile öncelikle kredi ve 
burs temini, yönetmeliklerde yaptırılan değişikliklerle mümkün hale getirilmiştir. 
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Herhangi bir nedenle bir üst öğrenim kurumuna devam edemeyen çocuklarımız ise, 3308 
sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, gerek piyasada, gerekse kurumun kendi 
atölyeli kuruluşlarındaki iş kollarında iş eğitimi görerek, çırak, kalfa ve usta olarak yetişip ha
yata atılmaktadırlar. 

Koruma altındaki çocuklarımıza iş : 2.3.1988 tarihinde yürürlüğe giren, 2828 sayılı Kanu
na bir madde ekleyen 3413 sayılı Kanun, kamu kurum ve kuruluşlarının serbest kadro miktar
larının binde biri oranında kadro ayırmalarını ve bu kadrolara, korunma kararları kalkmış ço
cukların atanmalarını öngörmektedir. Bu işlemlerin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürlüğü koordinatörlüğü altında yürütülmesi hususu da hükme bağlanmıştır. 

1988 yılında 568 çocuğumuz işe yerleştirilmiştir. 1989 yılı ile ilgili çalışmalar devam et
mektedir. Böylece, her yıl devam edecek uygulama ile yetiştirme yurtlarında yetiştirilmiş ve ay
rılmış çocuklarımızın istihdam problemleri ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Koruyucu aileler : Koruyucu aile hizmetleri 1961 yılında başlamıştır. Koruyucu aile uygu
lamasına başlandığından bu yana, toplam 1 934 çocuk koruyucu aileye yerleştirilmiş ve bu ço
cuklardan 1430 çocuğun korunma kararı kalkmıştır. Halen 1 021 çocuğa koruyucu aile hizme
ti verilmektedir. 

Sosyal yardım hizmetleri: 2828 sayılı Kanun, muhtaç durumdaki kişilere sosyal yardım 
mahiyetinde hizmet götürülmesini, yeni bir görev olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna vermiş bulunmaktadır. 

Bu görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili esasları ve usulleri tespit etmek amacıyla hazırla
nan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Aynî ve Nakdî Yardım Yönetmeliği 28.9.1986 
tarihli 19235 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik hüküm
lerine paralel şekilde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 
çocuk yuvalarıyla, yetiştirme yurtlarında bakılmakta ve yetiştirilmekte olan korunma kararlı 
çocuklar, yeni bir değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır. Bu değerlendirme sonucu, belli ölçü
lerde ve sürelerde, ekonomik yönden desteklendikleri takdirde, ebeveynleri ile birlikte olabilme 
imkânına sahip çocukların, aynî ve nakdî mahiyetteki sosyal yardımlardan faydalandırılması
na başlanılmıştır. 

Yaşlılara hizmet, kreş ve gündüz bakımevleri, sakatların ve felçlilerin korunması rehabili
tasyon hizmetleri gibi büyük hizmetler verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, burada SHP sözcüsü milletvekili arkadaşımın kurumda yapılan ta
yinlerle ilgili sözlerini dinledim, az da olsa, bu arkadaşımıza cevap vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşım bahsettiler, gazetede de var, bu görevlerde bulunan arkadaşlarımızın, 
bugüne kadar yaptıkları hizmette, bu masum yavrularımıza, iyi eğitim veremedikleri, iyi dav
ranmadıkları tespit edilmiş; -gazetede bahsedildiği gibi- ahlaksız davranışlarda bulunanların, 
elbette ki bu makamlarda bırakılması mümkün olamazdı. Onun için bu tayinler yapılmıştır. 
Ben, buraya gelmeden önce tetkik ettim, Sayın Genel Müdürümüzün, bu davranışlarda bulu
nanları görevde bırakması mümkün değildir. 

Oysaki, siyasî iktidarlar, genel müdürlerini getirirler, müsteşarlarını getirirler, müdürleri
ni getirirler; bunları olağan karşılamamak mümkün değildir. Ama, sayın SHP sözcüsü, kendi 
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belediyelerinde yapılan uygulamaları görmemezlikten gelmektedir. Kendileri, büyükşehir be
lediyesinde görevli 48 adet yetenekli, genel müdür, genel müdür yardımcısı, başkan, daire baş
kanı, müdürleri görevlerinden almışlar; hiç kimse ses çıkarmamıştır. Buna benzer S metropoli
ten belediyede de 30 tane bürokrat arkadaşımızı görevlerinden almışlardır. Ankara'da görev
den alınan arkadaşlarımızın sayısı 200'ü bulmaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Belediye bütçelerini mi konuşuyoruz? 
MEHMET ÇEVtK (Devamla) — 200 civarında yüksek derecede bürokratı görevlerinden 

almışlardır. Oysaki, Melih Gökçek'in Genel Müdürlüğünü yaptığı kurumda, 71 vilayette, tayin 
150'yi bulmamıştır. 

Ben Sosyaldemokrat Halkçı Parti temsilcisine soruyorum : Genel müdürleri aldınız, baş
kan yardımcılarını aldınız; ama Mamak Belediyesinde üç yıldır çalışan; kanalda çalışan, çöp
çülük yapan o zavallı insanları sokağa dökmek hangi vicdana sığar? (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

EROL AGAGtL (Ankara) — tnsaf insaf... Orada beraberdik. Orada konuştuklarını ne 
çabuk unuttun? 

MEHMET ÇEVİK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bununla da kalınmamıştır... 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Orada başka şeyler söylüyordun. 
MEHMET ÇEVtK (Devamla) — Mamak Belediye Başkanı Sayın Selahattin öcal, maaş 

dağıtırken, öncelikle kendi yandaşlarının maaşını vermiştir. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP 
sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Burada kendini savunamayacaklar hakkında konuşmayın. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Kendini savunamayacak Sayın Melih Gökçek'-

den de bahsedildiği zaman niye müdahale etmediniz... 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Ayıp ayıp, orada başka şeyler söylüyordun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Yalan söylüyorsunuz; arkadaşlarla hep beraber oradaydık. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MEHMET ÇEVtK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ayrıca, burada... 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Ayıp ayıp, orada beraberdik... 
MEHMET ÇEVtK (Devamla) — Evet beraberdik, sayın milletvekilim de orada şahit, 4 

tane de SHP milletvekili, arkadaşımız vardı. Orada belediye başkanı ikrar etmek mecburiye
tinde kalmıştır, siz de dinlediniz; tarafsız olursanız, burada, bunu doğru söylediğimi söylersiniz. 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Parayı getirmeye söz vermiştiniz, hâlâ getireceksiniz; ama 
maaşlar ödendi. 

METtN GÜRDERE (Tokat) — Maaşlar ödendiyse paraya ne ihtiyacınız var? 
EROL AĞAGtL (Ankara) — O zaman, o zaman... 
MEHMET ÇEVtK (Devamla) — Bize güvenerek belediye seçimlerine girmediniz. 
Değerli milletvekilleri, ayrıca, Mamak'ta yapılan ve gerçekten Türk vatandaşlarını renci

de eden, bölücülük mertebesine varan hareketler olmaktadır. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Olayı saptırıyorsun; Mamak'ta bölücülük yoktur. 
MEHMET ÇEVÎK (Devamla) — Bundan sonra Mamak'ta size oy veren SHP'li vatan

daşlarımız da, sosyal demokrat vatandaşlarımız da size oy vermeyecektir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Yalan söylüyorsun, yalan! Olayı saptırıyorsun. Mamak'ta 
bölücülük yoktur. Mamak'ta, sözleşmesi bitenlerin görevi uzatılmamıştır. Yalan söylüyorsun. 

MEHMET ÇEVİK (Devamla) —- Değerli milletvekilleri, yukarıda ana hatlarıyla belirt
meye çalıştığım Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun faaliyetleriyle ilgili sözleri
me son verirken, 1990 bütçesinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ve milleti
mize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çevik. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Cemal Alışan. 
Buyurun Sayın Alişan. 
DYP GRUBU ADINA CEMAL ALtŞAN (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesiyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 1983 yılında kurulmuş sos
yal bir kuruluştur. Buna, tarih ve isim itibariyle bakıldığında, yeni bir kuruluş gibi görülmekte 
ise de, gerçekte, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Cumhuriyetine hayat 
veren, geçmiş bir kültür mirasının ve bilgi birikiminin günümüze ulaştığı noktayı belgeleyen 
köklü ve tarihî bir kuruluştur. 

1983 yılında 2828 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucu, geçmişte sosyal hizmet ala
nında başarı kaydetmiş olan islahaneler, darüleytamlar, darülaceze, Vakıflar ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumu gibi, resmî veya yarı resmî kuruluşlar ve bu kuruluşların oluşturduğu hiz
met potansiyeli, yeni ve modern esaslar çerçevesinde, çağdaş Türkiye Cumhuriyetine layık bir 
hüviyete kavuşturulmaya çalışılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyetinin sosyal problemlere çözüm arayışının, daha Millî Mücadele sıra
sında başladığı hepimizce gayet iyi bilinmektedir. Ankara'da Büyük Atatürk'ün önderliğinde 
.kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, sosyal problemleri, dolayısıyla sosyal hizmetleri hiç ih
mal etmemiştir. Bugün kurum, 71 sosyal hizmet müdürlüğü, 64 çocuk yuvası, 90 yetiştirme 
yurdu, 27 kreş ve gündüz bakımevleri, 30 huzurevi ve 3 rehabilitasyon merkezi ile hizmet ver
meye çalışmakla birlikte; verilen hizmet 28 674 kişiyedir. Bu da, ihtiyacın maalesef yüzde 1,6'sını 
karşılamaktadır. 

Modern Türkiye Cumhuriyeti, sosyal davalara yönelik ilgisini, ilerleyen yıllarda da sis
temli ve etkili bir şekilde göstermeye devam etmiştir. Bu ilgiyi 1949 ve 1957 tarihli Korunmaya 
Muhtaç Çocuklar Hakkındaki Kanunlarda, 1959 tarihli Sosyal Hizmetler Enstitüsü, 1963 ta
rihli Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, 1976 tarihli 2022 sayılı Muhtaç, \aşlı ve Güçsüz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki kanunlar ile, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununda da bulmak mümkündür. * 

Yakın zamanlarda ise, sosyal hizmetlerle ilgili olarak 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 3413 sayılı Kanunların kabul edildiği de bilinmektedir. Bu ka
nunlardan 7355 sayılı mülga Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunu, cumhuri
yetin çağdaş kimliğine yakışır bir sosyal hizmet modelinin temellerini atması bakımından özel 
önem taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, zamanın hükümeti bu konuyu nasıl bir ciddiyetle ve dev
letin sosyal olması vasfına yakışır bir ehliyetle ele almıştır; hep birlikte görelim : Zamanın Baş
vekili merhum Sayın Adnan Menderes imzasıyla Yüce Meclise sunulan Sosyal Hizmetler Ens-
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ütüsü Kurulmasına Dair Kanun Tasarısının gerekçesinden bazı bölümler sunuyorum : "Sade 
hayır sevmek, sade insaniyetperver olmak, sade hüsnüniyetle çalışmak gibi aslında pek mühim 
olan meziyetler, yoksulluğun veya sosyal intibaksızlığın amilleri bilinmezse, sosyal hizmetin Ia-
yikiyle yapılmasına imkân vermez. Çünkü, mesele, sadece yardım yapmak değil, insanı, sosyal 
hayatın verimli bir ferdi haline getirerek, sosyal bünyede herkesin kendine göre müspet bir iş 
görerek, cemiyete faydalı olmasını esas tutan sosyal tesanüdü temin etmektir. Böyle bir hizme
tin ise, gerekli şekilde yetişmemiş kimselerle yapılamayacağı aşikârdır." Esasen, kanunun can 
alıcı noktası da budur. 

1959 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal hizmet alanında faaliyetlerin, kamu adı
na görev yapacak ehliyet ve bilgi sahibi uzmanlar, elemanlar eliyle ve profesyonel bir yaklaşım 
içinde sunulmasını temin etmiştir. Nitekim, 1959 yılında kurulan Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
tarafından yürütülen araştırma, eğitim, yayın ve tanıtma faaliyetlerinin oldukça verimli oldu
ğu ve sosyal hizmet mesleğinin, uluslararası hizmet standartlarına paralel bir anlayışla yetişti
rilmeye başlanan sosyal hizmet elemanlarının, gerek bürokratik, gerekse akademik ortamlar
da başarılı uygulamalar yaptıkları, kamuoyunca da tespit edilen gerçekler arasındadır. Türki
ye, ancak bu kanundan sonra, hukukî ve teknik yönden yeterli bir sosyal hizmet sisteminin 
oluşturulması için önemli adımları atma imkânını bulmuştur. Nitekim, 1960'h yıllardan itiba
ren oluşturulması yönünde gayret sarfedilen Sosyal Hizmetler Kurumu da, bu kanun çerçeve
sinde yapılan ilmî araştırmalar ve ehliyet sahibi elemanların bilgi ve deneyimlerinden faydala
nılmak suretiyle şekillendirilmiş ve bugünkü anlayışa ulaşabilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sosyal hizmetler alanındaki bu tarihî gelişimi özetlemeye çalışmanın 
sebebi şudur : Son zamanlarda ortaya çıkan bir eğilim vardır. Pek çok yetkili, başında olduğu 
bakanlığın veya genel müdürlüğün yürüttüğü hizmetlerin kendisiyle birlikte başladığı kanaa
tindedir veya öyle zannetmektedir. Konuşmaları dinliyor ve yazılanları okuyorsunuz, pek çok 
hizmetin ilk kez yapıldığı iddiasıyla sık sık karşılaşıyorsunuz. Sanıyorum bu eğilim, sosyal hiz
metler alanında da had safhadadır. Resmî ve yarı resmî gönüllü kuruluşların yetkililerinin ka
tılımıyla bir toplantı düzenleniyor, bakıyorsunuz, ilk kez yapılmış oluyor; araştırıyorsunuz, devlet 
yıllar önce bu tür toplantıları yapmış, hem de çök sayıda... Bir birim mi kuruluyor, hemen 
ilk kez şeklinde ifade ediliyor; araştırıyorsunuz, devlet bazen aynı adla, bazen de aynı fonksi
yonla geçmişte bu tür teşkilatlar kurmuş, örnekler vermek gerekirse, birçok örnekleri vardır; 
fakat, ben bu örnekleri vererek değerli vakitlerinizi almak istemiyorum. 

Bu alanda duyulan ihtiyaç, gün gelir çocuklarımızın kreş ihtiyacı şeklinde, gün gelir yaşlı
larımızın huzurevi ihtiyacı şeklinde, gün gelir yiyecek ekmeğimizin, aşımızın temini şeklinde 
karşımıza çıkar. Bir başka deyişle, bu hizmetler, zengin-yoksul ayrımı yapmaksızın bütün in
sanların ihtiyaç duyduğu hizmetlerdir. Ne var ki, sosyal hizmet politikalarının belirlenmesin
de, her ülkenin kendi sosyoekonomik yapısı, kültürül değerleri, daha çok gelenekleri önem ka
zanmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde sosyal hizmetlerin daha çok psikolojik, pedagojik alanlara yöneldiği 
görülmektedir. Oysa, gelişmekte olan ülkelerde, sosyal sigorta programlarında yatay ve dikey 
anlamlarda çeşitli boşluklar ve yetersizliklerle karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla, daha çok yok
sullukla ilgili ekonomik kökenli hizmetler ağır basmaktadır, tşte sosyal hizmetlerin planlan
masında ve uygulanmasında ele alınması gereken temel konu budur, tşin özü, bu anafikirde 
yatmaktadır. 
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Türkiye'de servet ve gelir dağılımında büyük adaletsizliklerin olduğu, artık hiçbir şekilde 
inkâr edilemeyecek gerçekler arasına girmiştir. Vatandaşın en büyük derdi, Türk halkının or
talama standardına uygun bir şekilde yaşamak, beklenen veya beklenmeyen riskler karşısında 
haysiyetine uygun şartlarda sunulan sosyal yardımlardan gerektiği anda ve gerektiği şekilde fay
dalanabilmedir. Türkiye Cumhuriyeti bu yönde ciddi adımlar atmıştır; fakat, bu yapılan işleri 
mevcut iktidara mal etmek yanlıştır. 

2828 sayılı ve daha sonra 3294 sayılı Kanunla, mevcut kanunlar iyileştirilmeye çalışılmış
tır. Nitekim, bu iki alt sistemin aynı çatı altında birleştirilmesini sağlamak amacıyla, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık bünyesine alınmış ve 
sonra Sosyal Yardımlaşma Dayanışmayı Teşvik Fonunun bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığına 
bağlanmak suretiyle bir uyum sağlanmak istenmiştir. Bu uygulama ile olumlu, sonuçlar elde 
edilip edilmediğini anlamak, henüz mümkün değildir, örneğin, o tarihten bu yana kurulmuş 
olan Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi eliyle kaç ilde, hangi aileye, ne şekilde sosyal 
hizmetler sunulduğunu bilemiyoruz. Bu konuda basından öğrendiğimiz kadarıyla, Ankara'da 
Altındağ bölgesi için "Aile Danışma Merkezi" adıyla bir birim açılmış bulunmaktadır. Uma
rız ki, büyük bir kısmı ekonomik yönden krize sokulan ailelerimize yeterli yardımı sağlarlar. 
Ancak, ortada olan bir gerçek vardır ki, mevcut sistem, özü itibariyle yanlışlarla doludur. As
lında bu sistem, mevcut iktidarın uyguladığı partizanca politika ve bu politikanın devam etme
si açısından da büyük yanlışlarla doludur. 

BAŞKAN — Sayın Alişan, S dakikanız var efendim. 
CEMAL ALÎ ŞAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, tamamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, evlerinden kaçan, cinsel ve ahlakî yönden istismar edilen çocukların 

sayısı, Türkiye'de 500 bin civarındadır. Oysa, Kurum, mevcut çocuk yuvaları ve yetiştirme yurt
larında, 20 bin civarında çocuğa hizmet götürmektedir. Gerçi bu kadar çocuğun yuvalara veya 
yurtlara alınması da imkân dahilinde değildir; ama esas olan, ailenin bütünlüğünü sağlayıcı 
hizmetler ve programlar eliyle, çocukların aileleri içinde kalmalarını sağlamaktır. Ne var ki, 
2828 sayılı Kanunun kabul edilişinden sonraki altı yıllık süre içinde -ki, bu dönem, Anavatan 
iktidarının en aktif şekilde işbaşında olduğu dönemdir- aileye yönelik olarak, mevcut hukukî 
imkânların harekete geçirildiği herhangi bir ciddî belirtiye rastlanmamıştır. Biraz önce arka
daşlarımız söylediği gibi, bugünkü Hürriyet Gazetesinde yer alan haberdeki kuruma iki çocu
ğunu veren bir annenin, çocuklarının yabancılara satılmasını öğrenmesiyle ortaya çıkan duru
mu ve 29 çocuğun yabancılara satılması skandalini da hep birlikte okuduk. 

Daha acı ve üzüntü veren bir husus ise, geleceğe yönelik herhangi bir uygulamanın yapıl
mamasıdır. Tabiî ki, bu husus, belki amaçlara ve politikalara hizmet etme dışındadır. Mevcut 
yöneticilerin açıklamalarından anlaşılan odur ki, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
munun gelecekteki hizmetleri daha çok, belli miktarlardaki bilgisayar, pinpon masası veya sat
ranç tahtası gibi şekle uygun hususlar üzerinde odaklaşmaktadır. Oysaki, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna düşen ilk ve öncelikli görev, yoksulluğundan dolayı çocuklarını 
satışa çıkaran ailelerin bütünleşmesini sağlamaktır. Aile dağıldıktan sonra, çocukları bir kuru
luşa yerleştirmek sorunu çözmez. Altı yıldır (bu iktidar döneminde) uygun bir hizmet başlatı-
labilmiş değildir. Spn bir yıllık dönemde ortaya konulanlar ise, ya bilinenlerin tekrarı ya da 
belli bir amaca veya kadrolaşmaya hizmet etmektir ve bu hususla ilgili ciddî de suçlamalar var
dır. Bütçenin 56 milyar liradan 185 milyar liraya çıkması, sayın genel müdürün ifadesiyle yüz
de 213 artış sağlaması, gurur verici bir olay gibi görünmekle birlikte, bize göre, bu suçlamaları 
doğrulayıcı mahiyettedir. 
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Sayın milletvekilleri, sosyal hizmet alanında görev yapacak kişilerde aranması gereken bazı 
hususlar vardır. Bunlardan bir tanesi de insanları sevmektir; ama insanları sevmek, özel bir 
meziyet değildir; insanları sevmek, hepsinin ötesinde dinimizin de bir gereğidir. Bunun dışında 
iki meziyet daha vardır ki, bu "sosyal hizmetler olmazsa, olmaz" şartları arasında yer almak
tadır. Bu meziyetlerden bir tanesi, sosyal hizmetler alanında görev yapmaya uygun bir disiplin
le öğrenim görmüş olmak; diğeri ise ahlaklı ve faziletli olmaktır. Bu unsurların hepsini birden 
bünyesinde taşıyan yöneticilerin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğünde görev yapması temin edilmediği ve bu istihdam şekline süreklilik kazandırılmadığı sü
rece, sosyal hizmetler alanında ciddî ve kalıcı mesafeler alınması mümkün değildir. Anavatan 
hükümetleri döneminde, eldeki bütün imkânlara rağmen, yeterli gelişmenin sağlanamayışını 
ve son bir yıl içinde, beklenmedik bir gerileme sürecinin içine girilmiş olmasını başka türlü 
açıklamaya imkân yoktur. İlmî verilerden hareket etmeyen ve ehli personel kullanmayan idare
lerin başarılı olmasına imkân ve ihtimal yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bu vesileyle belirtmek istediğim bir husus da şudur : Bugünkü haliy
le, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde ciddî ve derin bir bu
nalım yaşanmakta olduğu anlaşılmaktadır. Her yerde olduğu gibi burada da bir yangın vardır. 
Maalesef, bu tarihî çatı altında da gözyaşı ve ıstırap başlamıştır. Keyfî maksatlı atama ve ta
yinler yapıldığı, basından öğrenilmektekdir; yetkililerce söylenmektedir. Unutulmaması gere
ken bir husus şudur ki, sosyal hizmetlerde görev yapan kişiler, bizim çocuklarımıza, yaşlıları
mıza, özürlülerimize hizmet vermekte ve bu hizmeti de çok zor şartlar altında ve büyük feda
kârlıklarla yürütmektedirler. Bu sebeple, bu hassas kuruluş tarafından yürütülen hizmetlere 
ve buradan gelen seslere, hakkaniyetle ve adalet duyguları içinde kulak vermemiz gerektiğini 
özellikle belirtmek istiyorum. 

Her şeyin üstünde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu her türlü politik mü
lahazanın Üstünde tutmayı temel bir prensip kabul ederek, bir kere daha ifade etmek istiyorum 
ki, bu kuruluşumuzda, mutlaka, sosyal hizmet mesleğinin bilgi ve becerisine sahip, ehliyetli 
ve deneyimli, profesyonel yöneticiler bulunmalıdır. Yoksa, bütçeyi ne kadar artırırsak artıra
lım, kurum esas amacına hizmet etmediği müddetçe bir fayda temin edilmesi mümkün değildir. 

Bu vesileyle sözlerimi tamamlarken, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü bütçesinin milletimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'
tan diler, hepinize Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alişan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇlÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bütçe, bu defa geçmiş yıllar
dan farklı bir statüde ve hüviyette huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bilindiği gibi, bundan evvel 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde tali bir görev ifa eden bu genel müdürlük, son 
düzenleme ile bu bakanlıktan ayrılmak suretiyle Başbakanlığa bağlanmış, birinci özelliği bu
radadır. İkincisi, yine geçmiş statüden farklı olarak, aile bütünlüğünün korunması ve aileye 
yönelik çalışmaların da yapılabilmesi bakımından, eskiden farklı olarak bir görev verilmiş 
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bulunmaktadır. Esasen, böyle bir düzenlemenin yapılmasının fevkalade isabetli olduğu kanaa
tindeyim. Çünkü, aile Türk toplumunun temelidir; değişiklik fonksiyonları yanında, aynı za
manda bir sosyal hizmet kurumu olarak da mütalaa etmek mümkündür. Esasen, Türkiye'de 
sosyal hizmet politikaları üretilirken, sosyal hizmetlere yönelik çalışmalar yapılırken, aileyi göz-
ardı ederek bir yere varmak, esas itibariyle mümkün değildir. 

Bu düşünceden hareketledir ki, eskiden beri anayasalarımızda aileye yönelik bir hüküm 
de bulunmuş olmakla beraber, bugüne kadar bu konuda ciddî bir çalışma yapılamamış fantezi 
bir hüküm olmaktan da ileriye gidememiştir, tik defadır ki, aile konusu sosyal hizmetlerle bir
likte mütalaa edilmekte ve bununla ilgili çalışmaların yapılması istenmektedir. Bunda fevkala
de isabet olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Esas itibariyle, sosyal hizmet politikalarında aile meselesi sağlam bir baza oturtulmadan, 
aileye yönelik bir millî politika da oluşturulmadan, ciddî netice almak mümkün değil, tik de
fadır ki, gerek Altıncı Beş Yıllık Planda, gerekse ondan sonra yapılan çalışmalarda, kadın, ai
le, çocuk başta olmak üzere, ailenin unsurlarını teşkil eden bu konularla ilgili olarak hükümet
lerce birtakım hedefler tespit edilmiştir, tşte bu cümleden olarak, aile konusu ile birlikte sosyal 
hizmet politikalarının yürütülebilmesi bakımından da Bakanlığımız çok yönlü bir çalışmanın 
içerisindedir. 

Biraz önce konuşan Sayın Alişan arkadaşımız "Bazı konularda, ilk, ilk diyorlar; ama, da
ha evvelden de çalışmalar yapıldı" diye buyurdu. O bahsettiği konular hangisidir, bilemiyo
rum; ama bu görev bize verildikten sonra yaptığımız çalışmaların birçoğunun, ilk defa yapıldı
ğını burada ifade etmek istiyorum. Bakınız, Türkiye'de, özel ehemmiyet verilen bir konunun 
araştırılmasıyla ilgili, bazı devlet kuruluşları vardır. Mesela, Şap Enstitüsü şap ile ilgili araştır
ma yapmak bakımından vardır. İstatistik Enstitüsü vardır vesaire vardır; ama, Anayasaya 41 
inci madde ile, "Aile Türk toplumunun temelidir" diye hüküm koymuşuz. Bugün, Türkiye'de
ki sanayileşme, şehirleşme, gecekondulaşma, kitle iletişim araçlarının, televizyonun yaygın ha
le gelmesi ve turizm hadiseleri, müspet ya da menfi şekilde, en fazla Türk ailesi üzerinde tesir 
icra etmektedir. 

Aileye yönelik bu tesirlerin neler olduğu, buna karşılık Türk aile yapısının nasıl koruna
cağı ve ne gibi çalışmaların yapılması ve hangi projelerin üretilmesi gerektiği noktasında doğ
rudan doğruya sorumlu olan bir devlet kuruluşu yoktur. Herkes bu işi, kıyısından köşesinden 
talî bir görev olarak bugüne kadar yürütmüştür. Eski planlar tetkik edildiği zaman da, bu söz
lerimin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkacaktır. 

tşte onun içindir ki, Türkiye'de ilk defa, bir aile araştırma kurumu kurulması zarureti hâ
sıl olmuştur; çünkü, böylesine önemli bir sosyal hadiseyi, birtakım düşüncelerle yönetebilmek, 
yönlendirebilmek mümkün değildir. Böylesine sosyal, kültürel ve çok yönlü bir meselenin, mu
hakkak bir bilimsel baza oturtulması ve geçmişiyle, geleceğiyle bu ciddi mesele arasında bir 
köprü kurulması zarureti vardır; onun için de ilk defa olarak aile araştırma kurumu kurulması 
son noktaya gelmiştir. 

Yine, ilk defa üzerinde durmaya çalıştığımız hususlardan biri, aile danışma merkezleri olup, 
bu neviden kuruluşların birincisi Altındağ'da açmaya çalıştık, sonra büyükşehirlerin diğer ke
simlerinde de açmaya çalışıyoruz. Ayrıca, daha evvelki tatbikatımızda böyle bir husus yoktur; 
çünkü, gecekondulaşmanın olduğu bir yerde, kültür değişmesinin, hatta tabiri caizse, kültür 
yozlaşmasının olduğu bir toplumda, en fazla sarsıntı ailede oluyor. Gerek kan-koca arasında-
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ki münasebetler, gerekse ebeveynlerin çocukları ve çevresiyle olan münasebetleri bakımından 
birçok problemlerin olduğu ortadadır; bunların çözüm yolunun da, derhal mahkeme kapısı 
olmaması lazımdır. 

Pedagoglar, psikologlar, sosyal çalışmacılar ve çocuk eğitici uzmanları -ki, bunların sayısı 
Türkiye'de bir hayli fazladır- gibi insanların bilgilerinden, tecrübelerinden ve deneyimlerinden 
istifade ederek, böylesine sosyal ve kültürel meseleyi, bu bazda, bu görüntüyle ve bu arzuyla 
tespit edebilmek ve yönlendirebilmek gerektiği düşüncesiyle, aile danışma merkezlerinin ilkini 
Ankara'da açmış bulunuyoruz; bu uygulama da Türkiye'de ilktir. 

Yine, aile ekonomisine katkı sağlayabilmek bakımından, "Aile kredisi, evlenme kredisi" 
dediğimiz, hakikaten, toplumumuz bakımından yeni olan bazı konuları gündeme getirmeye 
çalıştık. 

Şüphesiz, bunlar, aileye yönelik olarak yapmaya çalıştığımız ve şu an gündemde olan bazı 
konularımızdır. Zamanı geldikçe üzerinde çalıştığımız konuları da, peyderpey kamuoyuna açık
lamaya çalışacağız. 

Bir de bunun ötesinde, son zamanlarda üzerinde bir hayli tartışma yapılan ve biraz evvel 
de kürsüye gelen konuların arasında, bir müessese olarak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu var. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun çocuk yuvası, yetiştirme yurtlarında ve 
huzurevlerinde aşağı yukarı yirmibine yakın insanımız yaşamaktadır. Hayat hikâyelerine iyi 
bakıldığı, iyi tetkik edildiği zaman genellikle görülüyor ki bunlar, aile problemleri sebebiyle 
devletin korunmasına tevdi edilmiş olan çocuklardır; yani genel bir yaklaşımla, anası, babası 
olmayan çocuklar değildirler. Bu durumda olanlar da olmakla beraber, anası ve babası olduğu 
halde, aile problemleri sebebiyle devletin eğitimine, gözetimine ve korunmasına tevdi edilmiş 
olan çocuklardır. 

O sebepledir ki, Yüce Meclisin huzurunda şunu ifade etmek istiyorum ve bütün arkadaş
larımızın da bundan sonraki icraatlarımızı değerlendirirken, bu hareket noktasından yola çık
mak suretiyle, bu kurumda icraat yaptığımızı bilmelerini istirham ediyorum. 

Gerek Bakan olarak ben, gerekse Bakanlığıma bağlı Genel Müdürlükte şu an görev yapan 
arkadaşlar, "Burada benim çocuğum da kalabilirdi, benim bir yakınımın da çocuğu kalabilirdi" 
düşüncesi ve felsefesiyle hareket ediyoruz; bu müesseseyi başka türlü de değerlendirmek müm
kün değildir. Bu meselenin siyasî yönü de yoktur, tamamiyle insanî bir meseledir ve insanî ola
rak ele alınması gerekir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, "burada nasıl bir tip yetiştirilecek, ne öğretilecek ve ne yapılacak?" şeklinde dile 
getirilen bir konu var. Yüce Meclisin huzurunda açık olarak ifade ediyorum; o müesseselerde 
yapmak istediğimiz husus şudur : Eğer konu, bir eğitim ve öğretimse, Türk millî eğitiminin 
amaçları yasalarda belirtilmiş olup, o yasalar doğrultusunda, her zaman Türklüğü ile övünen 
"Ne mutlu Türküm" diyen, diyebilen insanlar yetiştirilecektir. Bunun dışında başka türlü bir 
felsefenin, düşüncenin içerisinde olmamız asla mümkün değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın özev'in yönelttiği sorularla ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum; birin
ci söylediğim husus onunla alakalıdır. Bugün gazetelerimizde yer alan, yurt dışına çocuk satı
şıyla ilgili bir konu var; hakikaten, Bakanlık olarak bizim elkoyduğumuz bir konudur. Tahki-
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kat gizli olarak yürütülüyordu; tahkikatın selameti bakımından, ifadesine ve bilgisine başvu
racağımız insanların herhangi bir tesir altında kalmamaları için, herhangi bir açıklama yap
mamıştır. Ama, bu mesele basına da intikal ettiğine göre, burada kısa bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

Basında bugün yer alan hadise, şekil olarak, şeklen bir evlat edinme muamelesi olarak 
gözüküyor. Bizim yasalarımızda ve Medenî Kanunumuzda evlat edinmeye cevaz verilmiştir; 
ebeveyninin muvafakati alınmak kaydıyla, noter huzurunda ve mahkemeden de geçmek sure
tiyle bu muamele tamamlanır ve evlat edinme muamelesi gerçekleşmiş olur. Ama, şahsen so
rarsanız -şahsî kanaatim olarak- Türk çocuklarının yabancılara evlatlık olarak verilmesine ta
raftar olmadığımı ifade etmek istiyorum; şahsî düşüncem böyledir. (ANAP sıralarından alkış
lar) Eğer bu çocuklar evlat edinilecekse; bizim insanımız da, en az bir Fransız kadar, bir İngi
liz kadar hamiyetperverdir, insanî düşüncelere ve duygulara sahiptir; bu çocuklar Türkiye'de 
evlat edinilmelidir. Şeklen, bu muamele, bir evlat edinme muamelesi gibi gözüküyor ama... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hem gönlünüz razı değil, hem veriyorsunuz... Bu nasıl oluyor? 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Vermiyoruz; işte, oraya getirmeye çalı

şıyorum; biz vermiyoruz. Vermiyoruz da... Üzerinde durup tahkikat açtığımız konu, bunda 
organize bir çocuk satışı meselesi gibi -böbrek satışında olduğu gibi- bir hava sezmeye başla
dık, onun için üzerinde müfettiş görevlendirdik, tahkikatı derinleştiriyoruz. Çünkü, ebeveyn
ler -bugün basında da ifade edildiği gibi ve bize de böyle intikal etmiştir- yanıltıldıklarını, ev
latlarını bir yabancıya değil, Türkiye'de birilerine vermek istediklerini ifade ile böyle bir mua
meleye itibar ettiklerini ifade ediyorlar. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — \abancı diye bir şey yok ki; Avrupa Topluluğuna giriyo
ruz artık. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Avrupa Topluluğuna girmiş olabiliriz, 
ama, kimliğimizi kaybederek girmeyi hiç birimizin arzu etmediği muhakkaktır. Yani, Avrupa 
Topluluğuna girmiş olan ne Fransız, Fransızlığını kaybediyor, ne de İngiliz, tngilizliğini... Biz, 
kendimizi kaybetmek için değil; onda hiç kimsenin tereddüdü yok zaten, biz o seviyeye gelme
den de bizi almazlar; kanaat olarak bunu ifade edeyim. Onun için, burada bir yanılma hadise
sinin olabileceğini sanıyorum. Çünkü, bakıyorsunuz, bu işe tavassut eden şahıslar ve işleyen 
mekanizma hep aynı gözükmektedir; bu sebeple bu safhada verebileceğim bilgi budur, ama 
meselenin üzerine hassasiyetle gidiyoruz; tahkikat bittiği zaman, icap ederse, hem Yüce Mecli
se, hem de kamuoyuna açıklama yapma durumunda olacağız. 

Tokat'ta mahalli olarak bir yurt meselesi ifade edildi. Biz, Tokat Yetiştirme Yurdunu, özel 
idare ve sosyal hizmetler müştereken yapıyoruz; yüzde 40 ve yüzde 60 olarak. 1990 yılı için 
758 milyon lira ödenek koyduk; bitmesi gerekiyor. Turhal Yetiştirme Yurdu için de 1 milyar 
347 milyon lira, 1990 yılı için bir ödeneğimiz söz konusudur. 

Bir meseleyi daha ifade etmek istiyorum : özellikle, tayinlerle ilgili bazı görüşler ileri sü
rüldü; ben tayinlerin ne maksatla yapıldığını ifade etmeye çalıştım. Sizi temin ederim; hiçbir 
partizan mülahaza yoktur. Bunlar insanî müesseselerdir; bugüne kadar bu konuda dile getiri
len tayin sayısı 138'dir ve sizlere dökümünü vereceğim : 

Teftiş neticesi görevden alınanların sayısı 39'dur. Valiliklerin teklifi ile yer değiştirmesi ya
pılan 2 kişi, tasarruf genelgesi sebebiyle yer değiştirenlerin sayısı ise 36'dır. Bir tarihte açıktan 
atama yapılamadığı için, Uşak ve Edirne'de açacağımız huzurevlerine personel tayinini ancak; 
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kurumun fazlalık olan yerlerinden nakil suretiyle yapmak mecburiyetinde olduğumuzdan bu 
36 kişi yer değiştirmiştir. Yalnız Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme bakımından değil, özel
likle Millî Eğitimde ve diğer icracı bakanlıklarda da her zaman görürüz', bazı yerlerde yığılma 
vardır, ihtiyaçtan çok daha fazla personel vardır, bazı yerlerde ise ya hiç personel yoktur, ya 
da yetersiz kadro ile çalışılmaktadır; bu anlamda da yer değiştirmeler yapılır. Bunların mahdut 
bir kısmı; Ankara'da 100 adet olması gerekirken 400'e yakın sosyal çalışmacıdan 17'si istan
bul'a nakledilmiştir ve bir kısmı da (44 kişi) yine Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki ihtiyaçları 
karşılayabilmek bakımından yapılmış olan tayinlerdir. 9 binden fazla personelin çalıştığı bir 
yerde, bu anlamda, 138 kişinin tayin işlemine tabi tutulmasının, herhalde fazla mübalağa edil
meyecek bir konu olduğu kanaatini taşıyorum. Bu safhada Yüce Meclise arz edeceğim bilgiler 
bundan ibarettir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına, lehinde, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon; buyurun. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumunun 1990 malî yılı bütçesi üzerinde şahsım adına görüşlerimi belirtmek üze
re söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasada belirtildiği üzere, aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin1 huzur ve 
refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır. Aynı zamanda 
devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbirleri alır, bu 
amaçla gerekli tesisleri kurar veya kurdurtur. Konuya açıklık getirmek için, korunmaya muh
taç çocuğu şu şekilde tarif edebiliriz : Beden, ruh ve ahlâk gelişmeleri veya güvenlikleri tehlike
de olup, ana veya babasız; hem anasız, hem de babasız, ana veya babası veya her ikisi belli 
olmayan, ana ve babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri ve uyuşturu
cu maddeleri kullanma gibi, her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunma
sız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuktur. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
muna verilen görevler ise, "Korunmaya muhtaç çocukların; bedensel, eğitsel, psikososyal geli
şimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak, muhtaç çocukları ko
rumak, bakmak veya bir iş veya meslek sahibi edinmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak ye
tişmelerini sağlamak" olarak gösterilmiştir. 

Ülkemizde, bu hizmet dört şekilde verilmektedir : Kurum bakımı, koruyucu aile, evlat edin
dirme ve en son olarak da -yeni tahsis edilen- aynî ve nakdî yardım yapılarak, ekonomik yeter
sizliğin önlenmesi yanında; çocuğun kendi ailesinin yanında yetişmesini sağlamak için de ve
rilmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun görevlerini sadece çocuklarla sınırlı tut
mak, bence hizmetin parçalanması demektir. Buraya, bakıma muhtaç, kimsesiz çocuklarla be
raber, gerek ruhsal, gerek bedensel özürlüleri de katarak, konuyu bir bütün haline getirmek 
ve hizmeti bir bütün olarak vermek gerekir. 

Hizmeti, nitelik ve nicelik bakımından mükemmel hale getirmek için ne önemli faktör; 
evet, en önemli faktör, ödeneklerle değil; insanı mesleğini seven, çocuğa şefkat ve sevgiyle yak
laşan, işini çok iyi bilen, şahsî kaprislerini ve sıkıntılarını bir yana bırakıp, sadece ve sadece 
kendisini işe veren bir personel rejiminin uygulanmasıdır. 
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BAŞKAN — Sayın Orhon, 5 dakikanız kalmıştır. 
Buyurun. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bütün bunlar yanında, başta da söylediğim gibi, Türk 

ailesinin örfünü, âdetlerini bilen, millî ve manevî değerlerine saygılı kişilerden oluşması gere
kir. Bu özelliklerden yoksun şahısların, değil masum çocukları, memleketi bile satmalarını ya
dırgamamak gerekir. 

Şu anda çalışmakta olan personelin de meslek içi eğitimden geçirilmesi ve bu eğitimler 
sayesinde kendilerini yenilemesi ve gelişmelerden haberdar edilmesi gerekir kanaatindeyim. 

Aile müessesesine çok değer veren Anavatan İktidarı, Altıncı Beş Yıllık Planda aile hiz
metlerine ayrı ve geniş bir yer vermiş, millî ve manevî değerlerin korunmasında ve gelişmesin
de, dolayısıyla millî bütünlüğün ve dayanışmanın pekişmesinde temel unsur olan aile müesse
sesinin, her bakımından güçlendirilmesi esasını temel unsur olarak almıştır. Bu konuyla ilgili 
çalışmalar, yine ilk defa, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu da içine alan ayrı 
bir devlet bakanlığına verilmiş ve bu konuda ne kadar hassas ve duyarlı olduğunu göstermiştir. 

Yapılan hizmetleri tek tek saymıyorum; benden evvel konuşan saygıdeğer arkadaşlar ve 
Sayın Bakan anlattılar. Yapılanları, takdir etmemek elde değildir; kısa bir zamanda bu kadar 
koordineli ve samimî bir çalışmanın ortaya konması, Bakanlığın başarıya gitmekte olduğunun 
ilk belirtileridir; bunun gelişerek devam edeceğinden hiç kuşkum yoktur. 

Tüm bunlara ilave olarak, zihinsel, ortopedik, görme ve işitme özürlülerle ilgili olarak, 
diğer bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışılması gerektiği inancındayım. Bu konuya, daha 
çok önem verilerek bu millî meselelerin daha kapsamlı bir şekilde çözüleceği kanaatindeyim. 
Son çalışmalar, bu konuya önem verildiğini göstermektedir. 

Bakıma muhtaç yaşlılarla ilgili çalışmalar, takdire'şayandır. Bunun da, geliştirilerek de
vam etmesi eh büyük arzumdur. 

Son olarak, kurumun, 0-6, 6-12, 6-18 yaşlarındaki korumaya muhtaç çocuklar dışında, 
18 yaşını dolduran çocukların topluma kazandırılmasıyla ilgili olan çalışmalarının çok önemli 
olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. Daha evvel, yani Anavatan İktidarından önce, bunla
ra pek fazla önem verilmemiş olduğu kanaatindeyim. Bunlar, kendi hallerine terk edilmişlerdi. 
Bu çalışma, istikbalimizin garantisi olan gençliğe verdiğimiz önemin en bariz örneğidir. 

Son olarak bir de şu hususu belirteyim. Ben de, benden önce konuşan SHP'li arkadaşın, 
burada kendisini savunamayacak durumda olan arkadaş için söylediklerini çok yadırgıyorum. 
Niçin mi?.. Kurumla ilgili konuşmayı yapan SHP'li arkadaş, konuşmasında, sanki Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında değil de, Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürünün şahsî bütçesini konuşuyormuş gibi davrandı. Burada bu şe
kilde konuşmanın doğru olmadığına inanıyorum; kanaatim de budur. 

Bir diğer yadırgadığım konu da, millî ve manevî değerlere bağlı kişileri, "yobaz" ve "gerici" 
olarak nitelemesidir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Onlar ayrı ayrı terimler. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Evet, ayrı ayrıdır; doğrudur. 
Ben, bu zihniyeti çok iyi tanırım; kendilerinin dışında herkese, "yobaz" ve "gerici" dam-

gasınf vururlar. 
NECCAR TÜRKCAN — (İzmir) O senin düşüncen. 
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MAHMUT 0 R H 0 N (Devamla) — Ama ben, asıl yobaz ve gericinin kim olduğunu şimdi 
sizlere söyleyeceğim. Asıl gerici ve yobaz olan zihniyet, ortaçağdaki uygulamanın tıpatıp aynı 
olan; SHP'li belediyelerde çalışan mühendis, aşçı, bahçıvan, memurların, taşocaklarına ve çöp 
fabrikalarına gönderilerek istifaya zorlanıp aç bırakılmak istenmesidir. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aslında, onlar oradan gelmişlerdi; tekrar geldikleri yerlere 
döndürüyorlar. 

MAHMUT ORHON (Devamla) —Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, özürlüsüyle, bu büt
çenin tüm Türk ailelerine, vatana ve millete hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi saygıyla se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 

Şahsı adına, aleyhinde, Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz. 

Buyurun Sayın Yılmaz. (SHP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esas konuya girmeden 
önce, burada bir hususu belirtmek istiyorum. 

Çok saygıdeğer Başkanlık Divanı, burada kendisini savunamayacak durumda olanlarla 
ilgili olarak, konuşmacıları ikaz ediyor; ama, her nedense hep muhalefet partisi milletvekilleri
ni ikaz ediyor; Anavatan Grubundan, isim zikrederek konuşan arkadaşlarımızı hiç uyarma ge
reği duymuyor, örneğin, Mamak Belediye Başkanı Selahattin ocal'dan bahsedildiği zaman, 
"Kendisi burada yok, niye ondan bahsediyorsunuz? diye uyarma gereği duymuyor. 

BAŞKAN — Söyleyeyim Sayın Yılnfcz. 

Bunu öğrendiğinizi görmek istemiştim; öğrenmişsiniz, teşekkür ederim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Demek ki, savunma hakkı olmayanlar hakkında konuşulmaması, Parlamento 
geleneği ve tçtüzük gereği. Siz de bunu öğrendikten sonra, problemimiz kalmaz. 

Buyurun. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, bu şekilde konuşmakla, konuşma düzenini 
bozuyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Başkanlık Divanı, konuşmacının konuşma düzenini boz
mak hakkına sahip değildir. 

AHMET ERStN (tzmir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Siz sordunuz, ben cevap verdim efendim. "Başkanlık neden böyle yaptı?" 
dediniz; cevap arz ettim. 

Buyurun. 

AHMET ERStN (tzmir) — Sayın Başkan... 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Ben, o konuda ne düşündüğümü söylemek istiyorum. 

AHMET ERSÎN (tzmir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, böyle bir usulümüz yok efendim. Size söz vermiyorum. 
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Buyurun Sayın Yılmaz. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — O konuda ne düşündüğümü söylemek istiyorum. 

AHMET ERSÎN (tzmir) — Bir milletvekiline "bunu size öğrettik" diye hitap edemezsi
niz. Bunu size yakıştıramadım. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Milletvekillerinin, her konuda ve her şekilde düşüncelerini 
açıklama özgürlükleri vardır. Başkanlık Divanı, bu tutumuyla, o özgürlükleri kullanmayı kı
sıtlamaktadır; ama, hakarete, hiç kimse, ne biz ne de siz müsaade etmezsiniz; elbirliği ile mü
saade etmeyiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Sevgili arkadaşlar... 

BAŞKAN — Beyefendi, daha bu sabah, zabıtlardan sizin hitabınızı okuduk. "Kes kes, 
terbiyesiz" diye bir milletvekiline hitabınız zabıtlara geçti. Hangi hakareti etmezsiniz, hangi 
hakarete müsaade etmezsiniz?., istirham ederim... 

RIZA YILMAZ (Devamla) — O milletvekilinin konuşmalarını okumadınız ama Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — O, bir grup adına konuşuyordu ama... 

RIZA YILMAZ (Devamla) — O milletvekilinin konuşmalarını okumadınız. 

BAŞKAN — Buyurun, lütfen bütçe üzerinde konuşunuz. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, "Mamak Belediyesinde, geçtiğimiz 
günler içerisinde, bir kısım işçi arkadaşlarımızın işine son verilmiştir" dedi ANAP Grubu Söz
cüsü arkadaşımız. Hiçbir işçinin işine son verilmemiştir; ama, 238 tane işçinin, sözleşmesi bit
tiği için ve Mamak Belediyesi, daha gelirlerini eline almadan kaynakta gelirleri kesildiği için, 
işçilerin ücretlerini ödeyemediği için, geçici bir süre işçilerin sözleşmelerini uzatmamıştır ve kem 
dilerine şunu söylemiştir : "Arkadaşlar, Mamak Belediyesine işçi alındığı zaman, öncelikle sizler 
alınacaksınız." Nitekim, bunun uygulamalarını yapmış, sözleşmesi uzatılmayan insanların bir 
kısmını bugün işlerine tekrar başlatmıştır. Bunu bilgilerinize sunuyorum ve olayların çarpıtıl-
maması gerektiğini bir defa daha hatırlatıyorum. 

Şimdi, sevgili arkadaşlar, konunun başına dönüyorum. Burada kendisini savunamayacak 
durumda olan insanları savunacaklar var. Bir genel müdürlük eğer suçlanıyor, bir genel mü
dürlük hakkında iddialar ortaya konuluyorsa, Sayın Bakan, sayın milletvekilleri o konuda dü
şüncelerini söyleyip, gerçeklerin açığa çıkmasına yardımcı oluyorlar; ama, bir örnek vermek 
istiyorum : "Papatyalar" dediği zaman, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" der-
cesine, ANAP Grubu, bakanlar ve Başkanlık Divanı, hep birlikte savunmaya geçiyorlar. Buna 
ne demek gerekir?.. (SHP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Sevgili arkadaşlar, Sayın Bakanımızın bir sözüne biz de katılıyoruz. Çocuklarımızın ya
bancılar tarafından evlat edinilmelerine, biz de şiddetle karşıyız; ama, sevgili arkadaşlar, ANAP'-
ın devri iktidarında ekonomi o hale getirildi ki, sanıyorum, görevliler, bu olayı da ihracat ola
rak nitelemeye çalışacaklardır. (ANAP sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri, gürültüler) 

Sevgili arkadaşlar, değerli milletvekilleri; şimdi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu bütçesi üzerindeki konuşmama başlıyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sevgili arkadaşlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 2828 sayılı Yasa ile ku
rulmuş, katma bütçeli bir genel müdürlüktür, Kurumun amacı, korumaya, bakıma ve yardıma 
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muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı kişilere maddî ve manevî yardım yapmak ve sosyal alanlarda 
kendilerine yardımcı olarak, yaşam standartlarının iyileştirilmesini ve yükseltilmesini sağlamaktır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, korunmaya ve yardıma muhtaç 500 000'e yakın, bir hesa
ba göre 494 OOO'in üzerinde çocuk, 30 OOO'in üzerinde yaşlı, 685 000 sakat insan vardır. Genel 
Müdürlük, bu insanlara hizmet vermek durumundadır. Hizmetleri vermek için, çocuk yuvası, 
yetiştirme yurdu, kreş, gündüz bakımevi, huzurevi ve rehabilitasyon merkezleri kurmakta ve 
işletmektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, halen 146 ku
ruluşta, -dikkatinizi çekmek istiyorum-18 921 çocuğa; yani, bu konuda ihtiyaç sahibi olanla
rın yüzde 3,8'ine; 23 huzurevinde 3 150 yaşlıya; 26 kreş ve gündüz bakımevinde 3 533 çocuğa; 
3 rehabilitasyon merkezinde ise, ancak 200 sakata hizmet verebilmektedir; ki, bunun oranı binde 
2'dir. 

Görüldüğü gibi değerli milletvekilleri, kurum, hizmet vermesi gerekenlerden çok küçük 
bir kısmına, ancak hizmet sunabilmektedir. Oysa, aynı kurumda, 26 Mart'tan sonra yönetim 
değişikliği gerçekleştirildi. Gerçi, siz, Anavatan Partili milletvekillerimiz bu işin ustası oldu
nuz; seçim kaybeden Başbakanı Cumhurbaşkanı yapıyorsunuz, seçim kaybeden belediye baş
kanlarınızı da, genel müdürlüklere atıyorsunuz. Elhak, bu konuda üstünüze yok. (ANAP sıra
larından gürültüler) Üstelik, atadığınız genel müdürlerin, geçmişte partizanlığı ve militanlığı 
dillere destan olmuştur. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bu yönetim değişikliğinden sonra, kurumda garip şeyler olmaya başladı; birçok personel 
oradan oraya sürüldü. Bu sürgünlerde, aileler parçalandı. Biraz sonra da bahsedeceğim; ama, 
yeri gelmişken söyleyeyim, Sayın Bakan "Ankara'nın ihtiyacı 100 kişi idi, 400 kişi var; yani, 
300 personel fazlası var" dedi. Ama Sayın Genel Müdür, göreve başlamadan önce, sanki seçi
mi kaybedeceğini anlamış gibi, seçimi kaybetmeden önceki bir tarihte, Keçiören Belediyesinde 
çalışan 20'nin üzerinde görevliyi, önce Millî Eğitim Bakanlığına, sonra da yıldırım hızıyla Ço
cuk Esirgeme Kurumuna aktararak, politik kadrolaşmaya gitmiştir. Bu konudaki şikâyetlerin 
ardı arkası kesilmiyor; aileler parçalanıyor, kışta kıyamette oradan oraya sürülüyorlar. Sanıyo
rum, bunları sizler de kabul etmiyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, hizmet vermesi gereken kitlenin, küçücük bir bölümüne ancak hiz
met verebilen bu kurumun olanaklarıyla, yeni Genel Müdür, göreve başladıktan sonra, eski 
başkanı olduğu spor kulübüne de bazı ayrıcalıklar tanımaya başladı.Sporculannın yol masraf
larının karşılandığı, kurum paralarıyla Keçiörengücü'ne Bolu'da kamp yaptırıldığı... 

RAŞÎT DALDAL (Niğde) — Sizin belediyeler yapmıyor mu? 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Çıkar söylersiniz buraya. 
Kulüpten bazı kişilerin, çalışmadan çalışıyor gösterilerek, kurumdan maaş aldığı söylen

tileri ayyuka çıkmış bulunmaktadır. 

Hemen belirtmeliyim ki, bu Genel Müdürlük hakkında açılan ve sayıları onlara varan, 
neredeyse 100'e dayanan soruşturma dosyalarından da, henüz aklama olmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni Genel Müdürün göreve gelmesinden sonra, kapa
lı olan Ayaş Yetiştirme Yurduna müdür atandığı ve bu kişiye çalışmadan maaş ödendiği, ka
muoyunda ayrıntılı şekilde söylenmekte, basınımız bu konunun üzerine gitmektedir. Aynı Ge
nel Müdür, Keçiören'de, demin bahsettiğim Belediye Başkanlığını kaybedeceğini anladığı za
man, Keçiören'deki kendi yandaşlarına yer açabilmek için, kurumdaki boşalttığı yerlere bu in
sanları; önce Millî Eğitim Bakanlığına, sonra da kuruma aktarmak suretiyle, kendi yandaşla-
nyla kurumdaki politik kadrolaşmasını sürdürmüştür. 
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. Ankara içindeki yurtlarda kalan öğrenciler, yurdun çeşitli yerlerine dağıtılarak, buralarda 
sporculara yer açılmış, kurumun olanakları, özel bir spor kulübü yararına kullandırılmıştır. 
Elbette biz, spor kulüplerimizin, sporcularımızın desteklenmesini istiyoruz; ama, kıt kanaat 
belediye olanaklarıyla değil. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemizde 1960'h yıllardan başlayarak, sosyal hizmet
ler bilimsel bir çerçeve içinde ve sosyal devletin bir görevi olarak ele alınmaya başladı. Bu eği
lim, bugün de sürdürülmektedir. Devlet, bu hizmetlerini yerine getirebilmek için, sosyal hiz
met uzmanı, psikolog, çocuk eğitimcisi yetiştirmekte ve bu amaçla yatırımlar yapmaktadır. 

Kurumda çalıştırılmak üzere alınacağı söylenen 1 600 kişi için açılan sınava 16 800 kişi 
katılmıştır. Bu 16 800 kişiden hiçbirisi yazılı sınavı kazanamamıştır; Kurum, böyle bir açıkla
ma yapmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu insanlardan hiçbirisi başarılı olamadılar da ondan mı; yoksa, Genel 
Müdür politik amaçlarını uygulayacak ortamı bulamadı da, o nedenle mi sınavı kimsenin ka
zanamadığı açıklandı? Sınava katılan ve herbirisi kendi meslek alanlarında çalışmak isteyen, 
belli bir eğitimden geçmiş olan bu insanlarımızın, zaten dev boyutlarda olan işsizlik karşısında 
umutlarını yok etmek, hiç kimsenin hakkı olmasa gerektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kız yetiştirme yurtlarının fahişe, erkek yetiştirme yurt
larının ise hırsız yuvası olduğunu söylemek, bir genel müdürün ağzına almaması gereken söz
lerdir. Bu sözler, en hafifinden, en azından, kurumlarda barınan çocuklarımıza karşı işlenmiş 
bir suçtur ve büyük bir kötülüktür. 

Bu arada, kreş ücretlerine yüzde 200'e varan oranlarda zam yapılmış, bu ortamda kapı 
dışarı edilen çocuklar ve aileleri çaresiz duruma düşürülmüşlerdir. Oysa, şu anda kreşlerde, 
aşağı yukarı yarı yarıya varacak oranda boşluk bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kurumda hizmetin niteliğine göre sosyal hizmet uz
manları, eğitimciler, psikolog ve pedagoglar, doktorlar, sağlık personeli gibi uzman personele 
ihtiyaç varken, Genel Müdürlükte partizanlığa yönelik bir kadrolaşmaya gidilmiştir. Bu Genel 
Müdür, seçimi kaybettiği anda, yukarıda söylediğim hızla, politik kadrolaşmasını, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda tamamlamıştır. 

Bu anlayışla, bu moral yapıyla, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç Türk insanına 
objektif, yansız hizmet götürmek, onları şefkatle kucaklamak mümkün değildir. 

Korunmaya muhtaç çocukların iyi bir şekilde yetiştirilmesi, topluma kazandırılması ve ge
leceğe güvenle bakabilmesi için, devletin bütün olanaklarıyla bu çocuklarımıza, ailelerimize, 
sakatlarımıza sahip çıkabilmesi zorlaşmıştır. 

Korunmaya ve bakıma muhtaç yaşlı ve sakatlarımızın da, aynı şekilde devletin güvencesi
ne ihtiyaçları vardır. Kuruluşlarda barındırılan çocuk ve gençlerin Atatürk ilke ve devrimlerine 
bağlı, toplum içinde kendi kendilerine yeterli birer kişi olarak yetiştirileceklerine olan inancı, 
kamuoyu vicdanında büyük oranda yaralanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi, günlük şovlarla ya da politik 
atamalarla sürdürülmeyecek kadar güç ve o oranda onurlu bir iştir. Türkiye'de sosyal hizmet 
alanındaki 25 yıllık birikimin silinip atılması ise, olanaklı değildir. Yetimin, öksüzün hakkını 
korumak, en başta sosyal hizmet kuruluşundaki yöneticilerin görevidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yavuz hırsız ev sahibini bastırabilecek midir? Bir yan
dan bilgisizlik, cehalet ve politik kadrolaşma, diğer yandan bir dizi yolsuzluk, Türkiye'de sos
yal hizmet kuruluşlarının üzerine kara bir bulut gibi çökmektedir. 
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Avrupa Topluluğuna girme çabasındaki Türkiye'de, sosyal hizmetlerin din adamları eliyle 
yürütülmesinde sakınca görmediğini açıklayan bir yönetimin anlayışıyla, sosyal hizmet kurum
larında başarıya ulaşmak olanaklı değildir. 

Türkiye'de, din adamına da, arkeologa da, tapucuya da ihtiyaç vardır; kendi alanlarında 
ve kendi uzman oldukları konularda bunlara ihtiyaç vardır. Sosyal hizmet kurumlarında ise, 
sosyal hizmet uzmanlarına, psikologlara, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarına gereksinim vardır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, cumhuriyet hükümetlerinin eseridir. Bu 
kurum üzerinde oynanan oyunları, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak şiddetle kınıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, kurum, bu bilinen bir kadronun elinde ve belli bir doğrultuda po
litik örgütlenme alanı haline getirilmeye çalışılmaktadır; ama yağma yok. Hiç kimse yaptıkla
rının yanma kâr kalacağını düşünmemelidir. Er veya geç, ama mutlaka herkes, yaptıklarının 
hesabını yasalar önünde verecektir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yapılanların hesabını da, bir gün görev
liler mutlaka vereceklerdir ve vereceklerini de akıllarından çıkarmamalarını bilecek kadar sağ
duyu sahibi olmalıdırlar. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesinin, bu duygularla, hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyor, şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Soru sormak isteyen sayın üye varsa, tespit edelim. 
Sayın Mustafa Kul, Sayın Kâzım ûzev, Sayın Cemal Alişan. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştir

me yurtlarında kalan çocuklar, genellikle anasız, babasız, öksüz çocuklardır. 
Son yıllarda, özellikle bölünmüş ailelerin birleştirilmesi konusunda Türkiye'nin yoğun bir 

çabası vardır. 
Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklarda yaş sınıflandırılması yapılarak, küçük ço

cukların kardeşlerinden ayrılarak başka şehirlerde kaldığı gözlenmektedir. Birisi bir şehirde iken, 
birisi bir başka şehirde kalmaktadır. Anne ve baba şefkatinden yoksun öksüz çocukların, kar
deşlerinden ayrılması, bunlar üzerinde olumsuz etki bırakmakta ve psikolojik olarak bunları 
büyük ruhsal bunalımlara sokmaktadır. 

. 1. Yetiştirme yurtlarında yaş sınıflandırması yapılmadan, her ilde bulunan öksüz çocuk
ların aynı ilde barındırılması konusunda yeni bir düzenleme yapmayı düşünürler mi? 

2. Sayın Gökçek, Genel Müdürlük görevine geldikten sonra, Çocuk Esirgeme Kurumuna 
kaç personel alınmıştır? Alınan bu personele Çocuk Esirgeme Kurumunun gerçekten ihtiyacı 
var mıdır; yoksa, bir takım insanlara, ANAP'a^e Sayın Gökçek'e desteklerinden dolayı, hiç 
çalışmadan maaş bağlanması için geliştirilen bir yöntem midir? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, Sayın KuPun sorduğu, 

kardeşlerin birleştirilmesi konusu üzerinde biz de duruyoruz. Bu anlamda bir tespit yapılmış
tır; söylediği doğrudur. Eski bir uygulamayı ortadan kaldırmak, hatta aynı yöreden olanları 
bir arada mütalaa etmek yönünde bir çalışmamız vardır, biz de aynen katılıyoruz. 

Bizim kurumumuzda, hiç çalışmadan maaş almak diye bir şey yok. Şahsen ben 18-20 saat 
çalışırken, kurumumuzda birinin, böyle aybaşından aybaştna çalışmadan maaş alması gibi bir 
âdet yok. Onun için de, buna karşı olduğumu ifade ediyorum, karşıyızdır. 

Genel Müdürün de, tek başına, şu şahsı alma, bu şahsı bir yere verme diye bir yetkisi yok
tur. Bildiğiniz gibi, son uygulamalar da gösteriyor, eğer kurumun bir ihtiyacı varsa, evvela Ma
liyenin, sonra Devlet Personel Dairesinin görüşü de alındıktan sonra, Başbakanlık oluru ile 
ihtiyaç durumuna göre kadrolar ihdas edilmekte ve ona göre adam alınmaktadır. Şu an rakam 
olarak vereceğim bilgi yanlış olabilir. Bu konu ile ilgili zaten sözlü sorular ve Meclis araştırma
sı vardır, o sırada da temas etmek isterim; ama, ayrıca yazılı cevap da verebilirim. 

Teşekkür ederim. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkanım, bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Çocuk 

Esirgeme Kurumunda imtihan sırasında, bir kişiyi işe aldırmak için ANAP'lı bir arkadaşımı 
devreye soktum. Sayın Genel Müdür verdiği cevapta "Boşuna uğraşmayın, sınava girmesinler, 
işe alınacak olanların hepsi belli; liste cebimde" şeklinde cevap vermişlerdir... 

BAŞKAN — Sayın Kul... 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Yozgat) — Rivayet üzerine icraat olmaz Sayın Kul. 

O bir rivayettir, katılmıyorum ben. 
BAŞKAN — Efendim, hem "usul" diyoruz, hem usul ihdas ediyoruz. Bildiğiniz gibi, so

rular, Başkanlık vasıtasıyla ve Başkanlık uygun gördüğü takdirde intikal ettirmek suretiyle il
gilisinden sorulur, tabiatıyla sayın ilgilisi de o şekilde cevap verir. Ama, görüyorum ki samimi
yetiniz, usulü aştı, ben de memnun oldum. 

Sorunuz cevaplandırılmıştır; öyle kabul ediyoruz. 
Sayın Cemal Alışan, buyurun efendim. 
CEMAL ALtŞAN (Samsun) — Sayın Başkanım, televizyon programında Ayaş Çocuk Ye

tiştirme Yurdunun bozuk ve kötü olduğunu ve kapatıldığını, Sayın Genel Müdür'den öğren
miş bulunuyoruz. Sayın Genel Müdür, buranın tamiratının yapıldığını söylediler. Acaba, tami
rat, kendileri tarafından mı, yoksa Sağlık Bakanlığına bağlı olduğu dönemde, belediyeye arsa 
vermek suretiyle, Ayaş Belediyesi tarafından mı yapılmaktadır? 

Bir diğer husus, televizyonda halterci genç bir çocuğumuz, 'Türkiye gençler ve yıldızlar 
şampiyonu olduğunu, 1989 yılında haltere başladığını" ifade ettiler. Bu arada da, "iyi besle-
nemediğini ve Sivas Yurdundan Ankara'ya geldiğini" söyledi. Eğer Ankara'da aç kaldıysa, iyi 
beslenemediyse, bu hata genel müdürlüğündür. Bu tktidar tarafından spora verilen önem or
tadadır. Eğer Sivas'ta aç kaldıysa ki; Sivastaki yurdun müdürü, şu anda genel müdür yardım-
cısıdır. Diye bu işten sorumlu tutulmamıştır? Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önce, nerede aç kaldığını tespit edeceğiz, sonra sorumlusunu... 
Sayın Bakan buyurun. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Konuşmamda da bir nebze ifade etmeye çalıştım; buradaki çocuklar hepimizin çocukları. 
Görevini layıkı veçhile yapmayanlar oldu, biz onları görevden almaya çalıştık ve bunun adına 
"kadrolaşma" dediler. Eğer bu anlamda bir kadrolaşma diyorsanız, biz o yurtlarda kadrolaş
ma yapacağız; bu anlamda yapacağız. Onu peşinen ifade ediyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bu bir. 

ikincisi... 
CEMAL ALÎŞAN (Samsun) — Sayın Bakan, o anlamda söylemedim. 
DEVLET BAKANI CEMtL ÇİÇEK (Yozgat) — Sizin için söylemiyorum; ama şurada... 
EROL AGAGtL (Ankara) — Genel Müdür kadrosu mu? 
DEVLET BAKANI CEMtL ÇtÇEK (Yozgat) — Hayır, hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Genel Kurula hitap ediniz efendim. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Yozgat) — Peki efendim. 
Başka bir teklifim daha var; ne zaman isterseniz, mademki bu yuvalar, yurtlar bizim ço

cuklarımızın kaldığı yerlerdir, hep beraber gidelim, zaman zaman denetleyelim; bir hafta so
nunu birlikte geçirelim. Bu çocuklarımız da, sizin ilginizden, alakanızdan memnun olacaklar
dır. Eksiklik varsa, nereden doğuyor; onu da birlikte tespit eder, hep beraber ilgilisinin yakası
na yapışırız. Bunu ifade etmek istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ayaş Yurdu ile ilgili konu, teknik bir konu olduğu için, yazılı cevap vereceğim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
AHMET ERStN (tzmir) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Ersin, soru bölümündeyiz... 
AHMET ERStN — Sayın Başkan, soru sormayacağım, Sayın Başkanlığın uyarmasını is

tediğim bir konu var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ERStN (tzmir) — Sayın Başkan, deminden beri dikkat ediyorum; gerek kürsü

ye çıkan hatiplerin konuşması sırasında, gerekse sorular sırasında, Sayın Genel Müdürün ga
yet gayri ciddi bir tutum içinde, hep gülen... (ANAP sıralarından "Ağlasın mı? sesleri, gürül
tüler) Lütfen, Sayın Genel Müdürü Meclisin ciddiyetine davet ediniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, Sayın Genel Müdür, toplantıya katıldığı andan şu ana kadar, 
gereken saygı ve itinayı göstermiştir. Başkanlık Divanı olarak, buyurduğunuz gibi, uygunsuz 
bir tavrı olsaydı, itimat buyurun, sizden önce biz uyarırdık, müdahale ederdik. 

Teşekkür ederim. 

AHMET ERStN (tzmir) — Karşılıklı gülüşüyorsunuz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Müsaade ederseniz sıra Sayın özev'de. 
Buyurun Sayın özev, sorunuzu sorun efendim. 
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
önce, Sayın Bakana, seçim yöremde, yani Tokat ve Turhal'da yapılacak olan iki binanın 

planlanan zamanda, yani 1990 yılı içerisinde bitirileceğini ifade etmelerinden dolayı teşekkür 
etmek istiyorum. 
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Ancak, konuşmamın bir yerinde, bir noktayı vurgulamıştım. Sayın Bakanımız bu konuya 
değinmediler, ne amaçla değinmediklerini de bilmiyorum. Tokat'ta Çocuk Esirgeme Kurumu
na ait bazı büroların Türk Kadınını güçlendirme Vakfına ücretsiz olarak tahsis edildiği şahsı
ma bildirilmiştir. Sayın Bakandan, bu büroların ne amaçla verildiğini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özev. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMÎL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, şu ana kadar bana gelen 

bilgiye göre, böyle bir icara verme, yer tahsis etme durumu söz konusu değil. Ancak, durumu 
daha sıhhatle tespit edip, yazılı cevap vermek isterim; elinizde de belge olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü büt

çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yûı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 38 771 000 000 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu bölümle ilgili bir önerge mevcuttur; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 yılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğü bütçesinin satın alınacak taşıtlar cetvelinde sıra no 10'da yer alan 10 adet otobüsün tasar
ruf nedeniyle listeden çıkartılmasını ve bunun karşılığı olarak 101-02-2-001-600 harcama kale
minden 710 milyon liranın kesilmesini ve kesilen bu ödeneğin İSO milyon lirasının taşıt kiralan
masını teminen 101-02-1-001-300 harcama kalemine aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Doğancan Akyürek Necmettin Şeyhoğlu 
Ankara İstanbul Çankırı 

Metin Gürdere Münir Fuat Yazıcı 
Tokat Manisa 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Mec

lisin takdirine sunuyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda bölümün yeni rakamlarını okutuyorum : 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yöneüm ve Destek Hizmetleri 38 211 000 000 
BAŞKAN -r- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümlerin okunmasına devam ediyoruz : 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

111 Genel Sosyal Hizmetler 142 936 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılmayan Transferler 4 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 185 147 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 54 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve' Hazine Yardımı 131 707 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 185 707 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri ka
bul edilmiştir. 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1988 malî 

yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri craiuyorum : 

A — CETVELÎ 

Genel ödenek 
Program Açıklama Toplamı 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 325 740 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Genel sosyal hizmetler 33 298 030 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 1 286 S47 255 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 33 233 726 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 38 943 550 981 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplam 
Harcama 

3 759 866 474 

31 811 016 634 

1 170 721 087 

29 484 926 

36 771 089 121 
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(B) Cetvelini okutuyorum: 

Gelir 
Türü 

2 

3 

5 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Kişilerce Yapılan Şartlı Bağışlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

10 860 000 000 

25 495 000 000 

Tahsilat 
Lira 

19 684 164 992 

21 169 494 580 

29 484 926 

GENEL TOPLAM 36 355 000 000 40 883 144 498 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 
1988 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Böylece, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 1990 malî 
yılı bütçesiyle 1988 kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ediyorum. (Alkışlar) 

C) ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞI 
1. — Çevre Müsteşarlığı 1990 Malt Yüt Bütçesi 
2. — Çem Genel Müdürlüğü 1988 Mali Yth Kesinhesabt 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Çevre Müsteşarlığı bütçesi ve kesinhe
sabt üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Çevre Müsteşarlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahıslan adına söz alan sayın üyelerin ad

larını sırasıyla okuyorum: 
Anavatan Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın Rıfkı Yaylalı, Doğru Yol Partisi 

Grubu adına İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk, Sosyaldemokrat, Halkçı Parti Gru
bu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürsder. 

Şahısları adına, lehinde, Manisa, Milletvekili Sayın Münir Fuat Yazıcı, Konya Milletvekili 
Sayın Ali Talip özdemir; aleyhinde, Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal; üzerinde, Si
vas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Rıfkı Yaylalı; buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA RIFKI YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Çevre Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi bildirmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan önce, Yüce He
yetinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Sayın miletvekilleri, hepimizin malumları olduğu üzere, çevre kanunları, gerek dünyada, 
gerekse ülkemizde sürekli gündemde kalmakta ve her yıl gündemdeki ağırlığını artırmaktadır. 
Günümüzdeki çevre sorunları, ulusal sınırları da aşarak, uluslararası boyutta etkiler meydana 
getirmektedir. Bu nedenle, çevreyle ilgili problemlere aranan çözümler, uluslararası platform
larda, en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Çeşitli ülkelerin mevzuatında ve Birleşmiş 
Milletler 1972 Stockholm Deklarasyonunda "Çevre Hakkı** adıyla yer alan yeni bir hakkın, 
insan hakları arasında mütalaa edilmeye başladığı ve bu hakkın birtakım hukukî vasıtalarla 
güvence altına alınmaya çalışıldığı görülmektedir. Buna paralel olarak, hukukî, idarî ve teknik 
olarak yeni düzenlemelere gidilmekte ve karşılaşılan meselelerin halline çalışılmaktadır. 

Memnuniyetle ifade edilebilir ki, bugün dünyada, Türkiye gibi hızlı bir kalkınmayı başa
ran ülkelerin sayısı çok sınırlıdır. Ancak, kalkınmanın ve sonuçta refahın artmasının bedelinin 
de bilinmesi gerekmektedir. 

Doğal kaynakların kullanımında gereken titizliğin gösterilmemesi halinde, tabiatın kendi
ni yenileme gücünü aşan bir çevrede yaşamak zorunda kalan insanın, sağlığı ve hatta varlığı 
tehlikeye girmektedir. Çevrenin fiziksel ve biyolojik unsurlarının yanı sıra, kültürel varlıkların 
da korunması ve geliştirilmesi, günümüzde bütün ülkelerin üzerinde büyük bir hassasiyetle dur
duğu konulardandır. Doğal kaynakların tahribi ve kirlenmeler, başta insan sağlığı olmak üze
re, bütün canlıların hayatını doğrudan ilgilendirmekte, gelecek nesillerin mutluluğunu tehdit 
etmektedir. 

Bilindiği gibi, yeryüzünde yaşayan bütün canlılar, güneş, hava, su ve toprakla vazgeçilmez 
bir ilişki içindedirler ve yiyecek zinciri vasıtasıyla birbirlerine bağımlıdırlar. İnsan da, biyolo
jik dünyanın bir üyesi olarak, varlığını, doğayla olan bu uyuma borçludur. Bu yüzden çevreye 
göstereceğimiz özen ve dikkat, bir bakıma kendi varlığımızın idamesi içindir, tnsan olarak, ay
nı zamanda sakin bir çevrede dinlenme ihtiyacı içindeyiz ve bu ihtiyacımızı temiz hava, temiz 
su ve yeşillikle gidermek isteriz. Böylece bizim çevremiz, yalnız biyolojik hayatımız ve vücut 
sağlığımızla değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal sağlığımızla da yakından ilgilidir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde genellikle hızlı nüfus artışıyla birlikte görülen sağlıksız 
şehirleşme ve hızlı ekonomik gelişme arzusunun meydana getirdiği endüstrileşme süreci, isten
meyen, ancak giderek boyutlanan hava, su, toprak kirlenmeleriyle, gürültü, erozyon gibi diğer 
problemleri de beraberinde getirmiştir. 1970'li yıllara kadar değişik şekillerde yorumlanan bu 
problemler, 1970'li yıllardan sonra "çevre" kavramı içerisinde düşünülmeye başlanmış ve prob
lemlerin bütüncül bir yaklaşımla çözülebileceği benimsenmiştir. Nitekim, Türkiye işin ta ba
şından beri, yani 1972'de Stockholm'de yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından iti
baren, çevre problemlerinin ortaya çıkmadan tedbir almak ve sonradan çözümü çok pahalıya 
mal olacak sonuçlardan kaçınmak prensibini benimsemiştir. Ancak, hızlı bir sanayileşme ham
lesine girmiş olan memleketimizde, bazı bölgelerimizde kaçınılmaz olarak kirlilik odakları mey
dana gelmiştir. 

Gerek uluslararası boyutta kendi doğal kaynak yönetimimize sahip çıkabilmek, gerekse, 
dünyanın doğal kaynak yönetiminde söz sahibi olabilmemiz için, çağdaş bir yaklaşımla bu de
ğerlendirmeleri yapmak ve kararlarımızı bu baza oturtmamız gerekmektedir. 
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Kalkınmakta olan bir ülke olarak, bu kalkınmaya süreklilik kazandıracak olan bir doğal 
kaynak yönetimini temin etmek, en önemli görevlerimizden biri olmalıdır. Bunu sağlamak için 
yukarıda belirtilen çağdaş yöntemlerden faydalanmamız zorunlu bulunmaktadır. 

Bu yaklaşımdan hareketle, sürekli ve dengeli kalkınma özünde ekonomik gelişme kararla
rıyla ekolojik kararların ayrılmazlığını sağlayacak ve birbirleriyle bağlantılı çalışmaların koor-
dineli olarak yürütülmesini temin edecek bir teşkilat yapısını gerçekleştirme zarureti hâsıl ol
muştur. 

Türkiye'deki kurumsal yapı incelendiğinde, yetki girişimlerinde bulunan ve bu sebeple hem 
tek tek, hem de toplu halde etkinlikleri çok yetersiz bir yapı görünmekteydi. Çevre Genel Mü
dürlüğünün bu yapı içindeki konum ve yetkileri, belirtilen doğrultuda ilgili bakanlıkların çev
re ile ilgili faaliyetlerini yönlendirmesine imkân vermemekteydi. Bu sorunun çözümü için çev
renin yeni bir yapılaşmaya kavuşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Dünyadaki çevre örgütlerine bakıldığında, bu örgütlerin vazgeçilmez fonksiyonlarının çevre 
ile ilgili tüm faaliyetleri yönlendirme, izleme ve denetleme olduğu görülmektedir. Bu ilkelerin 
ışığı altında, Çevre teşkilatının yaptırımcı, denetim mekanizmalarıyla ve veri merkezi ile bir
likte kontrolü sağlayan fiziksel planların yapılmasında etkin bir yapıda, koordinasyon fonksi
yonlarını yerine getirebilecek güçlü bir merkezî teşkilata sahip olması gerektiği kanaatine va
rılmıştır. 

Yukarıda sayılan görevleri yerine getirecek kalifiye insan gücünü sağlamak, dolayısıyla çevre 
sorunlarına daha etkin bir şekilde egilebilmek maksadıyla hazırlanan bir kanun hükmünde 
kararname ile, Çevre Genel Müdürlüğünün, artık çevre problemlerine cevap veremez hale ge
len kurumsal yapısı, Çevre Müsteşarlığı haline dönüştürülmekte ve bu müsteşarlık, gerek Çev
re Kanununun öngördüğü denetimleri yapabilecek ve gerekse günümüzde uluslararası bir ka
rakter arz eden çevre sorunlarıyla mücadele edebilecek yetkili ve nitelikli insan gücüyle donatı
lacaktır. 

îşte bunun için, yukarıda zikredilen yeni görevlerini, yeni teşkilat yapısı içinde kalifiye per
soneli ve merkezî referans laboratuvarları ile ifa edebilecek, günümüz çevre problemlerinin çö
zümünde daha bilimsel ve etkili sonuçlar verdirebilecek bir bütçe siz değerli milletvekillerimi-
zin onayına sunulmuştur. 1989 yılında yaklaşık 3 milyar TL olan Çevre Genel Müdürlüğü büt
çesi, Çevre Müsteşarlığı 1990 yılı bütçesi olarak, yaklaşık yüzde 400'Iük bir artışla 13 milyar 
340 milyon TL şeklinde Yüce Heyetinize arz edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gelişmiş ya da gelişmekte olan her ülkede olduğu gibi, çevre sorunla
rının getirebileceği sonuçlar ülkemizde de gecikilmeksizin geniş kapsamlı yasal düzenlemelerin 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Süratle kalkınmakta olan ülkemizde, kalkınma süreci içinde
ki başka ülkelerde de olduğu gibi, birçok çevre sorunu henüz çözülmezlik sınırına varmış de
ğildir. Bu bakımdan, çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilebilmesi amacıyla yapılacak yasal 
düzenlemeler, çevre ile uyumlu ve dengeli bir kalkınma sürecinin oluşmasını sağlayabilecek, 
böylece bir kısım ileri endüstri ülkelerinde ortaya çıkan ve doğanın onarılmaz biçimde tahribi
ne yol açan veya giderilmesi çok pahalıya mal olan birtakım olumsuz gelişmelerin önlenmesini 
sağlayabilecektir. Böylelikle de ülkemiz, doğal kaynaklarını daha akılcı bir biçimde kullana
bilme, ekonomik kalkınmasını, doğal dengeyi koruyarak gerçekleştirebilme şansını elde edebi
lecektir. 

Ülkemizde çevre ile ilgili yasal düzenlemelerden ilki olan Çevre Kanunu, bir yandan çevre 
bütüncüllüğünden hareketle, çevre kirlenmelerinin önlenmesi ve giderilmesine yönelik esasları 
belirlemekte; diğer yandan arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve ko
runmasına ilişkin esasları da düzenlenmektedir. 
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Ayrıca, kanunla yapılacak düzenlemelerle, alınacak önlemlerin ekonomik ve sosyal kal
kınma hedefleriyle uyumlu olması gereğini de ifade etmektedir. Bu esaslar çerçevesinde, Çevre 
Kanunu temel olarak, "Kirleten öder" ilkesini benimsemekte ve gerek çevreyi kirletenler ve 
çevreye zarar verenlerin sebep oldukları kirlenme ve bozulmalardan doğan zararlardan dolayı 
kusur şartı aranmaksızın sorumlu olmalarım; gerekse kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılma
sı ve mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafından karşılanması esaslarını hükme bağ
lamaktadır. 

Ülkemizde Hükümetimizin iktidara geldiği yıla kadar, çevre konusunda hazırlanmış ulu
sal standartlar yok iken, bizim iktidarımız döneminde, hava, su, gürültü konularında bugün 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kirlilik standartları ve sınırlamaları getirilmiştir. 

2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanan ve yürürlüğe konulan "Gürültü Kontrol 
Yönetmeliği" kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını, gürültü ile bozmayacak bir 
çevrenin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışın
daki alanlarda uygulanmaktadır. 

2872 sayılı Çevre Kanununun öngördüğü ve yürürlükte olan başka bir yönetmelik Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliğidir. Bu yönetmelik, her türlü- faaliyet sonucu atmosfere ya
yılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak, insanı 
ve çevresini hava alıcı ortamdaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak amacını taşı
maktadır. 

Çevre Kanununun öngördüğü bir diğer yönetmelik de Gemi ve Diğer Deniz Araçlarına 
Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleriyle Kullanılacak Makbuzlara 
Dair Yönetmeliktir. Bu yönetmelik ile denizlerimiz, göllerimiz ve akarsularımızda gemiler ya 
da diğer benzeri araçlardan kaynaklanabilecek kirlenmeleri önlemek amacıyla, bir yandan kont
rol ve denetim sistemi kurulmakta, diğer yandan da meydana gelecek kirlenmeler için uygula
nacak cezalar ile ilgili işlemler düzenlenmektedir. 

Bunun yanı sıra, geçen yıl eylül ayında yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 
Çevre Kanunu gereğince hazırlanan bir başka önemli düzenlemedir. Bu yönetmelik ile su kay
naklarımız özellikleri, kullanım şekilleri yönünden sınıflandırılmış ve su kirliliği kontrolü ile 
su kaynaklarının korunmasına ilişkin kriter ve standartlar belirlenmiştir. 

Görüldüğü gibi, çevreyle ilgili mevzuat düzenlemeleri, özellikle Çevre Kanununun çerçe
velediği kapsam içerisinde, süratle uygulama alanlarına aktarılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar yayımlanmış olan yönetmeliklere ilave olarak, şu an
da üzerinde çalışılan 4 yönetmelik daha vardır. Bunlar : 

1. Tehlikeli atıkların taşımının ve imhasının kontrolü yönetmeliği, 
2. Katı atık yönetmeliği, 
3. Kimyasal maddelerin kontrolü yönetmeliği, 
4. Çevresel etki değerlendirme yönetmeliğidir. 

Bu yönetmeliklerin detay çalışmalarının tamamlanıp, bir an önce yayımlanarak gündeme 
girmesini arzu etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Türkiyemizde de, kalkınmada büyük bir yeri olan sanayileş
meye olduğundan az önem vermek ve göz ardı etmek mümkün değildir. Ancak, sanayileşirken 
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ileride daha büyük yatırımları gerektirebilecek ve onarılması bir ölçüde de olsa mümkün ol
mayacak biçimde plansız, doğal kaynaklara ve özellikle insan kaynağına dolaylı ve dolaysız 
olarak zarar vermeyecek bilimsel, teknolojik ve ekonomik önlemlerin de birlikte değerlendiril
mesi ve çözümlenmesi zorunlu görülmektedir. 

Artık, kalkınma planlarında çevre faktörünün dikkate alındığını görüyoruz. Bu gelişme
ler, konunun hukukî ve kurumsal açıdan ele alınmasını da beraberinde getirmiştir. Kalkınma 
planlarının temel politikasını sanayileşme, tarımda modernleşme ve kentleşme sürecinde çev
renin dikkate alınması olarak saptanmış olan Türkiye'de, uygulamada da, diğer birçok ülkede 
olduğu gibi, en önemli darboğazlardan birisi olan kaynak kullanımının çevre koruma amacı 
ile birlikte değerlendirildiği görülmektedir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı stratejisinde, çevre için özetle şöyle denilmektedir : "İn
san sağlığını ve doğal dengeyi koruyacak, doğal kaynakların sürekli bir ekonomik kalkınmaya 
imkân verecek şekilde yönetimi sağlanacaktır. Çevre kriteri, sektörel politika karar ve uygula
malarının unsurlarından biri olacak, çevre sorunları, ekonomik uygulamalar sırasında dikkate 
alınacak ve muhtemel çevre sorunları meydana gelmeden önlenecektir. Atık ve artıkların çev
reyi olumsuz yönde etkilemesini önleyecek politikalar geliştirilecektir." 

Planın diğer sektörleri; enerji, sanayi, tarım bölümlerinde de çevre koruma ve geliştirme 
politikalarına itina edileceğini gösteren kısımlar vardır. 

Burada sorun, bu genel ilkelerin pratiğe yansıtılmasıdır. Bu konuda bakanlıklara, sanayi 
sektörüne ve özellikle belediyelere görevler düşmektedir. Gerek hükümet programı, gerekse kal
kınma planları ve yıllık programlarda belirtildiği gibi, ülkemizde çevre problemlerinin ortaya 
çıkışındaki başlıca sebepler, genel hatlarıyla şehirleşme, sanayileşme olarak belirtilmektedir. 
Bu sebeplerle meydana gelen kentsel ve yöresel çevre problemlerinin çözümü için, kısa dönem
de acil tedbirler alınması öngörülmekte ve aynı zamanda, çevrenin korunması ve geliştirilmesi 
konusu geniş bir zaman perspektifinde ele alınarak, ülke kaynaklarının kullanımında ekolojik 
dengenin gözetilmesi ilkesi benimsenmektedir. 

Bu çerçevede, Türkiye'de, önümüzdeki planlama ve uygulama döneminde; 

a) Endüstrileşmenin hız kazanacağı, 
b) Büyük kentlere göçün, izafî olarak azalsa bile, devam edeceği, 
c) Kaynak kullanımı ve arazi problemlerinin ağırlık kazanacağı, 
d) Enerji planlamasının öneminin odak noktasına varacağı düşünülmekte ve bu durumda : 

1. Çevre problemlerinin kapsamını, ağırlık noktalarını ve mekânsal dağılımını bilmek 
amacıyla geniş bir envanter çalışması yapabilecek, 

2. Çevresel problemleri ile endüstriyel gelişmeyi dengeleyebilecek, 

3. Gerekli teknik altyapı yatırımlarını ülke çapında bir bütün olarak ele alacak, yapılan 
fizikî çalışmaları birleştirebilecek, 

4. Arazi kullanımı, sanayileşme, şehirleşme ve tarım toprağı ayırımı ile geliştirilmesini 
temel politikalarla yönlendirebilecek ve bu çalışmaları koordinasyon içinde, işbirliğine dayalı 
olarak, en kısa vadede ve en ekonomik biçimde yapabilecek güce sahip bir teşkilatlanma yolu
na gidilerek meseleler çözüme kavuşturulmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yukarıda aktarmaya çalıştığımız meseleler ışığında, 
Avrupa Topluluğu üyeliğine aday, dünya ekonomisinde sanayileşmiş bir ülke olarak Türkiye, 
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teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve en gelişmişlerini kullanmak durumundadır. Bu 
teknolojiyi kullanmak, ülke ekonomisinin rekabet gücünü artırmak, doğal kaynaklarımızı kir
lilikten korumak demektir. Bilhassa, gelişmiş Batılı ülkeler, kendi çevre problemlerinin çözü
mü yönünde gerekli tedbirleri hızla geliştirmektediler. Biz bu tedbirleri yakından izlemek ve 
ülkemize aktarılması yönünde çaba göstermek durumundayız. 

Ülkemiz büyük bir ülkedir. Daha henüz el değmemiş nice kaynakları ve doğal güzellikleri 
vardır. Hızla artan nüfusumuz, artan refah seviyemiz bu kaynaklara ihtiyaç duyacaktır. Bun
dan böyle, sahip olduğumuz doğal kaynakların korunmasına özel bir önem vereceğiz. Bugün 
bütün dünyada, çevre korumasında ana ilke, bozulduktan sonra düzeltme yerine bozulmadan 
koruma yolunun seçilmesidir. Ülkemizin de bu prensip dahilinde, çevreyi kirletme ihtimali olan 
her faaliyetin üzerinde önemle durması ve kirlenmeyi önleyici gerekli tedbirleri alması doğaldır. 

Biz, Türkiye olarak, tabiatın korunmasının bilinci içinde, ülkemiz ve dünyamız açısından 
gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirirken, diğer ülkelerin de haklarına say
gılı olmak için gerekli özeni gösteriyoruz. Unutmamalıyız ki, bütün insanlar tek bir dünyada 
yaşamaktadır. Bugün bir nehre bırakılan toksit maddeler, nehrin geçtiği bütün ülkeleri büyük 
çevre problemleri ile karşı karşıya getirmektedir. Atmosfere bırakılan çeşitli kirleticiler ile yük
lü bulutlar, sınırlar ötesinde değişik ve hayatî kirlenmeleri meydana getirmektedir. 

Ülkemizde, çevre korunması ile ilgili olarak devlet eliyle yürütülmesi öngörülen görev ve 
hizmetlerin kapsamı oldukça geniştir. Bu sebeple, devlet, gerek kirlenmelerin giderilmesi veya 
önlenmesi, gerekse çevrenin iyileştirilmesi amacıyla alınacak kısa, orta ve uzun vadeli tedbirle
re ilişkin harcamalar için, çeşitli ilgili kuruluşlar bütçelerine ödenek konulmak suretiyle destek 
sağlamaktadır. 

Ayrıca, Çevre Kanunu ile kurulan Çevre Kirliliğini önleme Fonu, kaynak akışı hızlandı
ğında, çevre kirlenmelerinin önlenmesinde ve çevrenin korunmasında, önümüzdeki çok kısa 
bir dönemde önemli bir destek sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, çevre problemleri, karmaşık yapısı, çeşitli boyutlarıyla 
günümüz dünyasında iç içe yaşamakta; ancak çözümlemek zorunda olduğumuz hayatî konu
lardır. Bu sebeple, problemlerin üzerine bilinçli, bilgili ve sistemli bir şekilde gitmek zorundayız. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve beklentilerimizi çevreyle uyumlu, dengeli bir şe
kilde geliştirecek önlemleri almak, uzun vadeli politika ve programları buna göre oluşturmak 
zorundayız. 

Dünyamızın ve ülkemizin geleceği böylesi bir çabayı gerektirmekte, bizler ve gelecek nesil
ler için bu çaba sürekli bir görev olmaktadır. Bu görevin ifa edilmesini sağlayacak olan 1990 
yılı Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını 
temenni ede. beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaylalı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ertekin Durutürk; buyurun efendim. (DYP sırala

rından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlarım. 
Sayın milletvekilleri, dünyamız 20 nci Asrın son onuncu yılına büyük boyutları gittikçe 

artan, insanlığın geleceğini büyük ölçüde tehlikeye sokan, önemli çevre sorunlarıyla başlamak
tadır. Çevre kirliliğinin sonucu olarak, insanımız sağlık yönünden etkilenmekte, sahip olduğu
muz doğal kaynaklar tahrip olmakta, doğal türler azalmakta, estetik değerler kaybolmakta 
ve önemli ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. 
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Çevre sorunlarının diğer bir özelliği ise, bütün insanların dil, din, cinsiyet ve yaş farkı göz* 
etmeden, ortak sorunu olmasıdır. Ayrıca, çevre sorunları zaman zaman devletlerin ulusal sı
nırlarını aşarak, diğer devletlerle problem olmakta ve devletler arasında anlaşmazlıklara sebep 
olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tedbir alınmadığı takdirde, insanlığın geleceğini sarsan, doğayı, için
de insanın yaşamayacağı hale getiren çevre kirliliğinin sebeplerini araştırdığımız zaman, bu se
bepleri beş ana kolda toplamamız mümkündür : 

Nüfusun hızla artışı, bölgeler ve şehirler arasında meydana gelen nüfus hareketleri ve bun
ların sonucu olarak ortaya çıkan çarpık ve sağlıksız şehirleşme, 

Hızlı kalkınma, sanayileşme ve kalkınma ve sanayinin; hava, toprak ve su kirliliği üzerin
deki etkileri, 

Modern ve sulu ziraate geçiş ve bunun sonucu olarak; gübre ve ziraî ilaçların aşırı ve bi
linçsiz kullanımı sonucu, toprak, hava, su ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi, 

Erozyon ve erozyon sonucu olarak verimli toprakların göllere ve denizlere taşınması, or
manların tahribatı ve turizm adına yapılan betonlaşma ve sahil yağması olarak karşımıza çık
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, sebebini bu şekilde sıralamaya çalıştığımız çevre sorunlarının; hava, 
toprak, yeraltı ve yerüstü su kaynaklanna yaptığı tahribatın boyutları; dünyamızı insanın için
de yaşaması için önemli faktörler olan diğerleri ve insanın yaşamasını zorlaştırıcı ve güçleştiri-
ci hale dönüştürmektedir. 

Bugün yurdumuzda görülen çevre kirliliğinin en önemli faktörlerinin başında, bilhassa 
doğu ve güneydoğu illerimiz başta olmak üzere, tanm bölgelerinden istanbul, tzmit, tzmir, 
Adana, Bursa gibi çeşitli sanayi şehirlerine yapılan göçler ve bu nüfus hareketleri sonunda sa
nayileşmiş illerimizin çevresinde yapılaşan ve orada yaşayan insanların yarattığı çevre sorunla
rı başı çekmektedir. 

Yurdumuzda sanayi, bazı bölgelerde yığılmıştır. Dolayısıyla, sanayinin bu bölgelerde ge
lişmesi ve bunun sonucu olarak sanayi atıklarının usulünce bertaraf edilememesi, çevreye za
rar vermekte ve çevre, içinde yaşanamaz hale gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmanın hedefi insandır; insanların mutluluğu, refahı ve sağlı
ğıdır. Bu nedenle, bugüne kadar sanayi tesislerini kurarken göz önüne aldığımız hammadde, 
ulaşım, enerji, işgücü gibi ekonomik faktörlerin yanı sıra, tabiî çevre ve insan sağlığına olan 
tesirlerini de düşünmek durumundayız. 

Sayın milletvekilleri, çevreyi kirlettiğini söylediğimiz sanayi tesisleri kurulurken, "Arıtma 
tesisleri ve filtrasyon tesisleri kurulmamış, bunlar ihmal edilmiş" deyip, bunun içinden kurtul
mak, ucuz kahramanlıktır. İnsanlar ve toplumlar, her dönemde gündemindeki konuları konu
şur. Bu sanayi tesislerinin kurulduğu dönemlerde Türkiye'nin gündeminde, mevcut bir fabri
kaya bir yenisini eklemek, bir dönüm araziden bir kilogram fazla ürün almak ve bir kilovat/saat 
fazla elektrik üretmek vardı. Bu nedenle, 1950'Ii, 1960'Iı ve 1970'li yıllarda kurulan sanayi te
sisleri, o dönem şartları içinde kurulmuştur. 

Ülkemiz, kalkınma çabası içinde olan, ancak sanayileşmesini henüz tamamlayamamış ül
kelerdendir. Bu nedenle, sanayiden doğan çevre kirliliği konusunda ve bununla mücadelede 
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işimiz daha kolaydır. Çevreyi kurtarmak için, sanayileşmeden ve kalkınma çabalanndan vaz
geçmemiz mümkün olmadığına göre, bugüne kadar kurulan, gerek özel sektör, gerekse kamu 
sanayi tesislerinin bir plan ve program dahilinde arıtma ve filtrasyon tesislerinin yapımına baş
lanmalıdır. Ayrıca, bu hususta devlet öncülük de etmelidir. Bugün çevre kirliliğinin en yoğun 
olduğu tzmit Körfezinde, Valiliğin belirttiğine göre, kirliliğin yüzde 60'ı devlete ait SEKA te
sisleri tarafından yapılmaktadır. Yine büyük kirliliğe sebep olan, geriye kalan 27 kuruluş için
de en fazla kirliliğe sebep olanlar, devlete ait sanayi kuruluşlarıdır. Böyle olunca, devletin ken
di sanayi tesislerinin yaptığı kirliliği önleyici tedbirleri almadan, özel sektörden, özel sektöre 
ait sanayi tesislerinin çevreyi kirletici faktörleri ortadan kaldırmak için arıtma ve filtrasyon te
sislerini kurmasını istemek hakkıdır; ancak, inandırıcı olmaz. 

Devlete ait sanayi tesisleri içinde ayrıca, Afyon Çimento, Çay, SEKA tesisleri; Giresun SEKA 
tesisleri; Trabzon Çimento Fabrikası; Karabük Demir Çelik; Çaycuma SEKA; tzmir Sümer-
bank; Mersin SEKA; Karadeniz Bakır İşletmeleri; Gökova Termik Santralı; İskenderun Demir 
Çelik tesisleri gibi birçok tesisi saymak mümkündür. Ayrıca, gerek özel sektör, gerekse kamu 
sektörü sanayi tesislerince meydana getirilen kirlilikten dolayı, tzmit Körfezi başta olmak üze
re, İzmir Körfezi, Kemalpaşa Nif Çayı, Bakırçay Havzasını sulayan Gediz Nehri, artık, insan
lara ve çevreye faydalı olmaktan çıkmış, âdeta insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. 

Göllerin, nehirlerin ve denizlerin âdeta birer çöp bidonu gibi görülmesi yanlıştır. Sanayi 
tesisleri kurulurken, kurulacağı yerin tespitinde daha fazla kuruluş masraflarından kaçarak, 
sanayi tesislerin verimli ziraî topraklar üzerinde kurulmasına son verilmelidir. Bugün, bilhassa 
toprak sanayii tesislerinden dolayı, Salihli ve Turgutlu başta olmak üzere, Afyon, Kütahya, Es
kişehir ve Çorum gibi illerimizde verimli topraklar heba olmaktadır. Adana - Mersin arasında
ki en verimli topraklar ise, sanayi tesislerine zemin oluşturmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, çevre kirliliğinde erozyon, başta gelen faktörlerdendir. Her yıl Kıbrıs 
Adası büyüklüğünde topraklarımız nehirler vasıtasıyla göllere ve denizlere taşınmaktadır. Üze
rinde sanayi tesisleri kurularak ziraatten çıkarılan topraklar, toprak sanayii nedeniyle tarım 
dışı bırakılan araziler ve erozyon nedeniyle kaybettiğimiz topraklar nazara alındığında, felake
tin büyük boyutlara ulaşması kaçınılmaz olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, çevre kirliliğinde diğer bir faktör ise, ormanların çeşitli amaçlar ne
deniyle tahribatıdır. Bilhassa son senelerde ormanlarımız, yeni tarım alanları açmak, turizm 
tesisleri yapmak ve yangınlar nedeniyle tahrip edilmektedir. Bugün, orman içinde yaşayan 3 
milyon insanımız vardır; ayrıca, orman kenarında yaşayan ve ormandan istifade eden 8 milyon 
insan da nazara alındığında, nüfusumuzun 1/5 'inin ormanla ilişkisi olduğu gerçeği açığa çıkar. 

1969'dan 1983 yılına kadar, ormanlarımızın yaban hayatıyla ilgili kuruluşumuz, Orman 
Bakanlığı idi. Birinci özal Hükümeti kurulurken, bu Bakanlığın diğer iki bakanlık ile birleşti
rilmesi ve orman teşkilatının bakanlık seviyesinden, genel müdürlük seviyesine indirilmiş ol
ması, teşkilat görevlerinin aksamasına sebep olmaktadır. Ayrıca, dünyanın ormanlarla kaplı 
en güzel kıyıları olan bölgelerimiz "Tahsis" adı altında, 49 yıllığına, çeşitli kurum ve kuruluş
lara peşkeş çekilmektedir. 

Devletimizin, bütün varı yoğu önündeki on koyunu ve keçisi olan orman köylümüzden 
esirgediği ormanı, böylesine peşkeş çekmesini, hangi sebeple olursa olsun, makul ve haklı gör
mek mümkün değildir. 

Bugün, orman içi köylümüz, âdeta, orman idaresinin işgali altında yaşamakta; köylerin 
tamamı, en yakın evden 10 metre ileriden başlayan tel örgütlerle, âdeta hapishaneye dönmüş 
bulunmaktadır. 
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tçinde yaşadığı ormanın kendi malı olduğu ve bundan kendisinin istifade edeceği köylüye 
anlatıldığı takdirde, o ormanı en iyi bir şekilde koruyacak olan, yine o orman köylüsüdür. Or
man ile köylüyü birbirine düşman unsurlar gibi görmek yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuz, son üç dört yıldır bir turizm seferberliğine sahne olmak
tadır. TRT, her gün, bir turistik tesisin, temelinin atıldığını veya hizmete açıldığını haber ver
mektedir. Bilhassa seçim arifesinde hızlandırılan bu haberlerde, yurdumuz kıyılarının beş yıl
dızlı otellerle dolduğunu görmekteyiz. 

Turizm patlamasının beş yıldızlı otellerle gerçekleşeceğini sanmak yanlıştır; turizm, çevre
nin pazarlanmasıdır. Turist, beş yıldızlı otellere değil, maviye, yeşile ve doğadaki güzelliklere 
gelmektedir; yoksa, o beş yıldızlı otellerin en âlâsı turistlerin geldiği ülkelerde vardır. Bu ne
denle, doğadaki tabiî görünümü bozmayan, yeşili tahrip etmeyen ve maviyi kirletmeyen turizm 
tesisleri yapmak durumundayız. Bu nedenle, beş yıldızlı otellere dayalı turizm politikası terk 
edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu sözlerimizden turizme düşman olduğumuz anlamı çıkmamalıdır. 
Beş yıldızlı otellerin şart olduğu bölgelerimiz vardır; ancak, bunların yerleri, kıyılarımız değil, 
sanayi ve idarî şehirlerimizin olduğu bölgelerdir. 

Bütün dünyada, turizm, artık sahil ve deniz turizminden çıkarak, dağ ve göl turizmine 
kaymaktadır. Yurdumuz için henüz yeni olan bu kavramlar nedeniyle gerekli kanunî ve idarî 
tedbirler zamanında alınarak, dağlarımız ve göl kenarlarımızın korunmasına çalışılmalı ve bu
raların kıyılarımız gibi yağmalanıp, çarpık ve çirkin yapılaşma ile bozulmasına müsaade edil
memelidir. 

Kıyı Kanunu, acilen, yeniden ve geçmiş dönemdeki aksaklıklar göz önüne alınarak çıka
rılmalıdır. Dağ turizmi için öncelikli yöreler tespit edilerek, buralardaki yapılaşmalarda kanu
nî düzenlemeler getirilmelidir. Ayrıca, göl kenarındaki çarpık ve çirkin yapılaşmayı önlemek 
ve göllere akan şehir ve köylere ait kanalizasyonların arıtma tesislerinin bir an önce kurulması 
için, devlet, göl kenarındaki belediye ve köylere maddî destek sağlamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, çevre kirliliğinin önlenmesinde, merkezî idareler kadar, hatta ondan 
daha çok mahallî idarelere de görev düşmektedir. Mahallî idarelerimiz, idaresi altındaki yerle
şim birimlerinde yaşayan insanların, içme suyundan- kanalizasyonuna, arıtma tesislerine; yol 
ve yeşil alan tesisinden imar çalışmasına, çevre düzenine, hayatî ihtiyaçlarından sağlığına ka
dar her şeyinden sorumlu idarelerdir. Ancak, bugün bilhassa 26 Mart seçimlerinden sonra, birçok 
belediye, bütün yalanlama ve inkârlara rağmen, büyük bir maddî çıkmaz içinde bulunmaktadır. 

26 Marttan sonra yeni belediye idareleri, eski idarelerin S yıl içinde yaptığı Maliye, TEK 
ve SSK gibi vesair çeşitli borçları için sıkıştırılmış, tiler Bankasındaki hisseleri Maliye ve TEK 
alacakları için kesilmiş, SSK ise, belediyelerdeki alacaklarını yeni hatırlayarak icra yoluna baş
vurmuş ve belediyelerimiz müşkül duruma düşmüştür. Hatta, bu hususta, SSK idaresince ya
pılan son uygulama, zaten maddî sıkıntı içinde bulunan belediyelerimiz için ayrı bir çıkmazı 
oluşturmuştur. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda bir değişiklik yapılmış ve bu değişiklik 9 Temmuz 
1987 günü 19512 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun değişikli
ğinde, (3395 sayılı Kanun) "Genel ve katma bütçeli ve mahallî idarelerden en son kuruluş ola
rak ayrılmak suretiyle, kendisine 506 sayılı Kanun hükümlerine göre malullük, yaşlılık ve ölüm 
aylığı bağlanan kişilere ödenen sosyal yardım zamları, Kurumca yazılı olarak istenmesi üzeri
ne, en çok iki ay içinde Kuruma ödenir" denmektedir. 
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Aradan 30 ay geçmiş... SSK, kanunun kendisine verdiği bu görevi yeni hatırlıyor. Kimse 
"Kurum, alacağını tahsil etmesin" demiyor. Zira, kendisi de, yaşamak ve görevlerini yerine 
getirmek durumundadır. Ne var ki, 30 ay görevini yapmayan veya ihmal eden bir kurumun, 
bugün görevini hatırlamasını manidar karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugün belediyelerimiz, merkezî Hükümetin hatalarının kurbanı ol
mak durumundadır. İçinde yaşadığımız yüksek enflasyon, belediyelerimizin de baş belası du
rumundadır... 

METÎN GÜRDERE (Tokat) — Aydoğmuş'a gel; orası senin kasabanmış. 
ERTEKlN DURUTÜRK (Devamla) — Şunu bitireyim, Aydoğmuş'a geleceğim, hazırlık

lıyım ona. Umumî arzu üzerine Aydoğmuş'a geleceğiz. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Aydoğmuş'a gel... 

ERTEKlN DURUTÜRK (Devamla) — Müsaade edin, şunu bitireyim, ondan sonra. 

Yüksek enflasyon, bilhassa, Hükümetimizin yanlış politikaları sonucu önleyemediği iş
sizlik nedeniyle, şehirlere göçen nüfusa gerekli olan altyapı tesislerini, çarpık ve düzensiz kent
leşmeyi önleyecek imar Çalışmalarını, artan maliyetler sonucu, yapamamasına sebep olmakta
dır. Buna paralel olarak, enflasyonun getirdiği maaş ve ücret artışları da buna eklenince, bele
diyelerimizin bugünkü durumu, yani maaş ve ücret veremez durumu ortaya çıkmış bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, belediyelerde çalışan memurun maaşını, işçinin ücretini veremeyen 
belediyeler, hangi paralarla altyapı tesislerini, yatırım, imar ve çevre düzenlemesini yapacak, 
hangi para ile biriken çöpleri toplayacak, hangi parayla çöp fabrikaları kuracak ve idaresi al
tında yaşayan insanların sağlığıyla ilgili denetlemeler yapacaktır? 

Sayın milletvekilleri, 2380 sayılı Kanunda, belediyelerin bütçe gelirleri tahsilat toplamı üze
rinden aldığı paylar artırılmalı, hiç değilse kanunun ilk çıktığı hale getirilmelidir. Belediyelerin 
Maliye, TEK ve SSK ile İller Bankasına olan borçları uygun vadelerle taksitlendirilmelidir. Bil
hassa kıyı şehirlerimizdeki turistik beldelerimize özellikleri göz önüne alınarak ayrıca ödeme
ler tahsis edilmelidir. Zira, bu belediyelerimiz kış nüfusuna göre pay almakta, ancak yazın en 
az beş, on misli nüfusa hizmet götürmektedir. Bilhassa turizm beldelerine Çevre Kirliliğini ön
leme Fonundan yardım yapılmalıdır. -

Belediyelerimiz teknik eleman yönünden takviye edilmelidir. Belediyelerimize, imar yö
nünden verilen yetkileri yerine getirecek yetkili ve sorumlu teknik elemanlar verilmedikçe, bil
hassa sahil şehirlerimizin betonlaşmasının önüne geçilemez. Ayrıca, kıyı şehirlerimizde imar 
planı ve tadilatlarla ilgili yetkilerin düzenlenmesi kontrol edilebilmelidir. 

Belediyelerimiz, çevre sağlığıyla ilgili elemanlara kavuşturulmalıdır. Bu hususta, belediye
lerimizin yaptığı kadro talepleri öncelikle tasdik edilmelidir. Yoğun bir çevre probleminin bu
lunduğu idarelerimizde dahi çevre mühendisi bulunmamakta, buna rağmen bugün yüzlerce çevre 
mühendisi boş gezmektedir. 

Belediyeler, kanalizasyonlarının tamamlanması ve arıtma tesislerinin yapılması ve çalışır 
çöp fabrikalarının yapılabilmesi için malî desteğe kavuşturulmalı ve gerekirse bu hususta bele
diyelere yeni kaynak temin edici kanunî düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde güncel bir konudan, Aliağa Termik Sant
ralından bahsetmek istiyorum. Ülkemiz, kalkınmakta olan bir ülkedir... 
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GÜNEŞ GÖRSELER (Tekirdağ) — Hani Aydoğmuş? 
ERTEKİN DURUTÜRK (Devamla) — Aydoğmuş'a geleceğiz. 
Kalkınma çabası içinde olan diğer ülkeler gibi, enerjiye olan ihtiyacı da açıktır. Elbette 

ki, devlet, enerjiye olan ihtiyacını gidermek için termik, hidroelektrik, doğal gaz santralı gibi 
santrallar yapacaktır, itirazlar, bu tesislerin yapılmasına değildir. Tesislerin yapılmasına karşı 
olan zihniyetlerin yanlışlığı, bugün artık itiraz edenlerin bile gördüğü bir gerçek halindedir. 
İtirazlar, tesisin yapıldığı yeredir, çevreyedir. 

Yukarıda belirttiğim gibi, kalkınmanın hedefi insandır; insanların refahı, mutluluğu ve 
sağlığıdır. Aynı santralı devlet, Gökova'da yapmıştır. Aradan beş, altı sene geçmiş olmasına 
rağmen, yörenin insanları "ölüyoruz, boğuluyoruz" feryatları içerisindedir. Bu tesisteki baca 
gazları ve kül artıkları nedeniyle Yatağan Çayı kirlenmiştir. Çay kirliliğinden dolayı, çaydan 
ziraî sulamada istifade edilememektedir. Balıklar ölmüş, körfezde hayat durmuştur, tabiî bitki 
örtüsü ve ormanlar tahrip olmuştur. Bu bölgede 1965 - 1983 yılları arasındaki 18 yılda 2 437 
hektar orman sahası tahrip olmuşken, 1982 -1987 yılı arasındaki beş yılda 4 181 hektar orman 
alanı tahrip olmuştur. Yörede yeşil, siyaha dönüşmüştür. Bütün bunlar göz önündeyken, Alia
ğa'da aynı şeyin yapılmasını cinayet olarak görüyoruz. Tekrar ediyoruz, itirazımız tesisin yapıl
masına değil, tesisin yapılacağı yere, çevreyedir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda sebeplerini, sonuçlarını ve bir kısım tedbirlerini açıklama
ya çalıştığım çevre problemlerinin çözümlenebilmesi için, önerilerimizi de belirtmek istiyorum. 
Bunun başında, çevre ile kanunî düzenlemeler gelmektedir. Bu husustaki kanunlar yeni baştan 
ele alınarak basitleştirilmeli, anlaşılır ve uygulanabilir hale getirilmelidir; çıkmayan yönetme
likler ve bilhassa ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği acilen çıkarılmalıdır. 

Ayrıca, çevreyle ilgili yetkiler bugün dağınık ve çok elden idare edilmektedir. Bugünkü 
yetkiler, içişleri Bakanlığı ve valilikler, Sağlık Bakanlığı, İmar ve tskân Bakanlığı, belediyeler, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre Müsteşarlığı ve son kanunî düzenlemelerle daha 
da dağıtılarak özel Çevre Koruma Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Bu kadar fazla 
kuruluşun yetki ve sorumluluk sahibi olduğu çevre konusunda, elbette işlerin aksamamasını 
düşünmek mümkün değildir. Son istanbul Boğazındaki balık ölümlerinde yaşanan yetki ve 
sorumluluk kavgası, Karadeniz sahillerine vuran varillerle ilgili olarak yaşanan yetki kargaşası 
bunun en güzel örnekleridir. 

Sayın milletvekilleri, çarpık kentleşmenin çevre kirliliği karşısında menfî etkisinde herkes 
hemfikirdir; ormanlarımızın tahribatında, zannederim yine herkes aynı şekilde hemfikirdir; 
ancak, 15 devlet bakanlı bir kabinede imar bakanlığının ve orman bakanlığının olmamasını 
da anlamak mümkün değildir. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Aydoğmuş'a, gel, Aydoğmuş'a. 
ERTEKİN DURUTÜRK (Devamla) — Geleceğim, geleceğim. 
Sayın milletvekilleri, çevre kirliliğinin önlenmesinde en önemli aşama, kirliliğin boyutla

rını bilmektir. Bu nedenle yurdumuzun çevre kirlilik envanteri bir an önce yapılmalıdır. Yur
dumuzun hangi bölgeleri hangi tür çevre kirliliği altındadır; tespit edilmeli, buna göre tedbir 
alınmalıdır. Ayrıca, bundan sonra kirlenmeye meydan vermemek için ise, yurdumuzun bir fizi
kî haritası çıkarılmalı, bu haritada sanayi bölgeleri, iskân bölgeleri, turizm bölgeleri, tarım 
bölgeleri, koruma alanları tespit edilmelidir. Bu tespitlerden sonra bu planın uygulanmasın
dan, politik amaçlar nedeniyle vazgeçilmemelidir. 
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Sayın milletvekilleri, en son ve en önemli tedbir olarak da, insanımızdan başlayarak her 
türlü özel ve resmî kurum ve kuruluşların çevre bilincine ve sorumluluğuna kavuşturulması 
için, çevre eğitimine önem verilmelidir. Ayrıca, etkili iletişim araçlarında, bilhassa televizyon
da çevreyle ilgili haber ve programlara öncelik verilmeli, bu araçlar çevre konusunda eğitici 
programlar yapmalıdır. Her seviyedeki okuldan, kışla ve camiden çevre bilincini geliştirici, ay
dınlatıcı olarak istifade edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, her konuda olduğu gibi, bu problemin çözümünde başlıca ve en önemli 
faktör de paradır, finansmandır. Fikirleriniz, planınız, programınız ne kadar iyi olursa olsun, 
eğer bunları parayla desteklemiyorsanız başarılı olmak da mümkün değildir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Aydoğmuş da para ile alındı. 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Sorumluluk ve yetki verdiğimiz insanları, kurum

ları ve kuruluşları parayla desteklemek zorundayız. Bize göre çevre konusunda başarılı olabil
menin en önemli şartı da bu konuya daha çok maddî kaynak ayırmaktır. Sebeplerde ve sonuç
larda birleşmek önemli, ancak yeterli değildir. Mesele, çözümlerde birleşmek ve çözüm getiren 
tedbirleri maddî kaynakla desteklemektir. Devlet, bu konuya, ayırdığı maddî kaynak kadar ba
şarılı olacaktır. 

Çevreyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlarım. 
Şimdi geldik Aydoğmuş'a... 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Ertekin, önce kaç kişinin merak ettiğini tes

pit et, ondan sonra cevap ver. 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Yok, yok, şimdi Sayın Bakanla Sayın Gürdere söy

leyen; ama, umumî arzu. Zaten bu haftanın konusu, Aydoğmuş seçimleri; bütçeden başladık, 
gidiyoruz. 

Arkadaşlar, gerçek şudur : Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Biz Aydoğmuş'ta mağ
lup olduk; açıktır. Yani, reyimizin düşmesine rağmen, mağlup olduk. 

BAŞKAN—Sayın Durutürk... 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Bir dakika Sayın Başkan... Bir dakika müsaade 

eder misiniz? Çok... 
BAŞKAN — Sizi, gündemde ayrılmamak konusunda gösterdiğiniz sabır ve olgunluktan 

dolayı kutluyorum. 
Sayın Gürdere, sizi de kutluyorum. 
Buyurun. 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Sayın Başkanım, demin de söyledim, hiçbir maze

ret başarının yerini tutmaz. Aydoğmuş'ta ispatlı olarak biz mağlup olduk; ama, reylerimiz düş
medi. Şimdi biz hezimete uğradık, mağlup da olduk. Acaba Anavatan İsparta'da ne oldu, bir 
bakalım : 1983 yılında Anavatan Partisi, içinde benim de reyim dahil olmak üzere 93 000 rey 
aldı, 1987'ye geldik, reyleriniz 35 000'e düştü; 1983'te sizin dört tane mebusunuz vardı, şimdi 
o dört tane mebusu biz aldık, ti genel meclisinde 1984'te 27 üyemiz vardı, bunun 17'sini siz 
almıştınız, 10'u bizimdi; ama, bugün il genel meclisinde 29 tane üye var, siz ancak 2'sini al
mışsınız. 

METtN GÜRDERE (Tokat) — Kaybetmeye başladınız, kaybetmeye. 
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BAŞKAN — Rica ederim Sayın Gürdere... 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Bir dakika müsaade et. 
1984'te 41 belediyenin içerisinden 10 tanesi bizimdi, bugün 32'si bizim, son kazandığınız 

da dahil 8'i sizin. (SHP sıralarından "SHP'yi niye saymıyorsun?" sesleri) SHP önemli değil. 
(SHP sıralarından "Aa" sesleri, gürültüler) Şimdi arkadaşlar, bakın... 

EKREM KANGAL (Sivas) — "SHP önemli değil" ne demek? 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Hayır, hayır, SHP taraf değil, taraf değil. 
Şimdi diyoruz ki, eğer siz, söylediğiniz gibi, İsparta'da reylerimizin düştüğünü, hatta Sa

yın Grup Başkanvekilinizin dediği gibi, tekerleğin geriye döndüğünü iddia ediyorsanız, şimdi 
o iddia eden şuraya gelsin, el ele tutuşalım, Başkanlığa çıkalım, ikimiz de istifa edelim, tik 
seçimde kim buraya dönerse, dönemeyen masraflarını karşılasın. Var mısın? (DYP sıraların
dan alkışlar) Haydi gel, gel! Yapmayan namussuz. Gel! Sayın Gürdere buyur, haydi. 

Evet Sayın Bakanım, size de... Buyurun, gelin bakalım. 
METİN GÜRDERE (Tokat) — Varım, haydi bakalım. 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Haydi, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Durutürk, bitti mi efendim? 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Bitti efendim, sağ olun. 
BAŞKAN — Çevre konusundaki bu aydınlatıcı açıklamalarınıza teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tekirdağ Milletvekili Sa

yın Güneş Gürseler; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Çevre Müsteşarlığının bütçesi üzerinde konuşacağız; ancak sözlerime başlarken, bazı güncel 

çarpıklıkları dile getirmek istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi, Sayın Akbulut Hükümeti kurulduğunda, çevreden sorumlu olarak 

görevlendirilen Sayın Devlet Bakanımıza bağlı olan iki kuruluş var. Bunlardan bir tanesi Çevre 
Müsteşarlığı, diğeri de özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Bunların ikisi de, Başbakanlı
ğa doğrudan bağlı olan, ancak Devlet Bakanı Sayın Dinçerler tarafından Başbakan adına de
netimleri yapılan iki ayrı kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Yüce Heyetiniz, sadece 
Çevre Müsteşarlığının bütçesini bu kadar ayrıntılı olarak görüşme durumunda; ama, Sayın Ba
kana bağlı olan özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının -ki, onun da bir fonu var ve onun 
da bir kararnamesi var- bütçesini bu kadar ayrıntılı görüşme durumunda değiliz, Başbakanlık 
bütçesi içinde görüşülüyor; ama bunun daha doğru yöntemi, Sayın Dinçerler'in Hükümet adı
na burada oturduğu bir oturumda Çevre Müsteşarlığıyla beraber değerlendirmektir. Çevreyi 
hem bir bakanın sorumluluğuna verip, hem de onu farklı zamanlarda tartışmak doğru değil
dir bence; çünkü o iki kurumun farklı yapılaşmasına da getirdiğimiz eleştiriler vardır ve ayrıca 
o iki kurumun uygulamalarından duyduğumuz kaygılar hususunda getireceğimiz eleştiriler vardır. 
O nedenle, Özel Çevre Koruma Kurumuna yönelik eleştirilerimi de bu sırada yapacağım. 

Güncel olan diğer bir olay da, Müsteşar üzerinde yapılan tasarruftur. Bugün ajansların 
geçtiği, basının yazdığı, Sayın Müsteşarın görevden alındığı, yerine bir başka atama yapıldığı 
yolunda; ama Sayın Müsteşar burada oturuyor. Resmî Gazetede yayımlanmadığı için böyle bir 
yöntem uygulanıyor herhalde; ama bu da doğru bir yöntem değildir. Buradan hareket ederek 
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ben şunu söylüyorum : Hep dediğimiz bir iddia vardı; "Türkiye'de çevreyi sağlıklı olarak yö
netemiyoruz, Türkiye'de çevreyi, gerçekten bu işin ehline veremiyoruz" dedik; ama en son uy
gulama, bizim haklılığımızı ve söylediğimiz eleştirilerin nedeni olan bu konunun bir türlü yeri
ne oturmadığını gösteriyor. Anavatan Partisi Hükümetlerinde çevreyle ilgili olarak sanıyorum 
5 bakan değişti ve bu S bakanla birlikte 4 Genel Müdür -sonunda Müsteşar olarak- değişti. 
Çevreyi örgütsel düzeyde, kuramsal düzeyde, ideolojik düzeyde, ne derseniz deyin, bu kadar 
hafife almak doğru değil. 

HİLMt BİÇER (Sinop) — İyisini arıyoruz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Ama, içini doldurmuyorsunuz ki, görevlendirdiğiniz 
insanlar altı ay içinde, daha etrafı tanıyamadan gidiyorlar. O zaman, bakanların da iyisini arı
yorsunuz. Millet bulacak sonunda iyisini. 

Şimdi, olay budur ve Sayın Bakana ben buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yeni 
müsteşarlık kararnamesiyle kendi emirlerinde bomboş bir kadro imkânı var, Çevre Müsteşarlı
ğının en üstünden en altına kadar bir sürü bomboş kadro, kurulmaya çalışılan yaklaşık 500 
milyarlık bir fon var, Çevre Koruma Alanları Fonu, ayrıca Çevre Müsteşarlığının şu an emrin
de Çevre Yasasından kaynaklanan Çevre Kirliliğini önleme Fonu var. Yani, bu kadroların dol
durulmasında ve bu fonların kullanılmasında kendilerinin yapacakları örgütlenmenin ve har
camaların sonuna kadar takipçisiyiz ve biz, ANAF'ın kendi içindeki görevden alıp vermeleri, 
bir bakanın getirdiğini, öbür bakanın almasına bir diyeceğimiz yok; işimize de geliyor; ancak 
işin doğrusu çevreyi iyi yönetebilmektir, ısrarla bunu söylüyoruz. 

Hatırlarsınız, Sayın Cumhurbaşkanımız yemin ettikten sonra bu kürsüden çevre ile ilgili 
çok güzel şeyler söylemişti, burada var, hepsini okumak istemiyorum, biliyorsunuz; ama gerek 
şimdi yapılanlar, gerekse kendilerinin bu konuşmayı yapmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne gönderdikleri iki yasa tasarısı ve iki tane kanun hükmündeki kararname çevre konusunda 
hep eleştirdiğimiz kargaşayı ve bizde Türkiye'nin en önemli çevre sorunu olan mevzuat ve yetki 
kargaşasını artırmaktan başka bir işe yaramamıştır, tşte, biraz önce söyledim, Çevre Müsteşar-

. lığı var, belirli alanlardaki yetkileri özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından kısıl
mış, aynı anda ikisinin birden kararnamesi çıkıyor, özel çevre koruma bölgelerinde Müsteşarlı
ğın yetkisi yok. O Müsteşarlığın emrinde geniş bir fon var; ama o Başkanlığın çalışmalarını, 
bütçesini doğrudan denetleyemiyorsunuz, konuşamıyorsunuz ve ayrıca, ilginçtir, ANAP'ın kendi 
çevreye bakış açısı içinde çelişkilerini ortaya getiren bir örnek olarak ilginçtir, bu iki kararna
meyle birlikte bir de Çevre Koruma Alanları \asa Tasarısı Bayındırlık Komisyonuna geldi, orada 
görüşülüyor. Yapılan şu : 

Kararnamede (özel Çevre Koruma Kurumu Kararnamesinde) özel çevre koruma bölgele
rindeki bütün imar yetkilerini Başkanlığa veriyorsunuz, aynı tarihte Meclise sunduğunuz yasa 
tasarısında o konudaki yetkileri yüksek kurulla birlikte Bayındırlık Bakanlığına veriyorsunuz. 
Onların yetkisi, aynı anda sunulan yasa tasarısı ve kanun hükmündeki kararnameyle çelişiyor. 
Bütün bunlar Türkiye'de çevre sorunlarını artırmaktan başka bir işe yaramamıştır, yaramaya
caktır. Eğer çevrede dört başı mamur bir düzenleme yapmak istiyorsanız, bu konuda hazır Mec
liste oluşmuş bir uyum, bir görüş birliği varken, Çevre Yasasını esas alarak o yasa içinde dört 
tane ayrı fon kurmadan, yasadaki fonu geliştirerek bir tane olan kurulu beşe çıkarmadan; ama 
o kurulun, yasadaki kurulun eksikliği, yanlışlığı varsa o kurulu geliştirerek; araya yüksek ku
rul mu koymak istiyorsunuz, onu, o yasada yaparak bu işi düzenlememiz gerekmektedir. Çev
re Yasası ana mevzuat olarak dururken, onunla çelişen bir sürü yasa, bir sürü kanun hükmün
de kararname çıkarmanın anlamı yoktur. 
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Ayrıca Meclis olarak bir eksiğimiz de var; onu Cumhurbaşkanımız söyledi; ama bugüne 
- kadar sonucunu getiremedik. Çevre ile ilgili tasarı ya da teklifler, Türkiye Büyük Millet Mecli

sinin halen çeşitli komisyonlarında görüşülebiliyor. tşte, Çevre Koruma Alanlarına tlişkin Yi-
sa Tasarısı, Bayındırlık Komisyonunda görüşülüyor. Halbuki, dünyadaki genel gidiş, uygula
ma ve çağdaş anlayış, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu yasa tasarı ve tekliflerinin incele
nebileceği kalıcı bir çevre komisyonunun kurulmasını gerektirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ben, "Türkiye'nin çevre sorunları nedir?" sorusuna şöyle bir ce
vap verebilirim : 

Birincisi, şu biraz önce anlattığım yetki ve mevzuat kargaşasıdır. 
İkincisi, Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu nüfus sorunudur. 
Üçüncüsü de, tarım topraklarının, tarım dışı amaçlarla kullanılması ve erozyon nedeniyle 

içinde bulunduğu tehlikelerdir. 
Nüfus konusunda bazı ilginç durumları Yüce Heyetin dikkatine sunmak istiyorum : 
Nüfus artışı olayı, Türkiye ile birlikte bütün dünyanın yaşadığı bir olaydır. "Nüfus hızla 

artıyor, Türkiye bu nüfus artışından da payını alıyor" derken, belki gözümüzde canlandıramı-
yoruz; ama geçenlerde yayımlanan bir rapordaki bazı rakamları insan okuyunca, dünyanın ne 
kadar büyük bir tehlike karşısında kaldığı ortaya çıkıyor. 

Bakın, o raporda, "Bundan 2000 yıl önce; yani Miladî takvimin başlangıcında dünyada 
250 milyon insan yaşıyordu. Bu 250 milyon insanın 1 milyar olması için tam 1 830 sene geçmiş; 
yani takvim 1 830 yılına gelince dünyadaki insan sayısı, 750 milyon artarak, 1 milyar olmuş; 
ama bu sayının 2 milyar olması için sadece 100 yıl geçmiş, 1925 yılında dünyadaki insan sayısı 
2 milyar olmuştur. 3 milyar olması için 37 yıl geçmiş, 1962 yılında dünyadaki insan sayısı 3 milyar 
olmuş; 4 milyar olması için aradan 13 yıl geçmiş ve 1975 yılında dünyadaki insan sayısı 4 mil
yar olmuş; bugün ise dünyadaki insan sayısı 6 milyarı aşma durumundadır" denilmektedir. 

Bu çok hızlı artıştan Türkiye de elbette payını almış durumda ve yüzde 2,8 dolayında bir 
hızla artarak nüfusu 21 inci Yüzyıl başlarında 70 milyonu geçecek bir ülke olacaktır. 

Bu ülkenin bir gerçeği var : Türkiye'de hızlı nüfus artış oranının en büyük bölümünü kentler 
oluşturuyor ve kentlerdeki sorunların artmasındaki en büyük etken ve en büyük itici güç, nü
fus artışı olmaktadır. Yani, hızla ana kentleşen ve büyüyen şehirlerimizdeki o nüfusun ihtiyaç
larım karşılamak üzere daha fazla yol, daha fazla kanalizasyon ve daha fazla su tesisi yapmak 
durumundayız. 

Eğer bunları yapmazsak, şehirlerin etrafında, belediyelerin, yerel yönetimlerin denetleye-
medikleri illegal yerleşme bölgeleri ve bunun sonucu olarak da kontrol edemediğiniz ilkel bir 
yaşam düzeyi oluşuyor ve giderek kentin çevresinin çökmesini, kentin içten içe çürümesini, bo
zulan altyapıyı getiren bir durum ortaya çıkıyor. 

tşte bütün dünyanın bu sorunlar karşısında anlaştığı bir nokta, yeni iskân stratejilerinin 
geliştirilmesidir. Peki, yeni iskân stratejileri geliştirirken yapılacak olan nedir. Yapılacak olan, 
yerel yönetimlerin desteklenmesidir. 

Burada sözü, ANAP İktidarının özellikle 26 Marttan sonra oluşan yerel yönetimlere ba
kışına getirmek istiyorum. "Bunun çevreyle ilgisi nedir?" diyeceksiniz. Çevre ile ilgisini biraz 
önce söyledim : Kentlerdeki bozulmayı, kentlerde giderek artan nüfusun ortaya çıkardığı bo
zulmayı çevre sorunu olarak görmemek mümkün değildir. Türkiye'nin en büyük çevre sorunu 
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nüfus artışıdır; o nüfus artışı İstanbul'u bu hale getirmiş ve istanbul'a kanalizasyon sorununu 
getirmiştir ve bildiğiniz gibi, o kanalizasyon Marmara Denizini öldürmüştür. "Bunun Çevre 
Müsteşarlığı içinde ilgisi ne?" diyeceksiniz : Yerel yönetimleri elinizdeki fonlardan destekle
meniz gerekmektedir. İlgili fonda 40 milyara yakın para bulunmaktadır; ayrıca, kurulması dü
şünülen fonda da S00 milyar toplanacağı ümidindesiniz. Bu fonlarla yerel yönetimlerin des
teklenmesi gerekir, ama bugün, Hükümet, hem Bayındırlık Komisyonunda tartışılan çevre ko
ruma alanları kurulmasına dair yasa tasarısında, belediyelerin ellerinden yetkilerini alıp, bü-
yükşehirlerde plan yapma yetkisini doğrudan doğruya Bayındırlık Bakanlığına vermeye çalışı
yor, hem de bugünlerde yaptıkları birkaç uygulaması ile büyükşehirlerin imar planlarına mü
dahale ediyorlar. 

örnek olarak, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı ile ilgili 2 örnek verebilirim : 5 Aralık 1989 
tarihinde Büyükşehir Belediyesine Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından gönderilen ve İs
tanbul Marmara takım adalarının bütün imar düzenlemelerinin Başbakanın "Olur" u ile Ba
yındırlık ve İskân bakanlığına verildiğine dair bir yazı; aynı mahiyette olan diğeri ise, İstan
bul'da belirlenen 10 alanda -ki, bunlar, İstanbul Galata Kulesi ve Çevresi turizm merkezi, Aka
retler turizm merkezi, İstanbul Zeytinburnu turistik iş merkezi, Ataköy turizm merkezi, Sarı
yer -tstinye turizm merkezi gibi gidiyor- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütün yetkileri elinden 
alınmış bulunmaktadır. 

İstanbul, tarihî ve doğal değerleri ile dünyanın sayılı kentlerinin başında gelmektedir. İs
tanbul'un bu değerleri tahrip edilirken bu müdahaleler yapılmamıştır. Boğaziçi betonlaşırken, 
tarihî eser olarak tescil edilmiş binalar, bölgeler yıkılırken, yakılırken bu yetki kullanılmalıydı. 
Geçmişteki birçok uygulamanın olumsuzlukları yargı kararı ile kesinleşmiş iken kullanılmayan 
bir yetkiyi, şimdi tarihî Taşkışla'da, yeşil Dolmabahçe vadisinde buraları olumsuz etkileyecek 
Süzer Gökkulesine, Beyoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclislerinin haklı müdahalesi 
üzerine onların müdahalesini önlemek için kullanmak, ne sağlıklı kentleşme ile bağdaşabilir, 
ne çevre ile ne de ANAP yönetiminin yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması yolundaki an
layışı ile bağdaşabilir. 

Sayın Milletvekilleri, Türkiye'nin diğer önemli bir çevre sorunu -biraz önce söylediğim gibi-
bence, tarım topraklarının giderek yok olmasıdır. Bilim adamları tarım topraklarını 7'ye ayırı
yor : 1-4 arası -4 üncü sınıf dahil- tarım toprakları, üzerinde tarım yapılabilecek ve bu vasfı 
nedeniyle korunması gereken topraklarımızdır ve bunların bütün yurt çapındaki miktarı 27 
milyon 699 bin hektardır. Ancak, bu miktardaki tarım topraklarımızdan 4 958 758 hektarı -
ortalama 5 milyon hektarı- tarım dışı amaçlarda kullanılıyor. Bunların içinde endüstriyel yer
leşimden tutun kentsel yerleşime; çayır ve mera olarak kullanılan alanlara kadar hepsi var. 

Endüstriyel yerleşim ve kentsel yerleşim açısından konunun önemi, Türkiye'de arazinin 
fizikî planlamasının yapılmamasından kaynaklanıyor. Türkiye henüz, topraklarının endüstri
yel yerleşimde nasıl kullanılacağına dair, bir fizikî planlama, bir harita yapmış değil. O harita
da, hangi fabrikanın nerede yapılacağının belirtilmesi gerekirdi. O harita şimdiye çıkarılmadı
ğı için, örneğin; her türlü endüstriyel yerleşimde, kentleşmede, sadece Trakya'da 25 608 hektar 
tarım toprağı, tarım dışı amaçlarla kullanılmaktadır. 

Türkiye'de yaklaşık 1 100 tane tuğla fabrikası vardır. Bu 1 100 tane tuğla fabrikası, her 
yıl, yer Üstünden, 2 ilâ 5 metre vasıflı toprağı kazımakta ve bunun miktarı da yılda 30 milyon 
tonu bulmaktadır. Bunun nedeni de, herkesin canının istediği yerde sanayi kuruluşu, canının 
istediği yerde tuğla fabrikası kurabilmesinden kaynaklanmaktadır. 
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Bunun arkasından erozyonu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Türkiye, bugün Afrika ül
kelerinden daha büyük boyutlarda erozyon tehdidi altındadır. "Her yıl Kıbrıs Adasını örtecek 
kadar toprak denize dökülmektedir" denilmektedir. Onun bir başka benzetmesi daha var; her 
yıl 50 milyon kamyon yükü toprağı, denize döküyoruz. Türkiye'deki kamyon sayısı 400 bin 
civarında. Her yıl, 50 milyon kamyon yükü toprağı, yani 500 milyon ton toprağı denize dökü
yoruz. Neden? Hem tarım topraklarımızı tarım dışı amaçlarda kullandığımız için, hem de ta
rımsal niteliği olmayan erozyona açık, erozyon riski çok kuvvetli olan 46 milyon 629 bin 633 
hektar toprağımızı tarımda kullanmaya kalktığımız için. Buraların ağaçlandırılması, buraların 
bitki örtüsüyle donatılması gerekirken, açık kaldıkları için, rüzgar ve su erozyonuna maruz 
kalıp denize gidiyorlar. Milliyetçiliği kimseye bırakmıyoruz; ama bizim milliyetçiliğimiz -hep 
verdiğim bir örnek var- yatay. Kimseye yatay bir karış toprak vermiyoruz; ama dikey olarak 
her yıl bir Kıbrıs Adası kadar toprağı veriyoruz. Bu anlayışın değişmesi lazım. Tabiî, bu anlayı
şın değişmesi için, ormanlarımıza daha iyi gözle bakmamız lazım. Tabiî, Sayın Bakanım ora
dan, yani bakışlarıyla Çevre Müsteşarlığı dışındaki konulara çıktığımı anlatmak istiyor; ama 
çevreyi bütüncül olarak görmemiz gerektiği kanısındayım. Çevreyi, ormandan, topraktan... 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DlNÇERLER (Hatay) — Şûra yapalım. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Şûranın hazırlığını biz yaptık. Şûrayı da gene bera
ber yapalım ve bunların hepsini orada konuşalım. 

Ormanlar açısından da şunu söylemek istiyorum : -özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığı ile de bunun ilgisi vardır- Bakınız, geçen yıl temmuz ayında bir kararnameyle özel Çevre 
Koruma Kurumu Başkanlığı kuruldu. Ondan önce de, şubat ayında, Tarım Bakanlığı bir yö
netmelik çıkararak, orman alanlarının kimlere, nasıl tahsis edilebileceğini belirledi. O yönet
melikle verilen yerler ve ondan önce ANAP iktidarı zamanında bugüne kadar ormanlardan 
verilen yerlerin toplam metrekaresi 9 365 534 metrekare; yani, bu kadar orman turistik amaçlı 
tahsise tabi tutulmuştur. Burada isimlerini de vermem mümkün; çünkü, Sayın Bakanın daha 
önceki bir soruma verdiği cevapta belirttiği miktarlar şöyle : Fethiye-Paçarız'dan, Fethiye-
Katrancı'ya, Fethiye-Kalemya'dan, Datça-Çatılimanı'na kadar, bir sürü kuruluşa 49 yıllığına 
yapılan orman içi tahsisler; örneğin, Katrana Koyu, 100 bin metrekare bir şirkete, bir şahsa; 
örneğin, Fethiye-Paçarız 155 bin metrekare, bir şirkete... Bütün bunlar ormanı yok etme pa
hasına... 

Ama, yine sizin Hükümetinizin getirdiği bir yumuşak turizm anlayışı var; fakat bütün bu 
yapılanlar, bütün bu ormanı tahrip etmeler, o yumuşak turizm anlayışıyla, yani daha çok gü
nübirlik turizmi teşvik eden anlayışla çelişiyor. Bunu, Yüce Meclisin dikkatine sunuyorum.. Eğer, 
bu ülkede erozyon varsa, tarım topraklan giderek yok olmaktaysa, bunun bir an önce önüne 
geçmek görevinizdir. 

Bir başka konuyu Yüce Meclisin dikkatine sunmak istiyorum. Biraz önce, hem ANAP 
adına, hem Doğru Yol Partisi adına konuşan arkadaşlar da söylediler; dediler ki, "Tehlikeli 
maddelerin ithalinin önlenmesi ve yönetmelik çıkanlması gerekir." 

O yönetmelik çıkmadı; kolay kolay çıkacağına da inanmıyorum. Çünkü, Türkiye, geliş
miş ülkelerin çöp ihracı tehdidi altındadır. Bu konuda bir tebliğ varken, bu konudaki tebliğ 
Türkiye'de yürürlükten kaldırılmıştır; o tebliğ 25 gün dayanabilmiştir. Tebliğ, geçen yıl haziran 
ayında yürürlükten kaldırıldı, hâlâ yerine yeni tebliğ konmadı. Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı yeni bir tebliğ hazırlıyordu; orada da kaygı para idi. "Ne getirirsen getir; tehlikeli 
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olmadığını söylüyorsan, taahhüt ediyorsan getir; ama aksi anlaşılırsa, senden 1 milyon Ameri
kan Doları alırız" deniyordu, çıkmadı. Tepkimizi koyduk; ama hâlâ doğrusu da çıkmıyor. 'Ya
ni, Türkiye'yi yabancı ülkelerin, gelişmiş ülkelerin sanayi çöplüğü haline getirmeye kimsenin 
hakkı yoktur. Eğer, bu tebliği hâlâ çıkarmayacaksanız, bir an önce bunu çıkaracak olanlara, 
bu düzenlemeyi yapacak olanlara yetkiyi tanıyın. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri, buradan, en güncel olay Aliağa'ya gelmek istiyo
rum. Aliağa'da yapılan, Aliağa'da yapılmak istenen, Hükümetin en yüksek noktasından en 
sade milletvekiline kadar, her yerde çevre konusunda söylediği güzel sözlere, iyi sözlere uygun 
davranmadığının göstergesidir. Türkiye, bir Yatağan örneği yaşamaktadır. Türkiye, bir Göko-
va Termik Santralı örneği yaşamaktadır; ama bütün bunlara rağmen, Aliağa'da ısrar edilmek
tedir. Aliağa'da halk sokaklarda, Aliağa'da herkes, "buraya bu cinayeti işlemeyin" diyor; ama 
Sayın Cumhurbaşkanımız bu kürsüde başka şeyler söylüyor; geçen akşam televizyonda da "Ali
ağa'ya termik santral yapılacaktır, çevreye zarar vermez" diyor. Tabiî, sonra daha ilginç bir 
gelişme oluyor; Cumhurbaşkanımızın Sayın Basın Danışmanı, "Termik santralı, Gökova'ya 
otelyapacağız" diyor. Aslında o dediği çok doğru; tabiî o termik santralı otel yapalım, o doğ
ru; ama siz, işin hangisinin doğru olduğuna ne zaman karar vereceksiniz? Hangisi doğru, ora
ya termik santral mı yapmak doğru, otel mi yapmak doğru? En doğrusu, doğaya zarar verme
mek; ama bir an önce gözünüzün önündeki örneklerden ders alın. 

Aliağa'nın bir ilginçliği daha var değerli milletvekilleri: Aliağa'yı, öyle işi kolaylaştırma
dan yapmadınız; baktınız ki, Türkiye'de çevre bilimci oluştu, Türk halkı, artık, doğasına, çev
resine sahip çıkıyor; -öyle, normal işleyişine bırakmadınız- ne yaptınız Aliağa'yı?.. Serbest böl
ge ilan ettiniz. Hem de serbest bölgeler yasasının bizatihi kendisine aykırı olarak, Aliağa'yı 
serbest bölge ilan ettiniz. Türkiye'de serbest bölgeler yok mu?.. Var; ama.serbest bölgenin hangi 
amaçla kurulacağı, Serbest Bölgeler Yasasının 1 inci maddesinde var. Nasıl başlıyor bakın. "Bu 
kanun, Türkiye'de ihracaat için..." Altında da sayıyor. 

BAŞKAN — Sayın gürseler, süreniz dolmuştur; lütfen toparlayınız. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
"İhracaat için" diye başlıyor ve Mersin'de kurdunuz serbest bölgeyi. Orası sadece bir iş 

için değil, orada bir sürü sektörde ihracaat hizmeti yapılacak; ama şimdi ne deniyor?.. 25 Ekim 
1989 tarih 14633 sayılı Kararname ne diyor : "İzmir Aliağa Termik Santralı serbest bölgesi." 
Yani, sadece termik santral için orası serbest bölge ilan ediliyor. Ne olacak?.. Yabancı şirketler, 
Japon ortak daha kolay gelsin diye. Ne olacak?.. Kamulaştırmalar daha hızlı yapılacak ve ora
da termik santral çok hızlı bitirilecek. Sonra ne olacak?.. Yatağan'da olanlar olacak. Ne oldu 
Yatağan'da?.. 30 kilometre kare alanındaki bir saha, kömür olarak kullanılmayan; fakat kö
mür ocağından çıkan artıklarla yok oldu. 10 kilometre kare alanında bir çukur oluştu kömür
den. 370 kilometre kare genişliğindeki bir alan baca gazından etkilendi ve orada insanlar artık 
tarım yapamıyor. Orada doğal denge bozuldu; ama ona rağmen, "Aliağa'da termik santral 
yapıyoruz" diyorsunuz. Yaparsınız tabiî; ama "Ben devletim, çevreyi kirletirim" anlayışı, ar
tık Türkiye'de, halka rağmen, sökmeyecek bir anlayıştır. 

Burada hemen, çevresel etki değrlendirmesi olayına da bir parça değinmek istiyorum. 
Bir süredir bunun tartışması var ve çevre yasasının 10 uncu maddesinde bu konuda bir 

zorunluluk olduğu halde, 1983'ten beri, çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği çıkmıyor ve 
siz de 1988'den beri bütün hükümet programlarına bunu almışsınız. Bunu buraya çıkardım. 
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1988 Hükümet Programı 2 nci maddesi : "Yürürlüğe konacaktır." 1989 Hükümet Programı 
2 nci maddesi : "Yürürlüğe konacaktır." 96 ncı madde : "Yürürlüğe konacaktır." 

Çıkarıyorsunuz, biliyorum, iyi niyetle çalışanlar var; -müsteşarlık bunu çıkarmak istemi
yor, çalışmıyor, falan değil; onu söylemek istemiyorum- ama kendi içinizde, çevrenin nasıl yö
netileceğine ve çevrede patronun kim olacağına karar vermediğiniz için bu iş gecikiyor. Çevre
sel etki değerlendirmesi ne demektir?.. Çevresel etki değerlendirmesi, en basit sanayi kurulu
şundan GAP'a kadar, bütün projelerin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması demektir ve 
onun bir otoriteye verilmesi demektir, tşte o otorite kim olacak? Yok, öyle bir niyeti yok Sayın 
Bakanın. Onu sağlamanız lazım; onu daha yapmadınız. Onu yapmanız ve izin belgeleri siste
mini çağdaş hale getirmeniz ve çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğini çıkarmanız lazım. 

Bu konuda, çevreyi korumadığınıza, çevreyi koruyanlara destek olmadığınıza bir örnek 
vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Edincik'te bir olay yaşandı. Edincik'te, bir fabrikanın bacasından çıkan gazlar oradaki 
insanları hasta etti, oradaki bitki örtüsünü yok etti. Çevre Müsteşarlığı bütün olanaksızlıkları
na rağmen, gitti geldi; yöredeki sağlık müdürlüğü, valilik, kaymakam birşeyler yapmaya çalıştı 
ve öszel bir kuruluş olan fabrikayla mücadele ettiler. Adam gazı biriktiriyor, en olmayacak za
manda salıyor; gittiklerinde ölçemiyorlar. Dedektif gibi peşine düştüler; ama ne oldu?.. Kay
makamı yolcu ettiniz. "Kaymakam fabrikayla mücadele etti" diye yolcu ettiniz. Şimdi denebi
lir ki, "Vali muavini yaptık." Değil, kaymakamı oradan kızağa aldınız. Sonra, orada fabrikay
la doğrudan mücadeleyi sürdüren elemanlar vardı; Urfa'ya sürdünüz. 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Bravo Güneş! 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Biz istedik onu. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Belgesi de elimde, adam kalktı dava açtı. 
Şimdi, çevreyi... 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Urfa, sürülecek yer değil Sayın Gürseler. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Türkiye'deki genel kaygıyı, genel kanıyı, sizin, Urfa-
lı, Bitlisli, Bingöllü olmanız değiştirmiyor Sayın Bakanım. Keşke şimdiye kadar siz oralara çok 
daha iyi hizmetler verseydiniz de, Urfa'ya giden, "ben sürüldüm" demeseydi. Adam, dava di
lekçesinde "Beni Urfa'ya sürdüler" diyor. Kimi sürdünüz? Çevreyi koruyanı sürdünüz, bir özel 
sektörün fabrikasıyla mücadele edeni sürdünüz. Haydi onu anlatmayayım. Kaymakamı görev
den alıp, bir başka yerde kızağa çektiniz. 

Bütün bunlar, çevre ile ilgili tutarlılıklar değil. Çevreyi korumak için, çevrenin değerini 
anlamak lazım. Demin bir arkadaşımız söyledi, "Dünya tek ve hepimiz dünyalıyız." önce bu
nu kabul etmemiz, ondan sonra da çevresel değerlerimize sahip çıkmamız gerekir. 

Ben, hoşgörüsü için, Sayın Başkana teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürseler. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Vehbi Dinçerler; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; evvela, bütün Meclisin, kamuoyunun üzerinde çok büyük bir ittifakı olduğu bir konu-
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da konuşmuş olmanın memnuniyetini izhar etmek isterim. Bu sözümü teyit için de, Sayın Gür-
seler'in, geçen sene, Çevre Müsteşarlığı bütçesi vesilesiyle yaptığı konuşmadan bir pasaj oku
yacağım : 

"öncelikle, Sayın Bakan ile -ki, o zaman Sayın Kahveci'dir- çoğu noktada aynı şeyleri 
söylüyoruz. Genelde, ANAP'ın ekonomik anlayışı dışında, farklı düştüğümüz yerler yok." Eko
nomik anlayışımızın bir olmasını, zaten ne siz, ne biz bekleriz; aksi halde aynı parti oluruz; 
yani siz, biz olursunuz; ona da siz razı olmazsınız zaten. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — O da mümkün değil. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Devamla) — Evet, o da mümkün değil; 
ama teknik konuda, işin politikasında, ekonomik politika meselesi hariç, farklı düştüğümüz 
yerler pek yok. Ortaya çıkan şu : Çevre bilinci oluşmasında, hep birlikte, aynı şeyleri söylüyo
ruz. Son 25 yılda, dünyada, insanlarda, insanlıkta bir çevre bilinci oluştu. Tamam, bunda mu
tabıkız. Bu konuda, DYP adına konuşan arkadaşım ve diğer arkadaşlarım da aynı ifadelerde 
bulunuyorlar. Ben, konunun yenisi olduğum için, bu seneki Plan ve Bütçe Komisyonu görüş
melerindeki zabıttan baştan sona dikkatle okudum, geçen seneki zabıtları da okudum. Geçen 
seneki Genel Kurul bütçe görüşmelerinin zabıtları da önümde duruyor zaten, oradan pasaj oku
yorum. Birinci dikkatimi çeken nokta buydu; yani geniş bir mutabakat var. Çok güzel bir şey, 
ümit verici bir şey ve gelecek için, gelecek nesiller için, gelecek çocuklar için, çocuklarımız için 
ve Allah'ın bize lütfettiği nimetlerin gelecekte doğru kullanılması için bir müşterek zemin olu
şuyor. Bence en büyük kazancımız budur; yani çok farklı siyasî kanaatlara rağmen, büyük bir 
konsensüs var, beraberlik var. Evvela, buna dikkat ettim. 

ikincisi, burada konuşulan, Plan ve Bütçe Komisyonunda da, burada da söylenen konu
ların hemen hemen hepsi, değişmeden tekrarlanıyor. Bu, iki şeye alamet: Birisi, meselelerin 
çözümünde hızlı ilerleme yok. Bu doğrudur. Yalnız, bu konu, tek başına bizim Hükümetimize 
dönük bir konu değil. Zaten yeni oluşan bir mesele; bilinç son 25 yılın eseri; fakat biz, bazı 
ülkelere göre biraz daha hızlı hareket etme fırsatını bulmuşuz; ama hızımız yeterli değil, kabul 
ediyoruz ve telafisi için de gayret edeceğimizi ifade ediyoruz. İnşallah, bu gayretimizden sami
mi sonuçlar da alırız. 

İkincisi, bu konuda, -biraz polemik ifade taşıyabilir; ama beni mazur görsün arkadaşlarımız-
kendileri de polemik yapma istidadındalar. Ben derim ki, bu derece hassas bir konuda... Bir 
arkadaşımızın konuşmasında var, "İnsanoğlu, çevre bilincine, aya gittiği zaman vardı. Dünya
ya baktığı zaman nefis bir küre gördü ve o kürenin çok kıymetli olduğunu tespit etti." Bu gü
zellikler dolayısıyla, inşallah polemikleri azaltır ve işbirliği içerisinde işimize devam ederiz. 

Demek ki, bu mesele, partilerarası mesele olmaktan ziyade, partilerin iştirak ettiği bir me
seledir, onu tespit ettik. İşin biraz felsefi tarafına girilirse, ben şunu belirtmek isterim, arkada
şımız doğru söylüyor. Aya gidildiği zaman astronotun ilk sözü, "Bir tane dünya vardır, başka
sı yok." Fakat, o dünya, içinde yaşayan insanlardan dolayı kıymetlidir. İnsanoğlunun aklının, 
hudutlarının alamayacağı bir rakamla ifade edilen zaman sınırı içerisinde varıp da bulabilece
ği küreler var; ama bu kürelerin en kıymetlisi dünya küresi, çünkü insan var. Hepimizin de 
söylediği gibi, her şeyi insan için yapıyoruz. Benim sözüm değil, bu zabıtlarda var, katılıyorum 
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ve her şeyi insan için yapıyoruz. Aslolan insandır. Aslolan insanı korumaktır, tnsanı korumak 
için, ormanı koruyoruz, tnsanı korumak için, havayı temiz tutmaya çalışıyoruz. Toprağı vesai-
reyi hep öyle. öyleyse, değerlendirmelerimizde insan unsurunu kesinlikle gözden uzak tutma
mamız lazım. Fizikî planlamayı insan unsuru için istiyoruz; doğrudur. 

Bu arada, şuna değinmek istiyorum: Bazı konulara cevap vermeden önce, hakikaten, Bir
leşmiş Milletlerin işi çok ciddî ele almasından sonra ve Norveç eski Başbakanı Mrs. Brund-
tland'ın Başkanlığında teşekkül eden komisyonun çalışmalarının bitmesinden sonra, kalkın
ma anlayışında ilerlemeler olmuştur, müspet gelişmeler olmuştur, ingilizce tabiriyle sustainab-
le development dedikleri bir kavram gelmiştir. O kavramın aslı şu ve çok basit. Diyor ki: Belli 
bir kuşak kendi döneminde bencil olmasın, gelecekteki bütün nimetleri ve kaynakları kendisi 
için tüketmesin. Her kuşak kendi gayreti ile kendi imkânlarıyla, teslim aldığı nimet varlık sevi
yesini muhafaza ederek büyüsün, ilerlesin. İşsize iş, aşsıza aş, evsize ev bulsun. Amaç da o; 
insanı mutlu kılmak, müreffeh kılmak, huzurlu kılmak; ama bunu başkalarının gelecekteki 
haklarından yiyerek değil, başkalarının imkânlarını tüketerek değil, kendi gayreti ile yapsın. 
Güzel bir anlayıştır. 

Bunun yanında, biliyorsunuz, sıfır büyüme gibi bir teori vardı. Hiç büyümeyelim, oldu
ğumuz yerde duralım... Olmaz bu, olmaz, mümkün değil. O zaman, insanlığı ilerletemezsiniz. 
öyleyse, böyle bir makul nokta bugün tespit edilmiştir ve ben sevinçle müşahede ettim, bizim 
Planlama Teşkilatındaki kayıtlarda en azından kayıtlarda, belki uygulamada henüz değil; ama 
kayıtlarda bu var. Planda onu söylüyor. Planda var. Plana bu girmiştir, bu sevinç vericidir, 
bundan memnun olmak lazım. 

Demek ki, bu bilinci, müştereken, bozmadan, polemiğe girmeden işlersek, birçok yere ko
yabiliriz, ulaştırabiliriz ve belki torunlarımızın torunlarına daha adil, daha hakkaniyete uygun 
bir dünya bırakırız. Bize, geriye dönüp baktıkları zaman 1 000 yıl, 2 000 yıl öncesine baktıkları 
zaman, bizim biraz evvel nüfus sayımıza baktığımız gibi, isa'nın doğumunda 250 milyon var, 
bugün 6,5 milyar var, olayına bakıp, neden buraya geldik sualinin çeşitli meselelerini tartıştığı
mız zaman, kimseyi suçlamayız, öyle bir dünya istiyoruz, öyle bir kalkınma istiyoruz, bunda 
müttefikiz ve doğru buluyoruz. 

Bu konuda söylenecek çok güzel şeyler var. Ben işin teorisine, daha fazla felsefi noktasına 
girmeyeceğim, bazı konulara cevap vererek, belki kısa atıflar yapacağım. 

Yetki kargaşası, yetki çokluğu, müessese çokluğu, Güneş Bey bunların sayısını hepinizden 
iyi bilir... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — iki yıl oldu Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI M. VEHBt DİNÇERLER <Devamla) — ... 118 yönetmelik var, şu 
kadar kanun var, şu kadar tüzük var falan. Bunları ben ezberledim Güneş Beyin notlarından; 
bizim arkadaşlar da bana epey belge verdiler, burada duruyor; doğrudur. 

Yalnız, burada şu meseleyi ortaya koyalım. Bir konunun halli için müesseselerin çokluğu 
tek başına bu işin yanlışlığının karinesi ve delili olamaz. Mümkün değil. Olayın detayına bak
mak lazım. Bir basit misal vereceğim : Şimdi bütçe konuşuyoruz, tabiî ki politikaları da konu
şuyoruz. Sayın Tunca Toskay'ın meselesi Başbakanlık bütçesi içerisinde konuşuldu, fırsat bu
lundu bulunmadı ayrı mesele. Biz tenkitleri alırız, not ederiz, işimizi takip ederiz. Yalnız, özel 
Çevre Koruma Başkanlığı bir icra kurumudur; Tanm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, valilikler, 
belediyeler vesaire gibi icracı kuruluştur. 
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YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Ama, Sayın Bakan, bazı konular da tam yetki istiyor. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Devamla) — Şimdi, tam yetki isteme me
selesine geleyim Yüksel Bey. 

Şimdi, dolayısıyla, icra kurumlarının çoğalması, koordinasyonu iyi ve verimli yapmak şar
tıyla, bence zararlı değil, yararlı olabilir; ille olur demiyorum; ama olabilir. Ona akıllıca bakıp 
takip etmek lazım ve izlemek lazım, tzleme meselesi, bugün çıkan kanun hükmünde kararna
mede Çevre Müsteşarlığına verilmiştir. Bu, iyi bir adımdır. Dolayısıyla, bunu çok kısa geçiyo
rum, yani müesseselerin çokluğunu, tek başına bir düzensizlik, bir duyarsızlık, bir karmaşa 
olarak kabul etmemek lazım. Oradaki incelikleri yakalayıp, işin detayına girip yanlışları çöz
mek lazım. Yanlışları çözelim. 

Sayın Durutürk'ün» "Tesislerin arıtma üniteleri bulunmalıdır" sözü her zaman söyleni
yor. Bunun yapılması için fon lazım, para lazım dendi. O fon, o para, şu anda Mecliste görü
şülmekte olan çevre alanlarıyla ilgili, reformla ilgili bir kanun tasarısında, inşallah, eğer ger
çekleşirse, muhalefet partilerimiz destek verirlerse, aşağı yukarı yılda 400-500 milyar lira para 
toplanacak ve biz de bu parayı bu işlere hasredeceğiz. Onun cevabı zaten kanun tasarısının 
içinde vardır. 

Sayın Durutürk ve Sayın Gürseler, orman tahribatı meselesini dile getirdiler, bazı rakam
lar ellerinde var, Hükümetin verdiği rakamlar var. O konu, bence, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının bütçesinde daha iyi konuşulabilir; ama biz çevreci olarak meseleye bir kere daha 
bakacağız ve fikrimizi söyleyeceğiz. Orada ölçü, demin anlattığınız kalkınma anlayışı içinde 
çevreyi en az tahrip ederek, faydayı en yukarı noktaya götürerek bir çözüme ulaşmaktır. 

Kalkınmayı durduramayız, sanayileşmeyi durduramayız, büyümeyi durduramayız; ama bu 
ölçüler içinde gerçekleştireceğiz. 

Kıyılarla ilgili kanunumuz geçti, sizler de komisyonda tartışınız ve büyük değişiklikler ya
pıldı. Sanıyorum makul bir noktaya geldi ve korunma konusunda ümidimiz arttı, bunu da tes
cil edelim. 

Sayın Durutürk ve Sayın Gürseler'in belirttiği gibi, çek yönetmeliği konusunda bugün yet
kimiz var; müsteşarlık olarak, kanun hükmünde kararnameye göre yetkimiz var, yapacağız. 
Gecikmiş... Doğrudur; sebepleri vardır; ama bu sebepleri yenmek için de bugün imkânımız 
var. Müsteşarlık haline gelmiştir, kadrolarımız artmıştır, para imkânımız artmıştır, bilgiyi kul
lanma imkânımız artmıştır. 

Sayın Gürseler'in çok tekrar ettiği; fakat burada söylemeye sanıyorum şu anda gerek gör
mediği başka bir konu var, onu da söylemek istiyorum müsteşarlık konusuna değinmişken. 

Çevre Müsteşarlığının taşra teşkilatının kurulması lazım ki, kanunî yetkisi var; doğrudur 
ve bu taşra teşkilatı kurulması meselesi de, sizin ısrarla belirttiğiniz gibi, havza esasına göre 
kurulmalıdır. Bunda da mutabıkım ve bunun süratlenmesi için de gayret edeceğim. Çünkü, 
bu mesele, tekrar söylüyorum, hepimizin meselesi. 

Marmara meselesine bakıyorsak, bunu oradaki belediyelere, valilere veya küçük kasaba 
belediyelerine terk edemeyiz. Onun genelini gören ve genelini merkezdeki kararlarla bütünleş
tiren bir akıl lazım, o da, taşra teşkilatının iyi çalışmasıyla olur. Onu da süratle gerçekleştireceğiz. 

Bir başka noktaya değinmek istiyorum. Çevre meseleleri bilinci gelişiyor, vardır. Gördü
ğüm kadarıyla, işin bilimsel ve mühendislik tarafında sıkıntalır ve noksanlar var. Bunun ta-
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mamlanması, mesela master plan yapılması, fizikî plan yapılması, çevre kirlilisi bölgelerinin 
tespit edilmesi ve önceliklerin verilmesi; nereye hangi sektöre, hangi coğrafî bölgeye önce gide
ceğiz; bunların tespiti biraz da mühendislik meselesi. Mühendislik meselesinin çözülmesi için 
şu anda kafamızda bazı niyetlerimiz var, o da belki Çevre Müsteşarlığında özel ihtisas komis
yonları veya yurt içi ve yurt dışı kurumlara özel proje yaptırmak suretiyle bu meselenin altın
dan kalkmaya gayret edeceğiz ve eski gayretleri hızlandıracağız. Gayretlerimiz yerindedir, doğ
rudur; tamamlayacağız diyoruz. Onda da mutabıkız. 

Her konuşmada söylenmiş, ben de tekrarlamakta fayda görüyorum. Çevre bilinci, satıl
ması gereken fevkalade kıymetli bir fikirdir, kültürdür, değerdir, bilgidir. Bunu satmamız la
zım, kamuya mal etmemiz lazım, çocuklarımızdan başlayıp dedelere kadar bunu götürüp an
latmamız lazım; doğrudur. Bunun için gösterilen gayretleri çoğaltmamız lazım; o da doğru
dur. Müsaade ederseniz, ilk yaptığım icraatlardan birini Yüce Meclise anlatmak istiyorum. 

Sayın YÖK Başkanını ziyaret ettim, iki şey istedim : 
1. Çevre konusunda müstakil enstitü kurulması. Marmara Üniversitesinde bir tane var; 

ama yeterli değil, birkaç tane daha çevre enstitüsünün kurulması lazım. Bunun için kanun ge
rekiyor. tkna edeceğiz ve bunun için kanun tasarı veya teklifi getireceğiz. 

2. Üniversitelerde okutulan birçok dallarda -ki mühendislik, ekonomi haydi haydi dahil-
çevrenin dolaylı veya direkt şekilde öğretilmesi lazım, yani ders programı olarak öğretilmesi 
lazım. Birincisi, profesyonel meslek olarak öğretilmesi lazım, ikincisi ders programı öğretilme
si lazım ve bu ikisine karşı olarak veya yanında bir de enstitü kurulup bütün meselelere ilmî 
gözle devamlı bakacak kurum ortaya koymak lazım. Sizi temin ediyorum, konuşmamızdan 
bir veya iki gün sonra YÖK toplandı ve bu konularda bir prensip kararı aldı; bütün üniversite
lere yazı yazıldı -yazılar burada, şimdi vaktinizi almak istemiyorum- üniversitelerin bu konu
daki temayülü tespit ediliyor ve YÖK'ün de ilke kararı müspet görünüyor. 

Uluslararası anlaşmalar konusu : Listesini vermeyeceğim, çok sayıda uluslararası anlaş
maya katılmışız. Geçen yıllarda çok konuşulan Marpol meselesine belli ölçüde girmişiz, Hü
kümet kararını verdi, Mecliste görüşülecek; ama hâlâ müzakerelerini yürüttüğümüz anlaşma
lar var, onları takip ediyoruz. Şuna inanıyorum ki, ne kadar çok uluslararası anlaşmaya taraf 
olursak, o kadar çok kuvvetle ve şiddette caydırıcılık gücü kazanırız. Böylece, eski sanayi tesis
leri veya yeni kurulmakta olan sanayiler kendilerini gelecekteki kurallara uyarak hazırlarlar; 
hesaplarını, maliyetlerini ona göre yaparlar. Dolayısıyla, uluslararası ilişkilerimizin hızlanarak 
gitmesinde de mutabıkız. 

Geçmiş konuşmalarda, Türkiye'nin birikmiş potansiyeli, üniversitelerde birikmiş bilgisini 
kullanarak öncülük yapması öneriliyor. Güzel bir düşünce. Gayret edilmiş, başlanmış bazı ça
lışmalar var, onları duyurmak isterim, inşallah sonuçlarını alırız. 

Efendim, yetki kargaşası, nüfus meselesi, tarım alanlarının kullanılması konusunda çok 
şey söylenebilir ve söylenmiş, tekrarlamak istemiyorum. 

tskân stratejilerinin belirlenmesinde şüphesiz fayda var, hepinizin bildiği gibi. Bir basit 
misal vereyim .'İstanbul'un nüfusu, Türkiye'nin nüfusunun iki katı hızla artıyor; 4,5-5 hızla 
artıyor. Bu ne demek? istanbul'un dışındaki birçok kentten nüfus süzülüyor ve İstanbul'a biri
kiyor, istanbul yöresine birikiyor. Gayet tabiî, bunun on sene, onbeş sene, otuzsene sonrasını 
hesaplarsanız, ürkütücüdür. Bunu, yalnız biz değil, ilgili bütün devlet kurumları, özel kurum
lar, üniversiteler hepsi bir araya gelip halletmeleri gerekir; ona gayret edeceğiz. 
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Nüfus konusu, yalnız yeleşme, iskân yönünden değil, gayret tabiî ki, tüketim yönünden 
her halükârda önümüze problemler koyuyor, çevre problemleri yaratıyor. 

Yönetmelikler konusuna değineyim. Bir sürü yönetmelik çıkartılmış; isimlerini saymaya
cağım. Şu anda çıkartılmakta olan yönetmelikler var, şu anda Devlet Planlama Teşkilatının 
proje listesine giren 20-30'u aşkın çok enteresan proje var. yani, bunları burada okusam arka
daşların gönlü açılır. Sonunda, vaktim kalırsa birkaç tanesini okuyacağım. 

Dolayısıyla, fikir planında biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Yalnız, fırsat bulmuşken Yüce 
Heyetinize şunu arz" etmek isterim : Çevre Müsteşarlığı, başından beri, gerek genel müdürlük, 
genel müsteşarlık sıfatı, hangisi olursa olsun, koordinatör kurum olarak, kural koyucu kurum 
olarak dizayn edilmiş, yapılmış ve ortaya çıkmış, Çevre müsteşarlığının doğrudan doğruya Tür
kiye'nin her yerindeki bir projeyi, bir meseleyi kendisinin halletmesi diye bir görevi yok, böyle 
bir görev zaten olamaz. Biz, standart ve kural koyuyoruz. O standarda herkesin uyması lazım; 
ferdin de, sanayicinin de, tüccarın da, kamu kurumlarının da, üreticinin ve tüketicinin de hep
sinin uyması lazım. Dolayısıya, biz kural kuyuculuğumuzu devam ettireceğiz ve bize verilen 
kanunî yetkileri kullanacağız. 

Bizim fonksiyonlarımızın yanlış anlaşılmaması için de, çok iyi propaganda yapacağız, îş-
te, bugünün hassas konusu olan Aliağa meselesine geliyorum. Aliağa konuşulunca, her gören 
arkadaşımız bize "Aliağa'ya ne diyorsun?" diye soruyor. Efendim, buradaki mesele şudur; Aliağa 
konusundaki ihtiyaç, ilgili kurumun -bakanlığın- meselesidir. Bu bakanlık enerji ihtiyacını 
tespit ediyor, enerji ihtiyacının hangi şekilde halledileceğine karar veriyor, tercihini yapıyor, 
Devlet Planlama Teşkilatına gidiyor, burada görüşülüyor, bir sonuca varılıyor ve ondan sonra 
icra ediliyor. Yalnız, bütün bunlar yapılırken Çevre Müsteşarlığının koyduğu kurallar ve yönet
melikler var, Sağlık Bakanlığının Gayrisıhhî Müessese Nizamnamesinin getirdiği kurallar var 
ve diğer birçok tüzük ve yönetmelikte belirtilen kurallar var; o kurallara uygun hareket etmek 
mecburiyetindedir; o, onun sorumlusudur. 

Ben bu vesileyle şunu arz etmek isterim : Aliağa, Türkiye'de son kurulan santraldir ve 
bugüne kadar kurulan santrallardan en az zararhsıdıı'; bunu açıkça ifade ediyorum. Bunun 
için gerekli tedbirler alınmıştır. Hatta, projenin içerisinde, 80-150 milyon değerine varabilecek 
bir desülfirizasyon tesisi de var. Zaten, sanıyorum, yetkili kurumlar, makamlar o tesisin de ku
rulması için bir karar arifesindeler ve muhtemelen de kararlarını müspet olarak verdiler. 

Ayrıca, ithal kömür kullanılacak ve kullanılacak kömürde kesinlikle kükürt miktarı yüz
de l'in altında olacak; öyle bir kömür kullanılıyor. Buna rağmen, kömürün kükürdünü alacak 
tesis de konuyor. Dolayısıyla, önemli olan, kategorik olarak linyitle çalışan bir enerji kurulu
şuna karşı olmak değil; hakikaten, biraz evvel de belirttiğiniz gibi, ÇED dedikleri Çevre Etki 
değerlendirmesini doğru yapmaktır. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — tşte o doğru yapılmadığı için itiraz ediyoruz. 
DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Devamla) — Çevre etki değerlendirmesi

ni doğru yapıp, kararı doğru vermek lazım. Dolayısıyla, kategorik olarak bu meseleye karşı 
koyamayız; inat olsun diye de yanında olamayız. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Hayır, bu değerlendirme yapılmadan karar verildi; 
itirazımız buna. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Devamla) — O değerlendirme Türkiye'de 
ve birçok ülkede yok zaten. Yalnız, ÇED'in yapılması bize kanunî mecburiyet olarak verilmiş 
veya yetki olarak verilmiş; ona lazım olan finansmanı kullanacağız. 
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Şimdi, fon meselesine geliyorum : Fonda 40 milyar yok; ama faiz vesaire meselelerini ayar
layarak, son hesaba göre 30 milyar civarında -30 milyara yakın- bir paramız oldu. Bu vesileyle 
bunu da ifade etmiş olayım. O paraları bunun için kullanacağız. Şimdiye kadar çok fazla para 
harcanmamış; ama bunlar için harcanması lazım. "Bize faiz lazım değil; bize ÇED lazım" 
diyorum. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Ona da katkınız Aliağa'da doğru yapılmalı. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Devamla) — Efendim, bence, Aliağa ko
nusundaki değerlendirmeler ve hesaplar çok itinayla yapılıyor ve hakikaten, çok iddialı bir proje 
olacak. Bildiğim kadarıyla, Aliağa konusu bize doğrudan gelmiyor; Sağlık Bakanlığına gidi
yor, Sağlık Bakanlığı isterse bizden görüş alıyor. Çünkü, Gayrisıhhî Müessese Nizamnamesine 
göre, karan verecek olan onlar. Yatırım kararını verecek olan kuruluş da Enerji Bakanlığı. Bun
ları, o kuruluşların bütçeleri buraya geldiği zaman ayrıca konuşuruz; ama, benim bilgim içeri
sinde olan olayları arz ettim size; çok ciddî tedbirler alınmıştır ve çevreye kuralların dışına çı
kacak şekilde zarar vereceğini zannetmiyorum. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sadece Akdenize verilecek soğutma suyu bile kirle
tebilir. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNÇERLER (Devamla) — Bir de şuradan bahsettiniz. 
Baştan söylemem gerekirdi; ayrıca teşekkür etmek de lazım; Büyük Millet Meclisi komisyon 
kurdu, inşallah bu komisyon da çok yakında daimî komisyon haline gelecek. Yani çevre mese
leleri bizden çok sizin de işiniz; sizin de ilgi duyduğunuz bir alan. Büyük Millet meclisi kendi 
hükmî şahsiyetiyle konuya sahip çıkmış. Müsaade ederseniz o konuları, bu kürsüden değil de, 
bir şûra toplayalım ve o şûrada enine boyuna konuşalım ve herkese verilecek direktifleri de 
yönetmelik halinde ilan edelim. 

Sanıyorum, oldukça geniş bir şekilde arkadaşların suallerini cevaplandırdım. Müsaade eder
seniz bir de eldeki projeleri kısa kısa okumak istiyorum. Bunlar, şu anda bizde yatırım projesi 
diye geçen projelerdir, inşallah, ümit ediyorum ki, gönlünüz açılır, rahatlar, ileriye daha ümit
le bakarsınız. 

Karadeniz ve Marmara Denizlerinin kara kökenli kirlenmelerinin tespiti ve izlenmesi. Bu, 
bir çalışma, yani "bir şey yapmıyorsunuz" diyorlar da, ona belki bir işaret olabilir. 

İzmir Körfezinde uygulamanın uzun vadeli izlenmesi ve oşinografi çalışmaları. 
Katı Artık yönetmeliği Protokolü ve uygulamaları. 
Arazi kullanım ve toprak kirliliğini araştırma etüdü. 
Termik santral küllerinin değerlendirilmesi etüdü. 

Marmara Denizi kıyılarının kartografik veri bankasının uzaktan algılama tekniğiyle be
lirlenmesi. 

Türkiye yüzey sularında deterjan kaynaklı fosfat araştırması ve fosfat ikame maddeleri
nin incelenmesi. 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, bunun çok yakında biteceğini sanıyorum. 

Kimyasal maddelerin kontrolü amacıyla öncelikli kimyasalların tespiti. 
Ozon tabakasının -çok konuşuldu- korunması konusunda yasal, idarî ve teknik önerilerin 

esaslarının saptanması. 

Türkiye Kaplıca sularının kimyasal ve canlı organizma yönünden incelenmesi. 
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Çevre kimyasal ölçüm merkezi işlevlerinin planlanması. 
Bu konuda şunu söyleyeyim : Plan ve Bütçe Komisyonunda bütün üyelerin de iştirakiyle 

-teşekkür etmek isterim- laboratuvar için 5.5 milyar lira para ilave edilmiş, bu konuda da tek
rar teşekkürlerimi arz ediyorum, yani bu iş müştereken yapılmış. 

Sapanda Gölünün limnolojik özelliklerinin ve ölçüm sonuçlarının güvenilirliğinin tespiti. 
tzmir Körfezi bölgesinin doğal kaynak yönetimi. 
Gediz ve Yeşihrmak kollarında görülen kirlenmenin tespiti ve çözüm önerileri. 
Korunması gereken eko sistem araştırması. 
tzmit Körfezi, Marmara Denizi ve Karadeniz'de birincil verimliliğin belirlenmesi, uydu 

verilerinin kalibrasyonu ve sonuçlarının karşılaştırılması. 
OECD ülke incelenmesi. Kıyı alanları yönetimi master projesi. Bir kere daha hatırlata

yım, master planlarını yapmak, kanun hükmündeki kararnamede açıkça Çevre Müsteşarlığına 
verilmiş ve yapılacak; ama tabiî süresi var, zamanı var, önceliği var, sizin de belirttiğiniz gibi, 
bir ön fizikî planlama, arkasından kirliliklerle ilgili planlama, arkasından önceliklerle ilgili plan
lama sonucunda hem master plan yapılacak, hem de ondan sonra ÇED değerlendirmesi ya
pılacak. 

Ayrıca, uluslararası projeleri mesela Akdeniz eylem planı, mesela Dalyan'daki Kaplum
bağa meselesi. Bunlar yoruyor. 

Ayrıca, geçen yıl talep edilen bir çalışmadan da bahsetmek isterim; o da Karadeniz eylem 
planı. Bu konuda çalışmalar başlamış, arkadaşların bana verdiği bilgiye göre, sadece Karade-
nizde kıyısı olan ülkeler değil, lUna'nın Karadenizi kirletmesi dolayısıyla, Tuna'ya kıyısı olan 
veya Tuna'yı başlıca kirleten ülkelerin de dahil olduğu bir plan yürüyor. Bu programı beynel
milel hale getirip sonucunu alabilirsek, ümit ediyorum ki, birçok konularımız hallolacaktır. 

Sözlerimi şöylece toparlamak istiyorum: Bugüne kadar yapılan çalışmalar her halükârda 
iyi niyetlerle ve ciddî gayretlerle yürütülegelmiştir. Emeği geçenlerin hepsine teşekkür borçlu
yuz. Ayrıca, kamuoyunun duyarlılığı bu konuya hız vermiştir, güç vermiştir, bizlere cesaret ver
miştir. Bu gücü arkamızda duymak istiyoruz. 

Yüce Meclisin çevre konusundaki alakasının devamını diliyor ve ümit ediyoruz ki, her ge
çen ay -yıl demiyorum- çevre konusunda çok daha sonuç alıcı işlemlerin ortaya çıkacağını, gö
receğimizi arz ederek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, lehinde, Manisa Milletvekili Sayın Münir Fuat Yazıcı; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre Müsteşarlığı 

ile ilgili kişisel görüşlerimi size arz etmeden evvel, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Muhterem arkadaşlar, hakikaten, konumuz bütün Türkiye'yi, bizleri, insanı ve geleceği

mizi enteresan eden bir konu. Onun için, bütün arkadaşlarımızın bu konuda iyi niyetli olduğu
na inanıyorum. Ancak, Türkiyemizde çevre sorunlarıyla hazırlıksız bir şekilde karşılaştık. Çevre 
konusu ve çevre kirliliği 1980 yılma kadar gerektiği şekilde önemsenmemiş; kamuoyu bu konu
da aydınlatılmamış ve başlangıçta gerekli önlemler de alınmadığı için bugünkü birikimler oluş
muştur. 
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1982 Anayasasında bu konu ciddiyetle ele alınmış, çevre meselesi devlete ve vatandaşa bir 
görev olarak verilmiş ve hatta insanımıza da çevre konusunda bazı haklar tanınmıştır. Anaya
samızın 56 ncı maddesinde, "çevreyi korumak vatandaşın ve devletin görevidir" deniyor. Yine, 
aynı maddede, vatandaşlara sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı da tanınıyor. 

1983 yılına kadar, politikacılar "Büyük Türkiye" sloganını sadece sözde bırakmışlar; fa
kat maalesef fiiliyata ehemmiyet vermemişlerdir. 

Anavatan Partisi 1983 senesinde kurulduğunda, çevre konusuna dair bu meseleleri nasıl 
halledeceğine ilişkin esasları hem seçim beyannamesine, hem de programına koymuştur. İkti
dara gelirse, bu konuda neler yapabileceğini millete ilan ve taahhüt etmiştir. Anavatan Partisi 
1983 Seçim beyannamesinde şöyle diyor : "Devlet, millet için vardır Türkiye'de maalesef hızlı 
ve dengesiz şehirleşme oluşmuş sanayi tesislerinin belirli bölgelerde aşırı bir şekilde yoğunlaş
ması sonucu tabiî denge bozulmuştur." Hakikaten, bu konuda, 1983 senesine kadar ciddî bir 
önlem de alınmamıştır. Yine, Anavatan Partisinin 1983 Seçim Beyannamesinde, "Düzenli ve 
ekonomik şehirleşme şarttır" şeklinde ciddî sözler ve kelimeler vardır. Düzenli ve ekonomik 
şehirleşme yanında, toplu konut, kaliteli yakıt ve doğalgaz meseleleri, yine bu seçim beyanna-
mesiyle ortaya atılmış ve bazı esaslar dahilinde Türkiye'ye doğalgaz getirileceği, kaliteli yakıtla 
şehirlerin kirliliğinin önleceneği taahhüt edilmiştir. Yine, bu seçim beyannamesine, "Temiz iç
me sularının şehir ve köylere getirilmesi şarttır" şeklinde bazı hükümler konmuş ve kanalizas
yon meselesine de temas edilmiştir. 

Yukarıdan itibaren saydığım bütün bu çevre sorunları, 1983 seçim beyannamesiyle günde
me getirilmiş ve bunlar (altı yıllık iktidarımız zamanında verilen taahhütler) hızla yerine geti
rilmeye başlanmış ve bazıları da yerine getirilmiştir. 

Köye kanalizasyon getirmek akla gelmeyen bir konuydu; fakat ANAP Hükümetleri bunu 
da, taahhüt ettikleri gibi yerine getirmişler ve getirmeye de devam edeceklerdir. 

Türkiye'de çevre düzeni için yapılan çalışmalar bütçe ve yatırımla olmaktadır. Türkiye, 
bugün, -hakikaten- bazı meselelerde, çevre konusunda çağ atlamıştır. Bunu bilerek söylüyo
ruz. Zira, bu gerçeği bütçeye konan paralar ile sarf edilen yekûnlar göstermektedir. 

tik Çevre Yasası da, 1983 yılında 2872 numara ile yine ANAP Hükümeti zamanında çıka
rılmıştır. Bu bakımdan, çevre konusu ANAP İktidarı zamanında önem kazanmıştır. Bu duru
mu, altını çizerek iftiharla söyleyebiliyoruz. 

Demin, arkadaşım, mahallî idarelerin harcamalarından bahsetti. 1983 yılında biz iktidara 
geldiğimiz zaman, mahallî idare harcamalarının oranı 1,7 iken, bugün, yanı 1989 yılında bu 
oran yüzde 100 artarak, yüzde 3,2'ye çıkmıştır. Hükümet olarak, çevremizde yaşayan insanla
ra da değer verdik. Bilhassa bundan en çok etkilenen gençlerimize bazı parasal imkânlarla sağlıklı 
yaşam koşulları getirdik. Bunu sizlere birkaç rakamla arz etmek istiyorum. 

Mesela 1983 'te Atletizm Federasyonunun toplam harcamaları 90 milyon lira iken, bu miktar 
1989 yılında 3 milyar 21 milyon liraya çıkmıştır. 

Yine, gençliği ilgilendiren konulardan birisi olan güreş sporu için, 1983 yılında 110 milyon 
lira harcanmışken, bu rakam 1989 yılında 6 milyar 633 milyon lira olarak sarf edilmiştir. Genç
lik ve Spor Bakanlığının bütçe tahsisleri de bunu göstermektedir. 1973-1983 yılları arasında, 
yani 10 yıllık bir dönemde, gençlik ve spora bütçe tahsisi 9 milyar 960 milyon Türk Lirası idi. 
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1983-1989 yılları arasında, yani altı senelik ANAP hükümetleri zamanında ise, bu rakam 6,5 
defa katlanarak 53 milyar 260 milyon Türk lirasına çıkarılmıştır. Gençliğin sağlıklı yaşamı için 
çevre konusunda sarf edilen paranın yekûnu bunu göstermektedir. 

Türkiye'de, çocuklarımız, gençlerimiz çevrede çamur sahalarda oynamaktaydı. Ülkemiz
de 1983 senesinde 48 adet çim saha vardı. Bugün ise, 1989 senesinde, 105 adet çim saha yapıl
mıştır. 

Yine, çevre ile ilgisi olduğu için arz ediyorum : Çocuklarımızı kahve köşelerinden semt 
sahalarına, sağlıklı yaşama ANAP Hükümetleri getirmiştir. 1987 senesine kadar ANAP Hü
kümeti 2 007 semt spor sahası ve yine 2 353 çocuk oyun alanı yapmıştır. Tabiî gençelerimizin 
bu şekilde kahve köşelerinden spor sahalarına aktarılması neticesi, uluslararası spor müsaba
kalarında, 1983 senesinde 112 altın madalya almışken, 1989 senesinde bu sayı 145'e çıkmıştır. 
Aynı şekilde, 1983 senesinde 151 adet bronz madalya almışken, 1989 senesinde bu sayı 187'ye 
çıkmıştır. Bu da, ANAP İktidarının, çevre, spor ve gençlik konularına verdiği ehemmiyeti gös
termektedir. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — bütçe karıştı galiba; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü 
mü görüşüyoruz? 

MÜNİR E YAZICI (Devamla) — Evet, biraz önce buradan konuşan sayın arkadaşım enf
lasyondan bahsetti; bizim sesimiz çıkmadı, 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Çevre kirliliğinin enflasyonla ilişkisi var. 
MÜNlR F. YAZICI (Devamla) — "Büyük Türkiye" diyoruz, tşte büyük Türkiye bu söy

lediğimiz rakamlarla ve sarf ettiğimiz paralarla anlaşılır. Bu arada biz, çevre konusunun prob
lemlerini nasıl hallettiğimizi rakamlarla konuşturuyoruz. 

Çevreyle en çok ilgisi olan elektrik üretimi konusunda da büyük mesafeler alınmıştır. 1983 
yılına kadar altmış yılda elde edilen 7 000 megavatlık elektrik üretimini, bir o kadar daha, yani 
yüzde 100 artırmak ve bu rakama 7 500 megavatlık bir elektrik üretimi daha ilave etmek sure
tiyle çevre konusuna verdiğimiz önemi göstermişizdir; çünkü elektrik olmazsa çevre olmaz. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Çevre bankası kuralım. 
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Bunu yapmakla ne oldu?.. ANAP İktidarı Türkiye'yi, 

Rusya'dan ve Bulgaristan'dan elektrik dilenmekten kurtardı. 
Türkiye'de çevre politikası ve çevre düzenlemesi eskiden kapalı kapılar ardında parasız eko

nomik politikalar nedeniyle, tabiî, yapılamadı. O zamanlar, biliyorsunuz, avuç içi kadar Lük-
semburg'un kapısında borç için günlerce bekledik. Bütün bunların sonucu hiçbir kalkınma ol
madığı gibi, çevre sorunlarına gereken ilgi de gösterilemedi. Allah'a şükür, o günler hafızaları
mızda artık acı birer ekonomik kriz hatırası olarak kalmaktadır. 

Bugün, ihracatımız 2 milyar dolardan 12 milyar dolara çıkmışsa, bu, Türkiye'nin ne şekil
de bir çağ atladığının göstergesidir. 

Muhterem arkadaşlar, dünya, bugün, çevre kirlenmesinden dolayı 60 milyon insanını kay
betmiştir. İkinci Dünya Savaşında bunun yarısı kadar, yani 36 milyon insanın öldüğünü düşü
nürsek, çevre konusunun artık dünyada ve Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu, ne kadar 
önem kazandığını düşünebiliriz. Sayın Güneş Gürseler'in söylediği gibi, bugün Ege'de 30 mil
yon ton toprak tuğla ve kiremit olarak maalesef yok olmaktadır. Bu yok olan toprak, Ege'nin 
ve dünyanın en güzel toprağıdır. Bu en güzel mümbit toprağı maalesef tuğla ve kiremit olarak 

— 372 — 



T.B.M.M. B : 48 16 . 12 . 1989 O : 2 

yok etmekteyiz. Hani bir laf vardır, "Dünyayı Allah yarattı, Hollanda'yı ise Hollandalılar 
yarattı" derler; hakikaten, Hollanda her gün denizi doldurarak toprak elde ederken, arazi elde 
ederken, biz, Türkiye'mizde, Ege gibi bir yerde veya erozyondan dolayı muhtelif yerlerde en 
mümbit toprağımızı, tabiri caizse, toprağın kaymağını yok etmekle meşgulüz. Onun için, aci
len, bu konuda da sayın Çevre Müsteşarlığının tedbir alması gerekmektedir. 

Aliağa konusuyla ilgili, arkadaşlarım konuştular. Bugün, termik santral kurulmadan da 
Aliağa'da, Menemen Ovasında muazzam bir kirlenme vardır. Bu kirlenme hem insan sağlığı 
için, hem tarım alanları için ve hem de turizm için olumsuz etki yapmakta ve turistik tesislerin 
yok olmasına sebep olmaktadır. Bugün, Aliağa'dan ve civardaki demir fabrikalarından çıkan 
gazlar bütün ovayı, bahsettiğimiz o en kıymetli toprakları yavaş yavaş zehirleyip, maalesef alı
nan verimi düşürmektedirler. Bunun için, daha termik santral kurulmadan evvel bu konuların 
iyice tetkik edilmesinde yarar vardır. Termik santral eğer kurulacaksa, bunun fizibilitesi, zara
rı ve yararı ilmî bir araştırma ile yapılmalı, ondan sonra karar verilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcı, toparlayınız, lütfen. 
MÜNÎR F. YAZICI (Devamla) — Türkiye'de şehirlerin çarpık sanayileşmesi sonucu ve 

sorunların bugüne dek çözülmemesi neticesinde, şehir hava kirlenmeleri alarm çalmaya başla
mıştır. Bugün için, artık, şehirlerdeki hava kirlenmesinin yüzde 50'sinin egzozlardan olduğu 
tespit edilmiştir. Onun için, buna da çâre aramanın zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

Çevrenin önemini arkadaşlarım belirttiler. Onun için, hakikaten, bugün televizyon ve rad
yoda kısa, öz programlar.yapılarak, bunlar vatandaşlara anlatılmalıdır. Asker ocağında bile 
eğitim olarak çocuklarımıza verilmesinde, okullarda, üniversitelerde çevre bilimi dersleri oku
tulmasında yarar vardır. 

t yi bir çevre hedefine ulaşabilmek için, çevre teşkilatının da iyi bir bütçeye ihtiyacı olduğu 
kanaatindeyiz. Doğada her canlının -insan dahil- nebat ve hayvanların çevre ile içice yaşadığı
nı biliyoruz. Hiçbir canlı, kendisini bundan soyutlayamaz. 

Sözlerime son verirken, hepinize sağlıklı bir yaşam, çocuklarımıza, geleceğimize sağlıklı 
ve refah içerisinde bir Türkiye bırakmak dileğiyle saygı ve mutluluklar diliyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcı. 
Şahsı adına, aleyhinde, Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal; buyurun. (SHP sıra

larından alkışlar) 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre Müsteşarlı

ğı bütçesiyle ilgili olarak kişisel düşüncelerimi açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. He
pinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

"Yeryüzü; asit yağmurları, ısınma, ozon tabakasındaki delik, çölleşme, türlerin kaybı gibi 
çevre sorunlarından etkilendiğinde, bugün karar verme durumunda bulunanların çoğu hayat
ta olmayacaktır; fakat, bugünkü genç seçmenler o günleri yaşatacaktır." 

Bu sözler, Birleşmiş Milletlerin 1983 yılında yapılan 38 inci Genel Kurul toplantısında, 
Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland Başkanlığında oluşturulan Dünya Çevre ve Kal
kınma Komisyonunun dokuzyüz gün süren çalışmaları sonucu hazırladığı "Ortak Geleceğimiz" 
adlı rapordan alınmıştır. 
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Gerçekten de insanoğlu, yeryüzünde yaşamaya başlayalıberi doğal kaynakları, doğanın 
yenileyebilme gücünü aşan bir şekilde yanlış kullanmaya yöneldi. Bu yanlış kullanım sonucu 
doğal denge bozuldu, çevre sorunları dediğimiz olumsuzlukları yaşamaya başladı. 

Havadaki karbondioksit miktarı son yüzotuz yılda yüzde S civarında artmıştır. 
Şehirlerimizin havasındaki katı madde miktarı kırsal alanlara göre on kat daha fazlalaştı. 
Yine şehirlerdeki sıcaklık, kırsal alanlara nazaran 8-10 derecelik bir farklılık arz etmeye 

başladı. 
Büyümeyen bir dünyanın sınırlı kaynaklarını yüzyıllardır paylaşma uğraşı veren insanlık, 

günümüzde bu hoyratlığının bedelini ödemektedir. 
Dünya nüfusunun hızla artmaya devam etmesi, artan nüfusun çeşitli gereksinimlerini kar

şılama yolundaki girişimleri ve sanayileşme karşısında gereken önlemlerin yeterince alınmamış 
olması, çevre sorunlarını gündeme getirdi. Son yıllarda dünya insanı, hangi siyasal ideolojiye 
sahip olursa olsun, çevre sorunlarını öncelikli sorun olarak görmeye başladı. 

Yaklaşık ikiyüz yıl önce "Akıllı ve basiretli devlet, vatandaşın birbirine ve çevreye zarar 
vermesini önler" diyen Amerika Birleşik Devletlerinin 3 üncü Cumhurbaşkanı Thomes Jeffer-
son'ın bu sözleri günümüzde, "Bireylerin serbestliği ve hakları veya tabiata zarar verme paha
sına, hiçbir ilerleme mümkün değildir" diyen Gorbaçov tarafından teyit edilmektedir. 

Görülüyor ki, artık, siyasal rejimleri, ekonomik ve sosyal yapılan ne olursa olsun, hemen 
her ülkenin, her ulusun, her insanın birleştiği tek nokta çevredir. 

Artan bu ilgi, ekoloji ve çevre bilimleri gibi uğraş alanlarının, değişen ve ağırlaşan çevre 
koşullarında daha da güncel hale gelmesine neden olmuştur. 

Gelişen çevre bilinci ile insan günümüzde, doğaya karşı hoyratlığından sıyrılarak, onunla 
kucaklaşma, bütünleşme sürecine girmiştir. 

Dünya insanının çevre sorunlarına bu denli acil ve içten yaklaşımı elbette bir fantazi değil
dir. tnsanlar dünyanın hemen her yanında çevre sorunlarının getirdiği olumsuzlukları somut 
olarak yaşamışlar ve yaşamaktadırlar. 

Sadece 1984-1987 yılları arasında meydana gelen çevre sorunlarına şöyle bir göz attığımızda; 

Hindistan'ın Bhopal yöresindeki ziraî ilaç fabrikasında meydana gelen sızıntı sonucu 
2 000 kişinin öldüğünü, 200 000 kişinin de görme yeteneğini kaybettiğini görüyoruz. 

Mexıco City'de sıvı gaz tankları patlamış, 1 000 kişi ölmüştür. 

Çernobil Nükleer Reaktöründeki patlama sonucu nükleer sızıntı tüm Avrupa'ya yayılmış, 
insan ve canlılar üzerindeki tahribatının ne olduğu hâlâ kesin olarak saptanamamıştır. 

İsviçre'deki bir antrepo yangını nedeni ile ziraî ilaç, solven maddeler ve cıva Ren Nehrini 
kirletmiş, milyonlarca balığın ölmesine neden olmuştur. 

Yine bu süre içerisinde, yaklaşık 60 milyon insanın, olumsuz çevre koşulları sonucu öldü
ğü bilinmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, asit yağmunları, diğer olumsuz çevre koşulları sonucu 
dünyada her yıl 6 milyon hektar alanın çöllere dönüştüğü, 11 milyon hektar ormanın yok ol
duğu bilinmektedir. 
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Biraz önce bir başka arkadaşımın da ifade ettiği gibi, Yatağan'da 30 000 dekar orman ala
nı yok olmuştur. Murgul'da günde 80-100 ton kükürtdioksit çevreye yayılmakta olup, 30 km. 
çaplı bir alanda artık bitkiye rastlanmamaktadır. 

Ankara'yı her yıl 30 000 ton kükürtdioksit kirletiyor. Termik Santralın yapılması halinde 
Aliağa'ya bunun 4-5 katı kadar bir yükün bineceği bilinmelidir. Sayın Bakanın biraz önceki 
konuşmasında bu konuda ısrarlı olduğunu görmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 

İzmirli, Aliağalı, Foçalı, kısacası tüm Egeli insan bunun bilincinde. Olumsuzluktan gü
zelliklerle aşmaya çalışıyor. 15 bin insan ağıt yakmıyor; kötülüklerden arınabilmenin yolunu, 
yaşanabilir bir çevrede kendi mutlu geleceğini çevre bilinci ile yeniden yaratmaya çalışıyor. Biz 
karar verme durumunda olanlar, böylesi güzelliklere, sıcak yaklaşımlara saygı ile eğilmek zo
rundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, büyümeyen, kaynakları sınırlı bir dünyayı yaklaşık 5 
milyar insan paylaşıyoruz, önümüzdeki 10 yıl içinde bu paylaşıma 3 milyar insan daha katıla
cak; ekmeğimize, suyumuza, havamıza, toprağımıza bu kadar insan ortak olacak. 

Devlet Planlama Teşkilatı ti Nüfus Tahminleri Sosyal Planlama Başkanlığınca hazırlanan 
nüfus projeksiyonlarına göre, 2000 yılında ülkemizin nüfusu 69 milyon 740 bine ulaşacak; yak
laşık 15 milyon insan, Türkiye'nin sınırlı kaynaklarına önümüzdeki 10 yıl içerisinde ortak olacak. 

Ankara'nın nüfusu 4 milyon 700 bine, İstanbul'un nüfusu 10 milyona, İzmir'in nüfusu 
3 milyon 600 bine, Bursa'nın nüfusu 2 milyon 25 bine, en yoğun nüfus artış hızına sahip olan 
Kocaeli'nin nüfusu 1 milyon 300 bine ulaşacak. 

Ülke nüfusunun yaklaşık 1/3'ü, çevre sorunlarının en ağır biçimde ortaya çıktığı bu kent
lerimizde yaşayacak. Şimdiden gereken önlemler alınmadığı takdirde, nüfusumuzun 1/3'ü ölüm
cül sorunlarla karşı karşıya kalacak. Karar verme durumunda olanlar; yani bizler, önümüzde
ki 10 yıl içerisinde yaşanacak bu olumsuzlukları şimdiden karşılamak, ivedi çözüm yolları bul
mak zorundayız. 

Son günlerde yapılan ölçümler, şehirlerimizin yaşanabilir olmaktan çıktığını göstermiştir. 
Ankara, dünyanın en kirli 7 kenti arasına girmiştir. Bursa'da 6 Aralıkta yapılan ölçümlerde 
kükürtdioksit oranı 800 mikrogram/metreküpe, Kocaeli'de 12 Aralık günü yapılan ölçümde 
727 mikrogram/metreküpe, 13 Aralıkta yapılan ölçümde 901 mikrogram/metreküpe, 14 Ara
lıkta, yani bir gün önce 1 165 mikrogram/metreküpe ulaşmıştır. İnsanlar artık Kocaeli'yi, İz
mit'i, terke hazırlanmaktadırlar. Bu ölçülen miktarlar, kabul edilebilir değerlerin 5-6 kat üze
rinde bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Kocaeli'de 27 büyük, 300 orta boy, orta küçük sanayi kuruluşunun 
sadece tzmit Körfezine bıraktığı katı atık yükü günde 365 tondur. Kirli su yükü ise 171 500 
metreküptür. Bunlar günlük rakamlardır, tzmir Körfezinin durumu bundan daha iyi değildir. 

2000'li yılların en büyük sorununun su sorunu olacağı bilinmektedir. 2000 yılında yakla
şık 13 milyon insanın yaşayacağı İstanbul, Kocaeli ve Sakarya bölgelerinin su gereksinimini 
karşılayacak büyük bir su rezervuarı durumunda bulunan Sapanca Gölü, giderek kirlenmek
tedir. Biraz önce, Sayın Bakanın buradan, Sapanca Golüyle ilgili olarak yaptıkları çalışmala
rın belli aşamaya geldiğini duymanın mutluluğunu yaşadık. 

Sapanca Gölü kirliliğinin önlenmesi doğrultusunda başlatılan çalışmaları esasen biliyo
ruz. Ancak, bu çalışmaların çok ivedi biçimde uygulanabilir hale sokulmasında büyük yarar
lar vardır diye de düşünüyoruz. 
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Trakya'da Ergene Havzası ciddî sorunlarla karşı karşıyadır. 
Marmara Denizindeki kirlenmenin gerçek boyutları geçtiğimiz ayda meydana gelen mil

yonlarca balığın ölümüyle ortaya çıkmıştır. 
Karadenizin kirliliğiyle ilgili olarak 24-28 Temmuz 1989 tarihlerinde Moskova'da yapılan 

toplantıda, kıyı ülkelerinin kendi aralarında yapılmasını öngördükleri sözleşmenin bir an önce 
imzalanması için, Türkiye, üzerine düşen yükümlülükleri ciddî biçimde yerine getirmelidir; bu 
işin sıkı takipçisi olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 1990 yılı programında 
öngörülen ve "Tedbirler" başlığı altında 28 maddeden oluşan önlemler ciddî biçimde uygula
maya konulmalıdır. 

Kalkınma ve sanayileşme ile çevrenin korunması ve geliştirilmesi birbiriyle uyuşmaz kav
ramlar değildir. Aksine, çevrenin, ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından 
biri olduğunun kabulü gerekir. 

Kalkınma ve sanayileşme amacıyla çevrenin korunması kaygısının uyum içerisinde birlik
te düşünülmesi gerektiği inancında olmalıyız. 

Burada şunu ifade etmekte yarar görmekteyim : 2872 Sayılı Çevre Yasasının amacını ta
nımlayan 1 inci maddesi, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için yapılacak düzenlemeleri ve 
alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine uyumlu olma koşuluna bağla
maktadır. 

Bugün, bu yaklaşımın daha çağdaş ve gerçekçi bir şekilde değiştirilerek çevrenin, ekono
mik kalkınmanın vazgeçilmez unsurlanndan birisi olduğunu vurgulayacak bir yaklaşımla ye
niden düzenlenmesinde yarar vardır, diye düşünüyorum. Günümüz şartları bunu gerekli kıl
maktadır. Esasen, Hükümet Programındaki yaklaşım da bu doğrultudadır. 

Çevreyi korumak ve geliştirmek, devletin ve toplumun ortak ödevi olmalıdır. Son yıllarda 
halkımızda çevre bilincinin gelişmesi çok önemli, çok olumlu bir faktördür. Halkımızda geli
şen bu bilinç, devletin öncülüğünde atılacak olumlu adımlara büyük katkı sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çevre sorunlarının çözümünün şarta bağlı olduğu 
unutulmamalıdır. Bu şart da, kararlı bir siyasal tutumu çevre kaynaklarını, hem insanlığın sü
rekli ilerlemesine, hem de sağlıklı biçimde yaşamasına dönük olarak yönetmesidir. Türk insa
nının, karar verme durumunda olanlardan bunu talep etmeye hakkı vardır. 

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, evvelki gün Kocaeli'de kükürt-dioksit oranı büyük ra
kamlara ulaşmıştır. Sayın Bakanı, Kocaeli'deki felaketi görmek üzere ilimize davet ediyorum. 
Sanıyorum, kendileri de biliyorlardır. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER (Hatay) — Gübre bana bağlı idi, gittim 
gezdim tzmit Körfezini. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) — Tekrar buyurun Sayın Bakanım. 
Karar verme durumunda olanlar, Parlamento, yani bizler, Hükümet sorunları çözemedi

ğimiz, çevreyi iyi yönetemediğimiz takdirde, halkımız önünde, tarih önünde hesap veremez du
ruma düşeriz. Bu sorumluluktan hiçbir zaman kurtulamayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bitiriyorum : Yeşilin maviyle kucak
laştığı sağlıklı bir çevrede, barış, kardeşlik duyguları içerisinde mutlu insanlar olarak yaşamak 
dileğiyle Yüce Meclise engin saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal. 
Konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Sorular bölümüne geçiyoruz. 
Soru sormak isteyenleri tespit ediyorum... Sayın Ağagil, Sayın Miski, Sayın Kalkan. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın Başkan, elimde, Anadolu Ajansına ait, dünkü tarihli 
bir fax var. Bu faxta, Kalkınma Bankası (DESİYAB) eski Genel Müdürü Halit Kara'mn Çevre 
Müsteşarlığına atandığı belirtiliyor. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Bakandan 3 tane soru sor
mak istiyorum. 

Halit Kara'mn DESİYAB Genel Müdürlüğü görevinden alınması, üç ay önce, Devlet Ba
kanı Sayın Işın Çelebi zamanında olmuştur. Sayın Çelebi, halen aynı kabinede görev yapan 
bir Bakan olduğuna göre, acaba, Sayın Bakan, Halit Kara'yı bu göreve atarken, ilgili Devlet 
Bakanıyla kendisini görevden alan devlet bakanıyla görüşmüş müdür? Görevden alma sebebi 
nedir? Basında çıkan çeşitli yazılarda, hakkında bazı soruşturma dosyaları olduğunu okudu
ğum için bu soruyu soruyorum. 

ikincisi, bugün biz burada 1990 bütçesini görüşüyoruz. Yeni göreve atanan ve dün bu fax-
la elimize ulaşan Genel Müdür değil de, görevine -her ne sebeple ise, bilmiyorum- son verildiği 
bildirilen Müsteşar Vekilinin burada olması ile 1990 yılı bütçesine nasıl bir katkıda bulunul
ması düşünülmüştür? Göreve yeni atanan değil de, atandığı resmen bildirilen birisi değil de, 
görevden alındığı bildirilen bir kişinin katılmasında ne gibi yararlar umulmuştur? 

Üçüncüsü, mevcut Müsteşar Vekilinin, halen burada bulunan Müsteşar Vekilinin görev
den alınışına hangi sebepler neden olmuştur? Sayın Bakan bu karan verirken, hangi yetersiz
likleri görmüştür? Çünkü kendileri bu Çevre Müsteşarlığı görevine bakah henüz daha 20 gün 
olmuştur; 20 günde ne gibi bir olay olmuştur? Bildiğim kadarıyla Halit Kara Gazianteplidir. 
Hemşerilik ilişkilerinin bu atamalarda rolü olduğu, kendisinin son derece bu mevzularda ta
rafsız davrandığına inandığım bir bakan tarafından nasıl değerlendirilmektedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Efendim, görevden alma olayı 
yoktur. Çünkü, Sayın Zeynep Arat Müsteşar Vekilidir ve Planlama Teşkilatından maaşını al
mak üzere, geçici olarak vekâleti deruhte etmektedir. Göreve atama niyeti vardır. Resmen te
şekkül etmiş bir olay şu anda yoktur; ama olabilir. Hukukî durum... Resmî yetkiyle söylüyorum... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Cumhurbaşkanı imzalamış diyor; işte belge... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Hukukî işlem teşekkül etme
miştir, tekemmül etmemiştir... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Resmî Gazetede yayınlanmamış; doğru. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Etmemiştir... 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Gün doğmadan neler doğar... 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Gün doğmadan her şey doğa

bilir efendim. 
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Bunun Gazianteplilikle ilgisi konusuna gelince: Sayın Ağagil'in iltifatlarına teşekkür ederim; 
."Objektif davranan bir kişi olarak bunu nasıl yapıyor?" diye sordu. Objektiflik konusunda, 

teklif ve düşünce hudutları içerisinde, bir gerileme yoktur. Bizim, adı geçen arkadaşımızın tek
lifiyle ilgili projeyi düşünürken hemşeriliği düşünmüş olmamız mümkün değildir; zaten ilişki
miz de sınırlıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Bir sorum daha vardı: Aynı kabinede bulunmanız nedeniy

le, Işın Çelebi Beyle bu konuda bir bilgi alışverişinde bulundunuz mu? 
DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Hatay) — Efendim, onu da söyleye

yim : Bana intikal eden bilgi çerçevesinde, adı geçen kişinin görevden alınması olayı yoktur, 
görevi bırakma ve emekli olma hadisesi vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Miski. 

ÖNER MtSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan, aşağıdaki sorularıma yanıt ri
ca ediyorum : 

1. Hatay'da Amik Gölü, kanal açılmak suretiyle kurutulmuştur. Amik Gölünün kuru
tulmasından sonra doğal dengede bozukluklar meydana gelmiştir, iklim yapısında bozukluk
lar meydana gelmiştir. Yağışlardan sonra taşkın olayı meydana gelmekte ve büyük kuraklık çe
kilmektedir. Bu doğal denge bozukluğunu giderecek herhangi bir proje çalışması düşünülmekte 
midir? 

2. iskenderun Çimento Fabrikasından çıkan parçacıklar ve Sarıseki Gübre Fabrikasın
dan çıkan gazlar ve dumanlar, çevrede binlerce yılda oluşan ormanı kurutmaktadır. Bunlar 
için ne gibi bir tedbir düşünülmektedir? 

3. Yine buradaki sanayi tesislerinden, tSDEMÎR'den, Akdeniz Gübre Fabrikasından, diğer 
fabrikalardan denize yapılan deşarjlar, denizdeki doğal yaşamı olumsuz etkilemektedir. Bu ko
nuda ölçümler yapıldığını biliyorum; ama şimdiye kadar ne gibi yaptırımlar yapılabilmiştir? 

4. Akdeniz Körfezi, bugün bir plastik çöplüğe dönmüş vaziyettedir. Güney kumşumuz 
Suriye tarafından denize atılan plastik parçalar, gemilerin boşalttıkları atıklar körfezde doğal 
dengeyi tamamen bozmuştur. Bunlar için bir zabıta kurulmasını vaat ettiler. Bu zabıtanın mer
kezi, Akdeniz'in doğusunda olan iskenderun'da olursa ve helikopterle desteklenirse ancak bir 
sonuç alabiliriz. Böyle bir şey düşünülmekte midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNÇERLER (Hatay) — Efendim, evvela 2 tane proje
miz var, demin isimlerini söyledim. Denizlerin, gemiler ve diğer deniz araçları vasıtasıyla kir
lenmesini önleyici sistem araştırması genel olarak bir proje halinde yapılmaktadır. 50 milyon 
lira para konmuş; ama ihtiyaç artarsa, fondan destekler ve bu işi takip ederiz. Tabiî genel ola
rak söylüyorum. 

Ayrıca, gene genel bir çalışma var. Çevreyle uyumlu sosyo-ekonomik entegre planlama 
için iskenderun Körfezinde Kirlenmenin Tespiti ve iskenderun Çevre Yönetimi Projesi var; onu 
da yürüteceğiz. 
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Amik konusunda şunu arz edeyim : Amik konusu, aşağı yukarı 70-80 yılın mühendislik 
konusudur. Fransızlar zamanında Amik için çok ciddî projeler yapılmıştır. O projedeki alter
natiflerden birisi, Amik Ovasının kurutulması ve ortasında 7 bin hektarlık bir göl tesisidir. 
Aslolan mesele, Amik Ovasının taşkından korunmasıdır. Devlet Su İşleri Genel MüdürlüSü 
bu konuda çok ciddî çalışmalar yapmaktadır. Sayın Miski* nin de bilgileri içerisinde olduğu 
gibi, bu konuya benim de hayli katkılarım olmuştur. Kanalların genişletilmesi suretiyle, orada
ki tarım arazilerini taşkından korumak için geçen sene de, evvelki sene de geniş tedbirler alın
mıştır. 

Doğanın ekolojik yapısının hatta hayvan hayatının değiştiği konusundaki iddialan şu an
da cevaplandıramayacağım; ama onu daha sonra tespit ettirip, kendilerine arz ederim. 

İskenderun Körfezinin kirlenmesi meselesini hepiniz biliyorsunuz. Hatta bu konuda bir 
iddia da var; Cebelitarık'tan atılan bir çöp -tabiî miktarı büyük oranda olmak şartıyla- belli 
bir süre sonra İskenderun Körfezinde görülüyor. Akdeniz Eylem Planı içerisinde ve demin bah
settiğim projeler içerisinde İskenderun Körfezinin temiz tutulabilmesi için bir çalışma vardır. 
"Yeterli midir?" diye sorarsanız, bu mesele zaten yenidir ve bu konunun daha iyi bir şekilde 
düzenlenmesi için de gayretimiz vardır; ama bugünden yarına bir çözüm vaat etmek de müm
kün değildir. 

Sayın Miski, sanıyorum, Akdeniz Körfezi meselesi de bu cevabın içindedir ama daha son
raki çalışmalarda birlikte hareket ederek -aynı bölgenin de milletvekili olmak sıfatıyla- ümit 
ediyorum, bazı katkılarımız olabilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, buyurunuz efendim. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, hepinizin bildiği gibi, Çevre Müsteşarlığı 
Devlet Bakanı Sayın Vehbi Dincerler'e bağlıdır, özel Çevre ve Koruma Kurulu Başkam Tunca 
Toskay,-Cumhurbaşkanı Turizm Danışmanı da Can Pulak. Şimdi, basında haberler alıyoruz, 
"Santral yerine otel" diye. özal'ın çevre danışmanı zannediyorum bunlara karşı çıkıyor. Sayın 
Pulak, kıyıları denetliyor, otelleri denetliyor. 

Şimdi ben, Sayın Bakana soruyorum : Bu, bir yetki tecavüzü değil midir? Bu bürokrasi
nin geleneksel yapısını bozmuyor mu? Bu tür yetki tecavüzündeki davranışları engellemeyi dü
şünüyor mu? 

İkinci sorum, hava kalitesiyle ilgilidir. Yönetmeliğe göre havadaki kükürtdioksit miktarı
nın 1 000 mikrogram olması gerekiyor; yani sınır bu. Almanya'da bu sınır 200 mikrogram. 
Bu yönetmeliği değiştirmeyi düşünüyorlar mı? Herhalde bizim yurttaşımız, Alman vatanda
şından daha az değerli değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Sayın Kalkan'ın söylediği ha
berleri ben de okudum ve elimizdeki mevzuatı gözden geçirdim. Benim ilgili olduğum konu
lardaki kanun ve yönetmeliklerin hiçbirisinde, adı geçen danışmanın veya herhangi bir danış
manın, bu konularda beyanat verip, vermeyeceği hususuna baktım, göremedim, öyle bir hak
kı yok. Onun için de fazla ciddiye almadım. Yalnız, böyle bir şeyi söyleyip, söylemediğini de 
tespit edemedim. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Ama, gazetelerde var. 
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DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER (Hatay) — Gazeteler her şeyi yazarlar 
efendim. 

BAŞKAN — Yani olayı, yetki tecavüzü değil, gayret birliği mi kabul ediyorsunuz? 
DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Hatay) — Efendim yalnız şu var... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Hatay) — Bir dakika efendim... 
Yalnız, şu var : Gazetelerde bir başka haber daha var. O tesisin müteahhitliğini yapan şir

ketin sorumlusu "Burası otel olamaz" diyor. Başka bir arkadaşımız "Otel olmasın, açık hava 
müzesi olsun" diyor. Şimdi, bunlara karar verecek olan merci de ben değilim, yani Çevre Müs
teşarlığı değil veya adı geçen müşavir de değil. Buna karar verecek olan yer önce Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı, sonra Devlet Planlama Teşkilatı. Tabiî bu kararı verirken, bu yatırımdan 
vazgeçmiş olmanın hesabını da hukuken ve malî yönden vermeyi dikkate alarak vermeleri la
zım. Ben de bunu hatırlatırım. 

İkinci sorunuz, kükürtdioksit meselesi veya karbon meselesi, flor meselesi, diğer çeşitli 
zarar verici maddeler konusu. Dünyanın çeşitli yerlerinde standartlar farklıdır. Bizim de yalnız 
hava kirliliği, su kirliliği, gürültü konusunda değil, birçok konuda standartlarımız farklıdır. 
Şunu iddia edebiliriz ve bunu benimseyebiliriz hem Hükümet olarak, hem Parlamento olarak, 
standartları her geçen gün ekonominin güçlenmesiyle de orantılı olarak, onu da bir sınır şartı 
olarak koymak şartıyla, standartların iyileşmesi için herkesin gayret etmesi lazım. Biz de Hü
kümet olarak bu gayretin içinde olacağız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Çevre Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bu

lunmaktadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri' okutuyorum : 

1. — Çevre Miste/artığı 1990 Malî Yılt Bütçesi 

A — CETVELÎ 
Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 7 531 000 000 
BAŞKAN — Bölüm üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Arif Ağaoğlu Yasin Bozkurt 
Ankara Adıyaman Kars 

Ülkü Güney Rifat Diker Tevfik Ertürk 
Gümüşhane Ankara Ankara 

Gerekçe : Katma bütçeli Çevre Genel Müdürlüğü Bütçesinin komisyonumuzda 7.11.1989 
tarihinde görüşülerek kabulünden sonra 9.12.1989 tarihinde yürürlüğe giren 389 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle Genel Bütçeli Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı adıyla kuruluş ve gö
revleri yeniden düzenlenmiş bulunduğundan yukarıdaki değişikliklerin yapılması zorunlu gö
rülmektedir. 
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62—00—ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DÜŞÜLEN 

Bölüm Kesim Ödenek Madde Harcama 

(Program) (Alt Prog.) Türü (Faali. Prog.) Kalemi 

101 

01 

02 

001 

001 

601 

100 
200 
300 
400 

100 
200 
300 
400 
500 

900 

GENEL YÖNETİM VE 
METLERİ 
GENEL YÖNETİM H 

YÖNETİM HİZMETL 
Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve mal 
DESTEK HİZMETLER 

Destek hizmetleri 
Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim mallan ve ma 
Demirbaş alımları 

Vizeli kamulaştırma ve 
Transferler 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, önerge, Müsteşarlığın kurulmasıyla katma bütçeden genel bütçeye geçişiyle ilgi
lidir. Komisyonumuzda bu konu görüşülürken daha bu olmamıştı, iki gün sonra oldu. Dolayı
sıyla, Meclisin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER (Hatay) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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40—00—ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞI (A Cetveli) 
EKLENEN 

Bölüm Kesim ödenek Madde Harcama 

(Program) (Alt Prog.) Türü (Faali. Prog.) Kalemi 

101 

01 

00 
(A 

02 

001 

001 

601 

100 
200 
300 
400 

100 
200 
300 
400 
500 

900 

Açıkla 

GENEL YÖNETİM VE 
METLERİ 
GENEL YÖNETİM HİZ 

YÖNETİM HİZMETLE 
Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve malz 
DESTEK HİZMETLER 

Destek hizmetleri 
Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve malz 
Demirbaş alımları 

Vizeli kamulaştırma ve b 
Transferler 



T.B.M.M. B : 48 16 . 12 . 1989 O : 2 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Yüce Meclisin takdirine bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda, bölümü yeni rakamlarıyla okutuyorum : 

Prög. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 7 531 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer bölümü okutuyorum : 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

111 Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 5 684 000 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bözkurt 
Ankara 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Rifat Diker 
Ankara 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

BAŞKAN — önergenin gerekçe kısmı diğer önergeyle aynı olduğu için okutmuyorum, 
rakamları okutuyorum : 
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Bölüm Kesim ödenek Madde Harcama 
(Program) (Alt Prog.) Türü (Faali. Prog.) Kalemi Açıkla 

111 ÇEVRE HtZMETLERİN 
01 ÇEVRE HİZMETLERİ 

1 
001 Çevre hizmetleri 

100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim malları ve malz 

002 Dünya çevre günü 
200 Yolluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim mallan ve malz 

2 
001 Çevre hizmetleri için ma 

büyük onarımı 
600 Makine, teçhizat ve taşıt 

002 Etüt-proje giderleri 
300 Hizmet alımları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor jnu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, 

ediyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER (Hatay) — Katdıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



40—00 ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞI (A — Cetveli) 
EKLENEN 

Bölüm Kesim Ödenek Madde Harcama 
(Program) (Alt Prog.) Türü (Faali. Prog.) Kalemi 

111 
01 

001 
| 100 
t» 200 
S 300 

002 

001 

002 

400 

200 
300 
400 

600 

300 

Açık 

ÇEVRE HİZMETLER 
ÇEVRE HİZMETLER 

Çevre hizmetleri 
Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve ma 
Dünya çevre günü 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve ma 

Çevre hizmetleri için m 
büyük onarımı 
Makine, teçhizat ve taş 
Etüt-proje giderleri 
Hizmet alımları 



T.B.M.M. B : 48 16 . 12 . 1989 O : 2 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin takdirlerine bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DlNÇERLER (Hatay) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Program kodu lll'i, kabul edilen önerge doğrultusunda yeni rakamlarıyla okutup, oyları
nıza sunacağım. 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

111 Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 5 684 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
900'ü okutuyorum : 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 128 000 000 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Rıfat Diker 
Ankara 

Yasin Bozkurt 
Kars 

TevfikErtürk 
Ankara 
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62—00 ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DÜŞÜLEN 

Kesim 
(Alt Prog.) 

ödenek 
Türü 

Madde 
(Faali. Prog.) 

03 

04 

05 

281 

401 

402 

403 

Harcama 
Kalemi 

900 

900 

900 

Açık 

HİZMET PROGRAML 
MAYAN TRANSFERL 
MALÎ TRANSFERLER 

Uluslararası kuruluşlara 
Transferler 
SOS\!AL TRANSFERL 

T. C. Emekli Sandığına 
ma karşılıkları 
Transferler 
5434, 1425, 1301 Sayılı 
TC. Emekli Sandığına 
Transferler 
T. C. Emekli Sandığı yö 
tılma payı 

421 

521 

522 

900 

900 

900 

900 

Transferler 
Memurların öğle yemeğ 
Transferler 
BORÇ ÖDEMELERİ 

Personel giderleri geçen 
Transferler 
Diğer cari giderler geçe 
Transferler 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) 
Yüce Meclisin takdirine arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — KaUlıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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40—00 ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞI (A — Cetveli) 
EKLENEN 

Bölüm 
(Program) 

Kesim 
(Alt Prog.) 

900 

tâ 
O 

03 

04 

05 

ödenek 
Türü 

Madde 
(Faali. Prog.) 

281 

421 

521 

522 

Harcama 
Kalemi Açık 

HİZMET PROGRAM 
MAYAN TRANSFERL 
MALÎ TRANSFERLE 

Uluslararası kuruluşlar 
900 Transferler 

SOSYAL TRANSFERL 

Memurların öğle yeme 
900 Transferler 

BORÇ ÖDEMELERİ 

Personel giderleri geçen 
900 Transferler 

Diğer cari giderler geçe 
900 Transferler 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Yüce Meclisin takdirine arz ediyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI M. VEHBl DİNÇERLER (Hatay) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda, bölüm rakamını yeniden okutup oylarınıza sunaca

ğım : 

Prog. 
Kodu 

900 

Açıklama 

Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

128 000 000 

TOPLAM 13 343 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 5 000 000 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Rıfat Diker 
Ankara 
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62—00 ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (B — Cetveli) 
DÜŞÜLEN 

Gelir 
Türü Bölüm Kesim Madde 

O» 
(O 

Açıklama 

VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZ 
TARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (B — Cetveli) 
EKLENEN 

Gelir 
Türü Bölüm Kesim Madde Açıklama 

VERGİ DIŞI NORMAL GE 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
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Gerekçe: Katma Bütçeli Çevre Genel Müdürlüğünün Bütçenin Komisyonumuzda 7.11.1989 
tarihinde görüşülerek kabulünden sonra 9.11.1989 tarihinde yürürlüğe giren 389 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Genel Bütçeli Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı adıyla kuruluş ve gö
revleri yeniden düzenlenmiş bulunduğundan, yukarıdaki değişikliklerin yapılması zorunlu gö
rülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen gerekçeye dayanılarak, katma bütçe ve genel bütçeye bağlı (C) cetvelin
deki değişikliği arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Abdulmecit \ağan 
Kayseri 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Gerekçe : 1) Çevre Genel Müdürlüğü 1990 Bütçe Tasarısından, vergilerin, resimlerin ve 
başka gelirlerin dayanaklarım teşkil eden 9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 8.6.1984 
tarih ve 222 sayılı Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin yer aldığı (C) cetvelinin ve yine bu tasarıya ekli (R) cetvelinin çıkarılması, 

2) 2872 sayılı Çevre Kanununa genel bütçeye bağlı (C) cetvelinde yer verilmesi, 

Çevre Genel Müdürlüğünün 389 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile genel bütçeli Çevre 
Müsteşarlığı olarak yeniden düzenlenmesi nedeniyle gerekli bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki değişikliğin, açıklanan gerekçe, ile kabulünü arz ve temenni ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Abdulmecit Yağan 
Kayseri 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

13—00 MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 

DÜŞÜLEN Milyon TL. 

930.01.3.215 

930.01.3.239 
900 

900 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne 
Transferler 
Çevre Genel Müdürlüğüne 
Transferler 

5 

13 338 
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Gerekçe : 

1. 389 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Müsteşarlığı Genel Bütçeye dahil 
bir kuruluş olarak reorganize edildiğinden, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 Bütçe Tasarısı
nın (A) cetvelinde "Katma Bütçeli İdarelere Yapılacak Hazine Yardımları'» başlığı altında yer 
alan, 930.01.3.239.900 tertibindeki Çevre Genel Müdürlüğü için konulan ödeneğin tasarıdan 
çıkarılması; 

2. özgelirine aktarma yapılmış olması nedeniyle 930.01.3.215.900 tertibindeki Tarım Re
formu Genel Müdürlüğüne Hazine Yardımı ödeneğinden S milyon indirilmesi hususunun adı 
geçen Bakanlığın bütçesinin görüşülmesi sırasında dikkate alınması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergenin Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (B) 
cetveliyle ilgili kısmı, bu Genel Müdürlüğün bütçesinde, Hazine yardımı ile ilgili kısmı Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde işleme konacaktır. 

Şimdi, önergenin Çevre Genel Müdürlüğü ile ilgili kısımlarını okutuyorum. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt 

(Ankara) 
ve Arkadaşları 

62—00 ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (B — Cetveli) 
DÜŞÜLEN 

Gelir Tutan 
Türü Bölüm Kesim Madde Açıklama (Milyon TL.) 

2 VERGİ DIŞI GELİRLER 5 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 5 

1 Çeşitli gelirler 4 
2 Bağışlar 1 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Yüce Meclisin takdirlerine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gelir 
Türü Açıklama 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 

Lira 

13 338 000 000 
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BAŞKAN — önerge vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
(Ankara) 

ve Arkadaşları 

62—00 ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (B — Cetveli) 
DÜŞÜLEN 

Gelir Tutarı 
Türü Bölüm Kesim Madde Açıklama (Milyon TL.) 

3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİ
NE YARDIMI 13 338 

2 HAZİNE YARDIMI 13 338 
1 Hazine yardımı 13 338 

TOPLAM 13 343 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Yüce Meclisin tekdirlerine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen gerekçeye dayanılarak, katma bütçe ve genel bütçeye bağlı (C) cetvelle-
rindeki değişikliği arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
(Ankara) 

ve Arkadaşları 
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Gerekçe : 1) Çevre Genel Müdürlüğü 1990 Bütçe Tasarısından, vergilerin, resimlerin ve 
başka gelirlerin dayanaklarını teşkil eden 9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 8.6.1984 
tarih ve 222 sayılı Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin yer aldığı (C) cetvelinin ve yine bu tasarıya ekli (R) cetvelinin çıkarılması, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Yüce Meclisin takdirlerine bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Hatay) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Çevre Genel Müdürlüğünün 1990 malî yılı bütçesinin bölümleri ka

bul edilmiştir. 

2. — Çevre Genel Müdürlüğü 1988 Malt Yüt Kesihhesabt 
BAŞKAN — Şimdi, 1988 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVEL! 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
' BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
o» 
vı İli Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 
| BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Genel 
ödenek Toplamı 

Lira 

437 120 000 

892 984 000 

49 409 820 

1 379 513 820 
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ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B — CETVELİ 

Gelir . Tahmin Tahsilat 
Türü Gelirin Çeşidi Lira Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 000 000 4 744 261 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1 348 000 000 1 125 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 350 000 000 1 129 744 261 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. ! 

Çevre Genel Müdürlüğünün, 1988 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Çevre Genel Müdürlüğünün, 1990 malî yılı bütçesi ile 1988 malî yılı kesinhesabının bö
lümleri kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1988 Malt Ydı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1990 malî yılı bütçesi ile 1988 malî yılı kesinhesabı üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan 
sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum: Doğru Yol Partisi Grubu adına Afyon Milletvekili 
Abdullah Ulutürk, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Hay
dar Erdoğan, Anavatan Partisi Grubu adına Gaziantep Milletvekili Hikmet Çelebi; aleyhinde, 
İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan; üzerinde, İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk; buyurunuz. 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Heye
tinizi ve Tapu Kadastro sayın mensuplarını Parti Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun her tarafına hizmet götü
ren önemli kuruluşlarımızdan biridir. Toprağa bağlı yatırımların gerçekleşmesi için, tapu ka
dastro hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Tapu kadastro; kalkınma 
planlamasında, yönetimde, kent planlama ve uygulamasında, toprak düzenleme ve çeşitli ba
yındırlık projelerinin uygulanmasında, vazgeçilmez araç niteliğindedir. Türkiye kadastrosu da 
bu hizmetler için üretilmek zorundadır. Kendisinden beklenen verileri doğru, düzenli ve hızlı 
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verebilmesi gereklidir ve bunu gerçekleştirdiği oranda görevini yapmış olur. Gelişen toplum ih
tiyaçlarına koşut olarak, kendisinden beklenenlere yanıt verdiği oranda da değer ve önem kazanır. 

Bu bakımdan, tapu kadastro hizmetlerinin, diğer hizmet sektörleriyle çok yakın bir ilişki
si vardır. Bu konuda bir inceleme yapılırsa, aşağıda sayacağım hizmetlerin altyapısını teşkil 
ettiği görülecektir. 

Ulaştırmaya yönelik hizmetler, orman çalışmalarına yönelik hizmetler, sanayi ve ticaret 
faaliyetlerine yönelik hizmetler, kültür ve turizme yönelik hizmetler millî emlâk faaliyetlerine 
yönelik hizmetler, maliyeye dönük hizmetler, kredi teminatı bilgileri, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı ve yatırımlarına yönelik hizmetler, doğrudan halka yönelik hizmetler, harita üre
timi hizmetleri, yargıya yönelik hizmetler, belediyelere yönelik hizmetler, tarım reformuna yö
nelik hizmetler, bayındırlık ve iskân faaliyetlerine yönelik hizmetler. Bu kadar çok hizmet sek
törüyle ilişkisi olan Tapu Kadastronun, bu hizmetlerin yararlılığını ve değerini sürdürebilmesi 
için izlenmesi, taşınmazlarda oluşan değişikliklerin plan ve belgelere aktarılması gereklidir. 

Oysa, Türkiye kadastrosunun izlenebildiğini söyleyebilmek güçtür. Yerel olarak, özellikle 
şekil ve cins değişiklikleri, sadece ilgililerin başvuruları sonucu izlenmektedir, özellikle, hızlı 
kentleşme süreci içindeki ülkemizde, çok hızlı oluşan taşınmazlar üzerindeki değişikliklerin büyük 
kısmı izlenememektedir. Merkezde izleme ise, hem kütüklerde hem de planlarda hiç yapılama
maktadır. 

Bu itibarla, Türkiye'deki kadastro çalışmalarının bir ölçüde yenilenmesi sorunu da karşı
mızda durmaktadır. Yenileme çalışmaları hakkında ne gibi yasal tedbirler alındığı, ne gibi ça
lışmalar yapıldığına dair sorumuz, bu nedenle, ilgililerden cevap beklemektedir. 

Bir hukukçu olarak, ayrıca bir değerlendirme daha yapmak istiyorum. Bugün, hukuk da
valarının yüzde 60'ı, ceza davalarının da yüzde 50'si gayrimenkul ihtilaflarından doğmakta
dır. Türk toplumu, doğası ve töresi gereği, toprağa büyük değer vermektedir. Kentlerde yaşa
yanların bir ev sahibi olması, kırsal alanlarda yaşayanların bir toprak sahibi olması toplumu
muzun genel arzusudur. Bir karış toprağın hesabı bile yapılmaktadır. Dolayısıyla, bu ihtilaf
lar, bu alakadan ve aynı zamanda kayıtların eski ve yeterli olmamasından doğmaktadır. 

Oysa, modern devletlerde toprakla ilgili ihtilaflar, diğer davalara oranla çok daha az mik
tarlardadır. 

Türkiye kadastrosunun bir an evvel bitirilmesi, ihtilafların azalmasına ve mahkemelerde-
ki işlerin azalmasına yargının da süratlenmesine imkân sağlayacaktır. 

Türkiye, uzun senelere rağmen, kadastrosunu halledememiştir. Konulan hedeflere de hiç
bir zaman ulaşılamamıştır. Bizim için endişe verici husus, yıl içinde dahi verilen hedeflerin bi
le, çoğu kez tutturulamamasıdır. Bu hedefler niye tutturulamıyor; bunun muhasebesini iyi yap-
mak zorundayız. ANAP hükümetleri, kadastro çalışmalarının sekiz yıl içinde bitirileceğini ile
ri sürüyor. Biz de diyoruz ki, hangi süratle, hangi bütçe imkânlarıyla?.. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yılda 2 milyon tapu işlemi ve 1 milyona yakın ka
dastro parseli tespitini gerçekleştirmektedir. Buna örnek olarak, 1988 yılında 2 milyon 82 bin 
tapu işleminin yapıldığı ve 1989 yılında da, 30.12.1989 tarihine kadar 2 milyon 250 bin tapu 
işleminin yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu işlemlere karşı, 1988 yılında 158 milyar lira, büt
çeye (tapu harçları olarak) tahsilat yapılmıştır. 1989 yılında da bu meblağın 240 milyar lira ola
cağı tahmin edilmektedir. 
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Buna mukabil, bu genel müdürlüğe, bütçeden, 1989 yılında 83 milyar lira ödenek ayrıl
mıştır. Ayrılan bu ödenek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerini karşılayacak nite
likte değildir. Aynı eksiklik 1990 yılı bütçesinde de görülmektedir. Türkiye'deki enflasyon na
zara alındığında, bu genel müdürlüğün bütçesinin devamlı yerinde saydığını söylemek aşırı bir 
iddia olmasa gerekir, öyle ise, bu genel müdürlük nasıl hizmet üretecek, kadastronun belirli 
sürede tamamlanmasını nasıl sağlayacaktır veya verilen hedeflere nasıl ulaşılacaktır? Bu hu
suslar, Sayın Bakanın izahına kalmaktadır. 

Yine de, Hükümetten, kadastronun bir an evvel bitirilmesi için, gerekli tedbirlerin alın
masını ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün desteklenmesini beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, birçok il ve ilçede, tapu kadastro müdürlüklerinin çok mütevazı yer
lerde çalıştıklarını görmekteyiz. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yerleşim yerlerinin sü
ratle modernleştirilmesi için ciddi tedbirler alınmasına ihtiyaç vardır. Geçen yıl Tapu Kadastro 
bütçesinde, Grubumuz adına konuşan rahmetli arkadışımız Abdurrezak Ceylan'ın -ruhu şâd 
olsun- tapu kadastro fonunun kurulmasına dair teklifi vardı; bu teklifi yinelemek istiyorum. 
Fonlarla devleti idare etmeye alışmış bir Hükümetin, esas ihtiyaç duyulan bir konuda, yani 
kadastro hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için fon tesisinde geç kalması, bir ihmalkârlık
tır. Bu konuda da Sayın Bakanın düşüncesini öğrenmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki kadastro faaliyetleri incelendiği zaman, memleketimi
zin il ve ilçe belediye sınırları içinde yüzde 88'inin bitirildiği, buna mukabil kırsal alanda (yani 
köylerde) yüzde 60'ının tamamlandığı görülmektedir. Her bütçe döneminde, bu konuda ağır 
eleştiriler yapılmıştır. Sırası gelmişken, özellikle burada, HAKAR Projesine kısaca değinmek 
ve bazı hususların açıklanmasını istiyorum. 

Bilebildiğimiz kadarıyla HAKAR Projesi, harita ve kadastro hizmetlerindeki yetmezlik 
ve darboğazları belirleyerek, kaynakların en uygun biçimde kullanılmasını sağlayarak, Türki
ye kadastrosunun en kısa zamanda bitirilmesini amaçlayan, TÜBİTAK koordinatörlüğünde 
yürütülen bir projedir. Bu projenin, kanun, ihale, yönetmelik, şartname, büyük ölçekli harita
ların yapım yönetmeliği gibi yasal düzenlemelerinin yürürlüğe sokulduğu da bir gerçektir. 

HAKAR Projesi esasları çerçevesinde hazırlandığı ileri sürülen anaplan çalışmaları; tapu 
kadastro hizmetlerinin ve müdürlüklerinin reorganizasyonu; tapu ve kadastro işlerinin özel sek
töre devri; harita bilgi sistemi kurulması gibi konularda niye uygulamaya geçilememiştir? Yok
sa, bu projenin uygulanmasından vaz mı geçilmiştir diye merak ediyor, Sayın Bakandan açık
lama bekliyoruz. Temennimiz, gerekli kaynaklar sağlanarak, bu projenin uygulamaya konul
ması için, gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de kadastro çalışmaları, uzun yıllar ayrı yasalara dayalı ola
rak, (Yani, 2613 ve 766 sayılı yasalara dayalı olarak) ayrı örgütlerce ve ayrı sayılabilecek yön
temlerle, şehir kadastrosu ve tapulama biçiminde sürdürülmekte idi. Aslında, tapulama ve ka
dastro çalışmaları, nitelik, amaç ve yöntem bakımından ayrı düşünülemeyecek çalışmalardır. 
3402 sayılı Kadastro Yasasının, bu iki yasayı birleştirmek amacıyla çıkarıldığı iddia edilebilirse 
de, bu yasa, orman dışına çıkarılan alanlarda, Hazine mülkiyetindeki yerlerde, imar ve ihya 
yapılan topraklarda, zilyetlikten sınırsız gayrimenkul edinme hakkını, 21.11.1981 tarihinden ön
ceki vergi kayıtlarına dayanarak getirmektedir. Kadastrodan ziyade, mülk edinmeye yönelik, 
siyasî amaçlı bir yasa olduğu, ihtilafları azaltacağına artırdığı bir gerçektir. Biz, yasanın bu 
yönü üzerinde durmak istemiyoruz. Yasanın bizi ilgilendiren tarafı, orman kadastrosunu niye 
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düzenlemediğidir. Kadastronun, ayrı yasa ve ayn örgütlerce yürütülmesi, önemli ölçüde israf 
kaynağı olduğu gibi, kadastronun bütünlüğü ilkesine de ters düşmektedir. Ayrıca, tapu idare
siyle orman idaresini, en önemlisi de, vatandaşları bu idarelerle karşı karşıya getirmektedir. 
Orman kadastrosu hakkında, Hükümetin ne düşündüğünü de, bu sebeple öğrenmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kadastroyu, kentleşmeyi, konut problemini, fakir fukarayı ilgilendi
ren en önemli sorunlarımızdan birisi de, gecekondu meselesidir. ANAP Hükümeti bu mesele
ye, sözde acil çözüm getirerek "Gecekondu Yasası" ismiyle maruf, 2981 sayılı tmar Affı Yasa
sını çıkarmış ve hukuk literatürüne de, tapu belgesi olduğunu iddia ettiği, tapu tahsis belgesini 
sokmuştur. Vaktimizin sınırlılığı nedeniyle, biz bu yasanın, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
nü ilgilendiren yönü hakkında bilgi sahibi olmak istiyoruz. Yasaya göre, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü, uygulama alanlarının kadastrosunu yapacak, tahsis belgesini verecek, sonra da 
bunları tapuya dönüştürecektir. Türkiye'de, 575 bin gecekondu, 1 milyon 250 bin kaçak yapı 
olduğu açıklanmaktadır. 

Şimdi, ilgili Bakana soruyoruz : Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 1989 senesinde, kaç 
bin parselin kadastrosunu yapmıştır? Kaç bin kişiye tapu tahsis belgesi vermiştir? Kaç bin tapu 
tahsis belgesini tapuya dönüştürmüştür ve bu tapuya dönüştürme işlemi kaç senede tamamla
nacaktır? 

Sayın milletvekilleri, birçok Batı ülkesi, kadastro çalışmalarında, bilgisayar teknolojisini 
geniş çapta kullanmaktadır. Bilgisayara dayalı modern teknolojinin uygulamaya en müsait alan
larının başında, kadastro hizmetleri gelmektedir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde de, bil
gisayara dayalı hizmetlerin yürütülmesi, memnuniyet verici bir seviyede olmakla beraber, Türkiye 
çapında uygulamaya geçilmesi arzu edilmektedir. Bu bakımdan, gerekli yazılım ve donanım 
bir an önce sağlanmalıdır. 

Tapu hizmetlerinde, alınan tedbirler sonucu, süratle iyileşme görülmekte; ancak, bu hiz
meti yürüten porsenolin, yasal sorumluluklarına karşılık, maaşlarının çok az olduğu da göz
lenmektedir. Bir tapu sicil müdürünün yaptığı hatayı, ancak mahkeme düzeltebilir; doğacak 
zarardan ise memurlar şahsen sorumludur. Hakları belirleyen ve mülkiyet haklarının güvence
sini sağlayan bu kurumun personeline, yeterli maddî destek sağlanmalı ve taşıdığı sorumlulu
ğa uygun ödeme yapılmalıdır. 

21.10.1989 tarihinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bir fotoğraf alım uçağının 
Suriye jetleri tarafından düşürülmesini, düşmanca bir hareket olarak değerlendiriyoruz. Silah
sız ve savunmasız bu uçağımızın düşürülmesini ve 5 vatandaşımızın şehit edilmesini, büyük 
bir üzüntü ile kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Şehitlerimizin 
kanı yerde kalmamalıdır. Suriye nezdinde, bu menfur cinayetin faillerinin cezalandırılmaları 
sağlanmalıdır. Keza, adil bir tazminat ödenmesi temin edilmelidir. Bu konuda, Hükümetin, 
Türk onuruna yaraşır şekilde alacağı kararların destekçisiyiz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 yılı 
bütçesinin, memleketimize hayırlı olmastnı diliyor, mensuplarına ve Yüce Heyetinize saygılar 
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulutürk. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Haydar Erdo
ğan; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA ALÎ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selam
larım. (SHP sıralarından alkışlar) 

İki senede dört bakan değiştiren bir kurum bütçesi üzerinde konuşmanın zorluğunu bili
yorum. Bu nedenle, kurum mensuplarının bağışlamasını diliyorum. Çağdaş anlayışta insan-
la-toprak özdeşleşmiş, varoluştan bu yana yaşam biçimlerine göre değerlendirmek, ayırmak 
mümkün olmamıştır. Üretim aracı olmaktan soyutlanamadığı gibi, her geçen gün bu özelliği 
daha fazla artmış ve temel işlevi olduğu yadsınamaz olmuştur. Köktenci bir değişim ve planlı 
bir anlayışla bakılmadığı takdirde, günümüzde görülen, ancak tapu işlemi yapan bir kurum 
olmaktan öteye gidemeyecektir. İşte bu nedenledir ki, kalkınmanın temelinde üretim aracı ola
rak ele alınmalı, kuruluşun yetersizliği, ülkenin içinde bulunduğu çarpıklıkla eş değerdedir. O 
halde, hangi partiden olunursa olunsun, iktidara gelenlerin çağdaş anlayışın yerleştirilmesi ve 
temelden yapısal, köktenci değişikliklerin yapılması gerekir. 

1990 yılı bütçesi ve anlayışıyla, Türkiye'de harita ve kadastro yapmak mümkün değildir. 
Köklü değişim ele alınmadığı için ayrılan ödeneğe bakıldığında, 30 milyarlık yatırım görüle
cektir. 10 milyarı yine personel vesaire giderleri olarak, kalan 20 milyarla çağdaş kadastro ve 
tapu hizmeti yapılabileceği, güncelleştirilebileceği mümkün müdür? 

Sorun, kuruluşun hedeflerini gerçekleştirememesinden kaynaklanmaktadır. Bunun için ku
rumda yapısal değişim yapmak, çağın koşullarına uygun üretim aracı olması nedeniyle kurumsal 
değişim yapmak, yasal düzenlenmelerin gerçekleşmesini sağlamakla olur. 

Kurumda, bütçe olanaklarını nazara alarak yıllık hedef belirlendiğine göre, sözünü ettiği 
kadar kadastronun güncelleştirilemediğinden ve önemli ölçüde artmış olduğunu da söylemesi, 
abartılmış bilgiden öteye gidememektedir. 

Eleştirilerimizle birlikte önerilerimizi de sunmak istiyoruz : Kadastro ve harita da senelik 
hedef belirlemek demek, ülkenin gelişmesine engel olmak demektir. Bu anlayışın değişmesi, 
seneler sonrasına hizmet veren kurum anlayaşının getirilmesi önkoşul olmalıdır. 1990 progra
mında hedefi sordurmamız üzerine, Sayın Bakanın verdiği bilgilere göre, uzun vadeli hedef be
lirlemeden neden vazgeçildi? Kurumun çalışmadığı, gerçekleştiremediği ortaya çıkınca, gün
lük yaşam biçimi hedef mi oldu? Anlaşılan şudur : Gerçekleşme küçükse, bunu büyültmenin 
yolu, hedefi küçültmek ve kısa vadeli olmasını sağlamaktır. Haritada yüzde 90 hedef gerçek
leştirilmekte, kadastroda gösterilen, programda gösterilen 5 000 kilometrekarelik ilk tesis ka
dastronun, yüzde 17'si -peşinen kabul edilen- hatalı olacağına göre, bu şu demektir; 850 kilo
metrekarelik alandan dolayı vatandaş anlaşmazlıklarla karşı karşıyadır. 

Eleman artmış, bedel artmış olmasına rağmen projeksiyon düşmüşse, hedef düşmüş de
mektir. 

350 bin parselde değişiklik işleri yapılacağı hedeflenmiştir. Bu, talebe bağlı bir olaydır; 
planlı olamaz. 50 bin parselde imar affı çalışmaları hedeflenmiştir. Şunu soruyorum : 2981 
sayılı Yasaya göre, bu hizmetler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün müdür? İmar affı ça
lışması yapıyorum demek yanlıştır. Zira bunu, İmar Yasasının 18 inci maddesi gereği, belediye
ler yapmaktadır. Sizin yaptığınız, işlemdir. Yok, kadastro yaptı iseniz, belediyeler için yaptınız 
demektir. Belediye hudutları içindeki çalışmaları, kendilerine ait olmamakla beraber, bunu plan
da göstermesi yanlıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bunu nasıl üstleniyor? Üstleniyor-
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sa kim adına üstleniyor? Bundan sonra da üstlenecek midir? Her nedense, gerçekleşme küçük 
olduğundan, hedef devamlı küçültülmüş, hedef yanında yapılan harita ve kadastro işlemleri 
kendiliğinden büyük bir gerçekleşme göstermiştir. 

Yukarıda belirttiğim gibi, bu hususta Tapu ve Kadastronun da üstüne yoktur. Şehir ka
dastrosunun yüzde 50'si tamamlanmış, yüzde 44'ü hizmet bekliyor. Bunu büyütmenin yönte
mi, belli bölge ve şehirleri alarak, gerçekleşmeyi yüzde 88 gibi gösterebilmektir. Başkalarını 
aldatmak kolay, ama bizi, zannediyorum ki, kurum elemanları aldatamadılar. 

Kadastro bitmiş ise yüzde 30 değiştirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, imar haritasıyla 
kadastro haritasının birbirini tutması gerekir, tutmadığı takdirde bir yanlışlık vardır; o da ka
dastro haritalarından doğmuş olduğuna göre, -bunu peşinen kabul ediyorsunuz- imarı düzelt
mek mümkün değildir, tşte, şehirlerimize baktığımızda, imar uygulamalarının çoğu, ilk ka
dastro tespit ve haritalarından kaynaklanmaktadır, tşte çağa uygun kadastro, çağa uygun kent
leşme buradan doğmuştur. 

Köy kadastrosunun yüzde 56'sı bitirilmiş, yüzde 44'ü beklemektedir. Burada orman iliş
kili köyleri çıkarmak mümkün değildir. Göreviniz hizmet yapmaktır, yapamıyorsanız hiç de
ğilse yanıltmayınız. Zira, orman köylerini çıkartarak, gerçekleşme oranını yüzde 84 gibi gös
termek zaafı nereden geliyor? Köy kadastrosundan orman köylerini çıkartamazsınız. Çıkarttı
ğınızı varsayalım; buna göre, 36 bin köyden 20 bin tanesinde bitmiş veya devam ediyor, kalan 
köy sayısı 16 bin. Kadastrosu biten veya devam eden köyden üçte biri gene hizmet bekliyor; 
bu sayı 6 500. Demek ki, toplam 22 500 köy gene hizmet bekliyor, tşte size örnekleriyle verdim. 

Bu anlayışla hedefi devamlı küçültmüş, kadastronun bitirilmesi süresi de her geçen gün 
bir o kadar artmıştır. Üretim her yıl 1/2 oranında düştüğüne göre, kadastronun bitirilmesi sü
resi bir o kadar uzamaktadır. Üretim aracı olarak kabul edildiğine göre, bunu statik değil, di
namik bir olay olarak kabul edip, bitirme diye bir olayı peşin olarak düşünmek de yanlıştır. 
Zira, toprağı kullananlar sürekli değişmektedir. 

Tapu sicilleri üzerinde, çeşitli nedenlerle, meydana gelen hataların idarî yoldan düzeltil
mesi mümkün olmamaktadır. Kadastro sonucu belirtilen hata oranı yüzde 25 olmayıp, yüzde 
17 olduğunu kabul etsek bile; birincisi, kadastro yapılırken hata yapılıyor. İkincisi, kadastro 
yapıldıktan sonra, vatandaş, hatadan dolayı mahkemeye başvuruyor. 

Sorun şudur : tdare, anlaşmazlık olduğunda, hatayı çözüyor mu, yoksa mahkemeye mi 
gönderiyor? Hal böyle ise, 600 bin parselde yapılan hizmette 100 bin hata vardır. Çözüm için 
mahkemeye gidildiği takdirde, her parselin en azından iki tane tarafı vardır. Demek ki, 600 
bin parselden dolayı 200 bin kişi davalı ve taraf olmak durumundadır. Kaldı ki, 2859 sayılı 
Yasaya göre kaç köy ve mahallede yenileme yapılmıştır; sayısı bizce bilinmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan 2 dakikanız var, kapsamlı bir hazırlığınız var, onu gördüm... 
ALt HAYDAR ERDOĞAN (Devamla) — Efendim, benim kişisel söz hakkım var, rica 

etsem onu verir misiniz, kullanayım? 
BAŞKAN —- Yazık ki, o imkândan mahrumuz, malumu âliniz, sırasında görüşebilirsiniz. 
ALI HAYDAR ERDOĞAN (Devamla) — Bitirmeye çalışayım. 
Tapu işlemlerinde basitleştirme ve çabuklaştırma vardır; yasal yolları sağlanmıştır. Kadastro 

çağa uygun yapılamıyor; bilgi sistemiyle, kartoteksiyle, veriler, yöntemler, eskiyi devam ettir
mekten başka hiçbir şey değildir. Kadastronun görevi yasal çalışma değildir; bu, bildiğim ka
darıyla yasamanın görevidir. 
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Dileğim, hizmet bekleyen yerlere eleman ve müdüriyetlerin çoğunun götürülmesi ve vekâ
leten yürütülmelerin ortadan kaldırılmasıdır. 

Personel atamalarıyla ilgili olarak, 1987 yılında, "Atamalar ve ter filer neye göre yapılı
yor? Yönetmelik halen neden yapılmamıştır?" diye sormuştum. Yoksa, gene "lojman yok di
ye atama yapamıyoruz" diyecek misiniz? 

Otomasyon uygulamalarının yapıldığı altı - yedi şehirde bilgisayar bulunması, otomasyo
na geçilmiş olduğuna karine bile teşkil etmez. Bir sene evvel söylediğim gibi, bu çalışmayla 
kadastro bitmiş sayılırsa, mikrofilm çalışmalarının 1 700 yılda bitirilebileceği anlaşılmaktadır. 

Bunu söylememin riskini "8 senede biz bu işi bitiririz" diyen ANAP iktidarının 6 senede 
yaptığı ortada. Otomasyon diye bir şeyin olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Neyin ya
pılmış? Mal sahipleri sicilinin mi, yoksa personelin rni? 

Etibanka yaptırılan mikrofilm çalışmaları devam ediyor mu? Ediyorsa kaç milyon öden
miştir? 

1984 yılından bu yana Ege Üniversitesine ne ödenmiş, karşılığında ne yapılmıştır? 
Mal sahipleri sicilini tutmak yeterli midir? 
Yapı değişikliği olmadığına göre, bilgisayarlı işlem yapmaya imkân var mıdır? Tapu işlem

lerini yapmak mümkün müdür? Yasal engel var mıdır? 
izmir'de ne yapılmış? Verilen bedelin tamamı ne kadardır? Kaynak aktarımı var mıdır? 
Hukuken geçerli olmadığını söylemiş olmamıza rağmen, vatandaşların milyarlarını önce 

yeminli bürolara, sonra belediyenin milyarlarını özel sektöre aktaran ve vatandaşa umut veren 
tapu tahsis belgelerinin geçerli olmadığı anlaşıldıktan sonra, "Ancak, biz bunları tapu siciline 
işliyoruz, resmî kurumların arazilerinde yapılan müracaatları bilmiyoruz" denmesi, abesle iş
tigaldir; ama, dört sene evvel bunlarla övünmekten ve cakanızdan geçilmediğini unutmayınız. 

2981 sayılı Yasa gereği verilen tapu senedi sayıları, hisseli arazilerin müstakil araziye geçi
rilmesi olayıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kısaca, proje çalışmalarına değinmek istiyorum. Bu
raya baktığımızda, Tapu Kadastronun daha içler acısı olduğunu göreceğiz. 1984 yılında Devlet 
Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde Mersin, Adana, Ceyhan ve iskenderun'da kentsel kal
kınma projesi çalışmalarına başlanmış; asıl amaç, düzenli kentleşmedir. 5.7.1985 gün 85-9627 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Dünya Bankası ile proje uygulamasına karar vermiştir. An
cak, 750 bin dolarlık kredi ile faizi işiemek yoluyla modern teknolojiye geçiliyor diye, modern 
bir alet alınmıştır. Harita çalışmaları bitirilme noktasına getirilmiş, 1989 senesinde yerel se
çimler kaybedilince, ne yazık ki, Çukurova Kentsel Kalkınma Proje çalışmaları kaldırılmıştır. 
Buna rağmen neden programa alınmış, bilinmez. 

Şu anda, Devlet Planlama Teşkilatı muhatap olmamasına rağmen, (belediyelere kaynak 
aktarılmadığından) sekiz aydan bu yana çalışmayan projeden bahsetmek nedir, anlamak müm
kün değildir! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kısa adı HAKAR, uzun adı, TÜBİTAK koordinatör
lüğünde yürütülen Harita Kadastro Reform Projesi de dört aşamalıdır : 

1. önetüt, 
2. Çevre Tasarım, 
3. Ayrıntılı Tasarım, 
4. Uygulama Plan ve Programlarının Hazırlanmasıdır. 
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İki aşama gerçekleşmiş, diğer iki aşamaya geçilememiştir. Her çalışma HAKAR'a dayan
dırılmış olmasına rağmen, bunu anlamak da mümkün değildir. Zira, bu proje olduğu gibi kal
mıştır. Halbuki, Plan Bütçe Komisyonunda sorduğum sorularıma, imzanızla gönderilen ce
vaplarda, "bu aşamaların tamamlandığı" açık ve seçik belirtilmekte ve "projenin tamamlandığı" 
ifade edilmektedir. Doğrudur, TÜBİTAK'ın görevi bitmiştir; birincisi, proje gerçekleşemediği 
için, ikincisi de, TÜBİTAK özelliğini kaybettiği için. 

7.11.1989 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşmam ve sorularım üzerine, 
Sayın Devlet Bakanı Saffet Sert, "bütçenin elverdiği ölçüde yapıyoruz. HAKAR Projesi ancak 
300 ila 500 milyara gerçekleşebilir. Bu nedenle bunu yapamayız" dediler. Komisyon tutanakla
rı burada... Hiç değilse, doğruyu söyleyiniz ve programdan HAKAR'ı siliniz. Sistem analizini 
HAKAR'a dayandırıp hizmetleri geleceğe ve yasal değişikliklere bırakmaya hakkınız yoktur. 
Harita ve Kadastro Bilgi Sistemi Kanunu Tasarısı ne zaman, hangi bakanlığa sunulmuş? Ger
çek mi? Başbakanlığa verilmiş mi? 

Şimdi gelelim... 
Sayın Başkan, izin verirseniz?.. 
BAŞKAN — Efendim, çok naziksiniz; ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Lütfen to

parlarsanız iyi olur. 
ALt HAYDAR ERDOĞAN (Devamla) — tzin verirseniz kişisel söz hakkımı... 
BAŞKAN — Onun mümkün olmadığını arz ettim. Sayın Erdoğan, aynı kapıya çıkıyor; 

ama, usulü değiştirmiş oluyoruz, ya da usul dışına çıkmış oluyoruz. Buna hakkımız yok. 
ALt HAYDAR ERDOĞAN (Devamla) — Güneydoğu Anadolu Projesiyle, bütün siyasi

ler, Türk kamuoyu ve dünya kamuoyu belli etmeden ilgilenmektedir. Bu projede, Tapu Kadast
royu ilgilendiren, fazla özelliği yokmuş gibi gösterilen yönler üzerinde durmak istiyorum : Ger
çekte ise tam tersidir. Biz burada, ne Tarım Reformu Kanununun, ne de o görkemli tesisin gö
rünüşünü sergileyeceğiz, tşte burada, harita ve kadastronun tam işlevi nedir, ne yapmamıştır, 
neyi yapmalıdır; onu ortaya koymak durumundayız. 

Bana verilen cevaplara göre, bu kurumun neyi, nasıl, nerede ve ne şekilde yapması gerek
tiğini, belleklere yerleşecek şekilde açıklamak istiyorum. Bölgedeki kadastro, başta Urfa tli ol
mak üzere, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu uygulaması sırasında bitirilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne önemli görev düşmektedir. Kentsel ve kırsal alan
larda yeniden düzenleme ve sulanacak toprakların, optimum arazi büyüklüklerine göre, işlet
melere dönüştürülmesi gerekmektedir. Şehir kadastrosunun yüzde 35'i, köy kadastrosunun yüzde 
70'i bitirilmiştir. Oysa, bu bölgedeki arazi toplulaştırması, yeni bir kadastro olayıdır. Bu anla
yışla, değil Türkiye'de kadastroyu, GAP'ı 50 senede bitirmek mümkün değildir. 

Bu nedenle, ortaya çıkan verilerin çözülmesi, işlenmesi, arşivlenmesi, sergilenmesi ve bilgi 
sisteminin oluşması gerekmektedir. Bu nedenle, GAP'a sadece baraj, dev bir eser ve Urfa Tü
nelinin açılmasıyla sulanacak tarla ve arazi olarak bakamayız. Doğrudur, büyüktür; ama, da
ha büyütmenin yolu, geleceğe yönelik nelerin yapılacağının geciktirilmeden yapılmasıyla ger
çekleşebilir. 

Burada arazi toplulaştırması yapılmaktadır. Bu önerilerimiz, Sosyaldemokrat Halkçı Par
tinin GAP'ın altyapısına nasıl baktığını örneklemek ve İktidar Partisine yol göstermek içindir. 
önerilerimiz samimidir; lütfen değerlendiriniz. 
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Ben, arazi toplulaştırması bilgi sistemi üzerinde durmak istiyorum. Arazi toplulaştırması
nın işlem akışı, kadastro tekniğiyle yakın ilişkisi olan bir düzenlemedir. Arazi toplulaştırma
sında yeniden düzenleme, kadastro haritası ve verileri ilk bilgilerdir. Bunun için de, düzenli 
bir bilgi sistemi kurulmalıdır. Bu planlama; gelişmeye, kırsal alanın yeniden düzenlenmesine 
yönelik olmalıdır. 

Arazi toplulaştırması bilgi sisteminde var olanın, uygun adreslerde, hafızada, plan ve uy
gulama sırasında arşivlenmiş olması gerekir. Planda gösterilecek ağaçlar, çalılıklar, eski eser
ler ve var olanın nitelikleri değerlendirilmelidir. Bunlar, kırsal alanın görünümüne etki eden 
su kaynakları, akan ve duran sular, durumları ve kullanımları, konumları, var olan yol ve öte
ki bağlantılara ilişkin topoğrafik bilgilerdir. Köy yapı düzeni, durumu, kırsal alanın yaşam alanı, 
trafik bağlantısı, konumu, varsa yapıların yaşı ve durumu nazara alınmalıdır. 

Arsa ve arazilere ilişkin bilgiler yanında, hak ve yükümlülükler; toprakla arsa - arazilere 
ilişkin bilgiler yanında, toprağın cinsi, olanakları, nemliliği, niteliği, eğim ve geometrik yapısı 
nazara alınmalıdır. 

Kırsal alanda, yeni yapılanmada, ortaya çıkacak yeni bilgileri içermelidir. 

Bu bilgilerden sonra, bilinmelidir ki, arazi toplulaştırması bilgi sistemi, merkezî bir hesap 
ve ölçü sonuçlarıyla, harita ve kadastroya temel kaynak olur. Bunu yaptıktan sonra, arazi top
lulaştırması, bilgi sistemi ve arazi bilgi sisteminin ülke genelinde yapılması gerektiğine inan
maktayım. Toprağa ilişkin tüm verilerin toplanması ve birbiriyle bağlantısı, bir arazi,bilgi sis
temini ortaya çıkarır. 

Arazi bilgi sistemi, hem gelişim için bir araç hem de elde edilen bilgilerin sistematik top
lanmasına, planın güncelleştirilmesine, işlenmesine ve sulanmasına ilişkin yöntemleri oluştu
rabilir. Bu, olabildiğince, o yörede en uygun, en ekonomik sosyal koşulları sağlamak ve güven 
altına almak demektir. Bu nedenle, arazi toplulaştırması, tarım ve orman alanında, kent ve 
köylerde, üretim ve çalışma alanlarının geliştirilmesine, toprağa ve onun parçalarına ait bilgile
ri içermelidir. Bu yönüyle kadastronun yapay parçasıdır. 

Bunu yaparken, yani planlarken, plan bölgesi saptanmalı, belirtilmeli, toprak - insan iliş
kileri düzenlenmelidir. Bu da yeni bir düzen yaratmak demektir. Bunları, tapu sicil ve kadast
rodan elde ederken; toprakla ilgili kurumlardan, harita ve yerinde gezilerle, sormaca ile sağla
nabilir. Bu da çağdaş anlayışla, arazi toplulaştırılmasının ülke koşullarında bir koordinatörlük 
oluşturulmasıyla yenilenmesi, toprağa ve onun ayrılmaz parçasına ait bir bilgi sistemi kurul
masıyla olur. 

Bu, iki şekilde olabilir : 
1. Ülke düzeyinde bu yapıda bir bilgi sistemi, 
2. Ülke düzeyiyle bağlantılı, belli bir bölgenin bilgi sistemi. 
Bu da, anlatmaya çalıştığım GAP'la ilgilidir. GAP'Ia ilgili şu sorularımın da yanıtlanma

sını istiyorum : 
Kadastronun üçte biri hatalıdır. Mevcut bölgede çözümü nedir? tdarî yoldan olabilir mi? 

Projeyi yapan, yerleşim alanlarıyla diğer alanları nasıl düzenleyecektir? Yukarıda anlattığım 
bilgi sistemi var mıdır? Tapu sicil ve maliklerinin tümüyle haritalarını verebiliyor musunuz? 
Bilgi sistemi yok; neyin ne şekilde yapılacağının bilinmediği ortada. Davalı olan yerlerde arazi 
toplulaştırılması nasıl yapılacak? Kadastronun yüzde 17'sinin hatalı olduğu peşinen kabul edil
diğine göre, bu alanlar nasıl çözümlenecektir? Kaldı ki, bu tür davalar 15 - 20 sene devam edil
diğine göre, arazi toplulaştırmasını nasıl ve kaç senede yapacaksınız? 
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Sayın Başkan, müsamahanıza sığınarak ve olayın önemine binaen, biraz uzun konuştum. 
Şahsım ve Grubum adına teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Sayın Hikmet Çelebi; buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HİKMET ÇELEBÎ (Gaziantep) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1990 bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı hizmetlere bakıldığında, tarih ile modern 
teknolojinin bir arada ve geniş vatandaş topluluğuna hizmet veren önemli bir teşkilat olduğu 
görülür. Bir taraftan Fatih Sultan Mehmet ve Kanunî Sultan Süleyman devirlerine kadar geriye 
giden çok kıymetli kayıt ve belgeler muhafaza edilip değerlendirilirken, diğer taraftan son mo
del bilgisayarlarla işlemler yapılması, gerçekten gurur vericidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü binasını gezdiğimizde, sanki zaman tünelinin için-
deymişiz gibi bir izlenim var; koridorun bir tarafından diğer tarafına geçerken, beş asırlık bir 
devreyi yaşamak mümkün oluyor. 1450 yılında tesis edilmiş kayıtları, Amerika Kıtasının keş
fiyle mukayese ettiğimiz zaman, 42 sene evvel kayıt tesis edilmiş olduğunu heyecanla ve takdir
le izlememek mümkün değildir. 

Tapu arşivini gezdiğimiz zaman 2 322 cilt tapu tahrir defterinin İS ve 16 ncı yüzyıla ait 
olduğunu görüyoruz. Millî hudutlarımız dahiline ait 14 023 cilt tapu zabıt defterini, millî hu
dutlarımızın haricine ait 8 227 zabıt defterini, 200 bin cilt ikinci nüsha tapu senetlerini ve 245 
bin adet tapu kütüğünü görmemiz mümkündür. 

Saydığımız bu belgeler, mülkiyet esaslarını belgeleyen ve parasal değerle ölçülemeyen, devlet 
eliyle düzenlenmiş gerçek birer hazinedir. Bugün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün arşi
vinde bulunan kayıtların Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 16 devleti kapsadığını iftiharla 
söyleyebiliriz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuran 2 yabancı uzmanın da, kendi 
ülkelerindeki bu tür eserlerini verebilmeleri için, kaynak olarak ülkemizi seçmiş olmaları da 
memnuniyet vericidir. Bu da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, daha eski eserleri nasıl 
muhafaza ettiğini ve bunları bir paçavra gibi bir tarafla bulundurmadığını göstermektedir. 

Tapu arşivinin düzenlenmesi, düzenli tutulması ve istenilen kayıt ve belgelerin birkaç da
kika içinde bulunması, bu Genel Müdürlüğün kayıtlara verdiği öneme ve ciddi çalışmalara gü
zel bir örnek teşkil etmektedir. 

Mahkemelere ve hak sahiplerine yılda ortalama 300 - 350 bin kayıt verilmesi, önemli bir 
iş hacminin mevcudiyetini ifade etmektedir. Burada, eski yazı bilen ve çalışan uzman persone
lin de, günün koşullarına göre tatmin edilmesi herhalde yerinde olur. ' 

Değerli milletvekilleri, bunun dışında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, yasal gö
revlerini yerine getirirken, ülkemizde mülk emniyetini sağlayan en önemli bir kuruluş olduğu
nu da belirtmek isterim. Bu teşkilat personelinin, yaz kış, gece gündüz demeden fedakârane 
çalışmalarına bizzat şahit olmuşumdur. Tapu ve Kadastro hizmetleriyle ilgili olarak, doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak, yılda ortalama 10 milyon kişinin bu kuruma başvurusu, bu işin 
önemini ve hacmini ortaya koymaktadır. İktidarımız döneminde idareye, 2 724 kadro ilave edil
mek suretiyle, memur adedi artırılarak, işlerin günü gününe yapılır hale geldiğini söylemek 
mümkündür. 
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Hükümet Programında önemle yer verdiğimiz bürokrasiyi azaltma konusunda aldığımız 
tedbirleri en iyi uygulayan kurumlardan birinin Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü olduğunu 
iftiharla söylemek mümkündür. Gerçekten 10 maddelik yasal, 9 maddelik idarî tedbirleri yü
rürlüğe koymak suretiyle normal bir tapu işleminin birkaç saat içerisinde bitirilmesine imkân 
sağlandığı için, kurumun personeline teşekkür etmek yerinde olur. 

1988 yılında, tapu işlemleri olarak, 2 milyar 82 milyon iş yapılmış ve bütçeye 158 milyar 
Türk Lirası net gelir sağlanmıştır. 1989 yılında ise, 240 milyar Türk Lirası gelir beklenmektedir. 

Türk toplumunda, toprak - insan ilişkileri önemli bir yer alır. Türk toplumu olarak bizler, 
toprak mülkiyetine çok önem vermekteyiz. Geçmiş tarihimiz ve bugün dikkate alınırsa tapu, 
devletin namusuyla eşit tutulmaktadır. Bunu dikkate alan iktidarımız, tapu kadastro hizmet
lerine önem vermiştir; ancak biz, bunu da yeterli görmüyoruz. Bu kurumun gelişmesi için her 
türlü tedbiri almakta kararlıyız. Bu maksatla hazırlanan harita kadastro reform projesini des
tekliyoruz. Memleketimizin kadastrosunun kısa zamanda tamamlanması gerekir. Bunun için 
her türlü fedakârlık yapılmalıdır. 

Kadastro hizmetlerini incelediğimiz zaman, il ve ilçe merkezlerinde, ülkemiz kadastrosu
nun yüzde 88'inin bittiğini görmekteyiz. Şehirlerin, büyük bir kısmının kadastrosunun yapıl
mış olması sevindiricidir. 59 ilimizin şehir kadastrosu bitmiştir. 696 ilçemizden 371'inin şehir 
kadastrosu tamamlanmıştır; 304 tanesinin de çalışmaları süratle devam etmektedir. 

Türkiye'nin kadastrosunun bitirilmiş olmaması her sene Meclis kürsüsünden dile getiril
mekte ve mukayese yapılırken de Orta Avrupa devletlerindeki benzer hizmetler dikkate alın
maktadır. Bu mukayeseye göre, Türkiye kadastrosunun tamamen bitirilmemiş olması bir ek
siklik olarak söylenebilir; ancak, bu mukayeseyi Orta Avrupa devletlerinin dışındaki devletler
le yaptığımız zaman, memleketimizin gelişmiş devletlere nazaran ileride olduğunu da söyle
mek mümkün olacaktır. Bu konuda örnek vermek gerekirse; ingiltere'de kadastrosu yapılan 
sahanın yüzde 30 olduğunu -ülke yüzölçümüne göre- Portekiz'de sadece arazi alanlarında yüz
de 50 civarında, isviçre'de yüze 70, Japonya'da yüzde 25, Arjantin'de yüzde 20, Endonezya'da 
kırsal alanda hiç yok, ancak birkaç büyük şehirde mevcuttur, Kanada kırsal kesiminde ise, yüzde 
40 dolayındadır. Birçok Avrupa ve Asya devletlerinde bu konuda henüz ciddi bir organizasyon 
ve çalışma yoktur. Yukarıdaki misallerle değerlendirildiğinde de Türkiye kadastrosunun, diğer 
konuşmacı arkadaşlarımızın belirttiği ve çizdiği tarzda, bir kara tablo olmadığım görmek her
halde mümkündür. 

Kadastro hizmetlerinin çok pahalı, mülkiyet esasına dayalı ve hassas olması sebebiyle çok 
kısa zamanda yerine getirilemediği bir gerçektir. Günümüz anlamıyla, kadastro, bitmeyen ve 
devamlı yenilik isteyen bir hizmettir. 

Sayın konuşmacılar Türkiye'deki kadastronun birçok yerde hatalı olduğunu belirttikten 
sonra, nerelerde kadastronun yenilendiğini soruyorlar. Yukarıda verdiğim örneklerde, teknolo
ji bakımından bizden daha üstün ve bizden daha önce kadastro çalışmalarına başlamış ülke
lerdeki oranları sizlere arz ettim. Bu şartlar altında, Türkiye'ye teknolojinin onlardan daha 
geç geldiğini de göz önüne alırsak, Tapu ve Kadastro Teşkilatının çok güzel çalıştığını da her
halde takdir edersiniz. 

Bütün bu eksikliklere rağmen, toprağa bağlı yatırımlarda kadastronun darboğaz teşkil et
meyişi ve birçok projelerde, belirlenen zamandan daha önce yerine getirilmiş olması da bir ba
şarıdır. Bu konuda, GAP Bölgesi ve Çukurova Kırsal Kalkınma projelerini örnek olarak ve-
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rebüiriz. Marmara ve Ege bölgelerindeki hizmetlerin büyük bir kısmının tamamlanması ile Şan
lıurfa ve Hatay gibi illerin kadastrosunun tamamen bitirilmesi iyi bir örnek olarak gösterilebilir. 

Ülkemiz kadastrosunun süratle bitirilmesi için, özel sektörle işbirliği yapılmakta ve başa
rılı hizmetler sürdürülmektedir. Anavatan Partisi olarak, bu işbirliğini ve girişimleri destekli
yoruz. özel sektörle beraber çalışarak, Türkiye kadastrosunun kısa zamanda bitirileceğine ina
nıyoruz. 

Sayın milletvekiUeri.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, fotogrametrik ve jeodezik ol
mak üzere kadastro'haritaları üretmektedir. Bu konuda şimdiye kadar -Harita Genel Komu
tanlığı dahil- 442 768 kilometrekarelik bir alanın fotoğrafı alınmış ve 393 872 kilometrekarelik 
kısmı da standart topografik haritalara bağlanmıştır. Bu konuda iyi bir sonuç alınmıştır. 

Kadastroya verilen önem, ülkemizdeki kan davalarına dönüşen sınır ihtilaflarının orta
dan kalkmasında, mahkemelerdeki dava dosyalarının azalmasında önemli rol oynamıştır. Ül
kemizde ziraatle meşgul olan çiftçilerimizin ve köylümüzün, tapusuz olarak zilyetliğe dayalı 
biçimde kullandıkları arazi, kadastro sayesinde tapuya bağlanarak haklarının zayi olmaması 
sağlanmaktadır. Bu sayede, köylümüz, çiftçimiz Ziraat Bankası kredilerinden geniş çapta ya
rarlanmaktadır. Bu konuda, bu teşkilata, gerçekten teşekkür etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, eğitim hizmetlerine de önem 
vermekte, kendi elemanlarının büyük bir kısmını kendi yetiştirmektedir, iktidarımız zamanın
da, 1985 yılında Or-An'da açılan eğitim merkezi yılda 1000 öğrenciye hizmet vermekte, mes
lek içi eğitim verebilecek kapasitede yetiştirilmektedir. * 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bilgisayara dayalı hizmet verecek eleman yetiştirmek 
üzere, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini, İngilizce eğitim veren ve günümüz teknolojisine uyumlu 
olarak eleman yetiştiren bir okul haline getirmiştir; bu suretle uzman eleman yetiştirilmesine 
imkân sağlanmıştır. 

Bugün, eğitim merkezinde, senede, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi 312, Kadastro ve Fo-
togrametri kursu 166, Memur Tekâmül Kursu da 120 eleman yetiştirmektedir. 

Bu arada, Pakistan'daki, tslam ülkeleriyle Bilim ve Teknoloji Komitesi Toplantısında alı
nan karara uygun olarak, tslam ülkeleri kadastro ve ölçme teknisyenleri için, altı hafta süreli 
kurs programının ilk uygulamasına, ülkemizin bu yıl S kişilik bir ekiple katılmasını memnuni
yetle öğrendim. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, diğer kurumlara da teknik personel 
bakımından destek verilmektedir. Bunlara bakacak olursak; Ankara Büyükşehir Belediyesi ka
dastro kursunda 10, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kadastro kursunda 30, Tarım Orman Genel 
Müdürlüğü kadastro kursunda S, tslam Ülkeleri Teknik İşbirliği Anlaşmasına göre eğitim kur
sunda 5, Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde 30 kişi öğrenim görmektedir. Diğer yönden, Millî 
Emlâk Genel Müdürlüğüne, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Adalet Ba
kanlığına eğitim elemanı desteği vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, konu açılmışken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bilgisaya
ra dayalı hizmetleri de açıklamakta yarar görmekteyim : Merkezde bulunan anabilgisayar ile 
teknik hesaplar, teknik arşiv, personel işlemleri, yabancıların mal edinmeleri, bütçe ve stok kont
rol işlemleri, mal sahipleri sicili, tapu sicil hizmetlerinin izlenmesi, kadastro hizmetlerinin de
ğerlendirilmesi ve izlenmesi işlemleri yapılmaktadır. Yaptığım inceleme sonunda, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün bilgisayara dayalı hizmetleri yürüten ilk kurumlardan birisi olduğu-
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nu da memnuniyetle müşahede ettim. Bilgisayara dayalı çalışmalarda üniversitelerle işbirliği 
yapma projesini içtenlikle destekliyoruz. Ülkemizde kurulan üniversitelerde, bilgisayar işlem
lerini yapmakla önemli bir adım atılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı iş
leri ve görevleri, bu kısa müddet içerisinde anlatmak mümkün değildir. Dışarıdan mütevazi 
görünümlü Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğünün içine girildiği zaman, faydalı hizmetler ya
pan bir kurum olduğu bilinmelidir ve ona göre her türlü destek ve yardım esirgenmemelidir. 

Kadastro müdürlüklerinin bilgisayarla ve elektronik aletlerle donatılması, tapu sicil mü
dürlüklerinin yeni teknolojiye uygun olarak yerleşimlerinin ve modern tapu sicillerinin tesis 
ve muhafaza edilmesi için, yeni gelir kaynaklarına ihtiyaç vardır. Genel bütçenin kısıtlı imkân
ları içerisinde, sözü edilen teknolojiyi sağlayacak yeterli ödeneğin ayrılması mümkün olmadı
ğından, yeni parasal kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Tapu ve kadastro teşkilatını geliştirme 
ve güçlendirme fonunun ihdası suretiyle, bu hususlar gerçekleşebilecektir. Bu konuda daha ev
vel Plan ve Bütçe Komisyonunda teklifler olduğu da hatırlanarak, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne bu imkânın sağlanması için, ilgili bakanlığın bazı teşebbüslerde bulunmasını, Sayın 
Bakanın takdirlerine arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi burada bitirirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 
çalışan tüm personele, başarılarından dolayı takdir ve tebriklerimi sunar, bütçemizin milleti
mize ve memleketimize hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz bütçeyi tamamlamak üzereyiz. Müteakiben 
programımızda Danıştay Bütçesi yer almaktadır. Kısa süreli görüşmelerle makul müddet içeri
sinde tamamlayabileceğimizi umuyoruz. 

Bu itibarla, program tamamlanıncaya kadar, çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; program tamamlanıncaya ka
dar, Genel Kurul, çalışmalarını sürdürecektir. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Kemal Akkaya; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, yeni kanun nedeniyle gündeme getirdiği kolaylık
lar hakkında, hizmetler hakkında çok kısa bir bilgi vermek ve bu arada değerli milletvekili 
arkadaşlarımın suallerini cevaplamak üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan evvel, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tarihî bir kuruluş olup, günün şartları dikkate alına
rak, 1987 yılında çıkartılan 3045 sayılı Kanunla çalışmalarını yeniden düzenlemiş ve sürdür
mektedir. Bu yasal düzenlemeyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerine yasa açısın
dan ve yasaya dayalı olarak, idarî tedbir açısından birçok kolaylıklar getirilmiş ve bu suretle 
de vatandaş - tapu daireleri, vatandaş - Hazine ve vatandaş - orman ilişkileri kolaylaştırılmış, 
rahat çalışma imkânına kavuşturulmuştur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, son çıkarılan 3045 sayılı Kanundan sonra getir
diği yasal kolaylıkların başında, ki hepinizin bildiği, tapu dairelerinde bir hayli problem olan ' 
tanık olayının gündemden çıkarılması gelmektedir. Yine, getirilen imkânla, bazı ipotek işlem
leri tamamen kolaylaştırılmıştır. Sanayi, tarım, esnaf - sanatkâr, turizm ve konut bölümlerin-
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deki ipotek işlemleri bir yazıyla, çok kolay çizgiye getirilmiş durumdadır. Diğer taraftan, yine 
yasa yoluyla, harçlar beyana tabi tutulmuş ve bu suretle vatandaşların tapu işlemlerim kolay
lıkla yürütmesi imkânı getirilmiştir. 

tdarî tedbirler olarak da, tapu işlemi için, yazılı istem yerine, doğrudan doğruya şifahî 
talepler kabul edilmiş ve bu suretle tapu dairelerinde, hepimizin bildiği, büyük problem halin
de devam eden iş takipçiliği gündemden çıkarılmıştır. Yine, tapu ve kadastro bölge müdürlük
lerine her türlü telefaks ve teleks sistemi yerleştirilmek suretiyle, işlemlere hız kazandırılmış; 
bu suretle muameleler, vatandaş lehine, çok kolay çözümlenebilir hale gelmiştir. 

Görüldüğü üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, çalışmalarını vatandaş lehine en 
iyi şekilde geliştirme hızı içindedir. Nitekim, 3402 sayılı Kanunla da, yine tapu ve kadastro ça
lışmalarına dönük getirilen yeni imkân, tapu ve kadastro işlemlerinde büyük kolaylık getir
miştir. Çünkü, ormanla, Hazineyle vatandaş arasındaki ihtilaflar büyük kesimde giderilmiş 
ve yine kadastro davaları kesinlikle hafifletilmiş ve düzeltilmiştir. Bu suretle, kadastro işlemle
rinde de büyük suhulet gündeme gelmiştir. Düşününüz ki, bir genel müdürlük, yılda 10 mil
yon kişinin talebi var; düşününüz ki, bir genel müdürlük, yılda 2 milyonun üzerinde tapu bel
gesi veriyor; düşününüz ki, bir genel müdürlük, yılda 1 milyonun üzerinde parselin kadastro-
suyla uğraşıyor... Tabiatıyla, burada gerek Genel Müdürlüğün önemi, gerekse personelin so
rumluluğu açısından büyük bir konu gündeme geliyor ve biz de bu personele dönük gerekli 
imkânları getirme çalışmaları üzerindeyiz. Çünkü, bu büyük sorumluluğun belli bir karşılığı 
olması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, tapu ve kadastro çalışmalarımız, günün şartları dikkate alınmak 
suretiyle, harita çalışmaları şeklinde de sürdürülmektedir ve fotogrametri dediğimiz, haritada 
ileri teknolojiyi en iyi düzeyde geliştirme çalışmalarına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
devam etmektedir. Bu suretle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ileri teknoloji takip edil
mekte ve bu teknolojinin gereklerine uygun uygulamalar yapılmaktadır. 

Tabiatıyla, yasalardaki değişiklikler ve günün şartları dikkate alınmak suretiyle, persone
lin eğitimi de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde büyük bir konu olarak gündeme gel
mektedir. 1985 tarihinde yürürlüğe giren ve uygulamaya konulan Tapu ve Kadastrodaki eğitim 
merkezinde yılda 1 000 kişinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi sürdürülmektedir. Ayrıca, 
Tapu ve Kadastronun meslek lisesinde -ki, ileri bir düzeydir bu- ingilizce öğretim yapılmakta 
ve diğer taraftan da otomasyon en iyi şekilde uygulanmaktadır, işte, bu ileri uygulama nede
niyle de, islam ülkelerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne eğitim için teknik eleman
lar gelmekte, eğitilmektedirler. 

Diğer yandan, yine Tapu ve Kadastro Yüksek Okulunda da, 90'ın üzerinde öğrenci eğitim 
görmekte ve yarına dönük tapu kadastro çalışmalarına katılmaya hazırlanmaktadır. 

Bu kısa bilgilerden sonra, değerli milletvekillerinin belli soruları ve önerilerini cevapla
mak istiyorum. 

Sayın Ulutürk'ün birkaç suali var. Bunlardan birincisi, -tabiatıyla, hepimizin katılacağı 
bir konudur- tapu ve kadastro çalışmaları bir an evvel bitirilsin... Tabiatıyla bizim de hedefi
miz odur. Türkiye'de, bir an evvel, kadastro görmemiş toprak bırakmama çalışmalarını hızla 
sürdürüyoruz. 

"Kadastro hedeflerine ulaşılmıyor" deniyor. Kadastro hedeflerine ulaşılmıştır, ulaşılıyor 
da; kayıtlarda vardır. Kendisi de kısmen değindi; şehirlerde yüzde 88'lik bir hedefe ulaşılmış 
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durumdadır. Kırsal yörede (köylerde) ulaşılan hedef yüzde 60'tır. Orman için köyleri çıkardığı
mız takdirde -ki çıkarmıyoruz- onunla çalışmalar yüzde 84'ü bulmaktadır. Tabiî, bu rakamlar 
yeterli midir? değildir. Daha ileri çizgiye ulaştırılma çalışmalarını yapmaktayız; ama bir iki misal 
vermek isterim. Bugün Japonya'da kadastro'çalışmaları nispeti yüzde 25, Portekiz'de yüzde 
50'dir. Bizde, şehirlerde yüzde 88'Iik, köylerde de yüzde 60'lık bir rakama ulaşılmış olması, 
memnuniyet verici bir sonuçtur. 

Yine Sayın Ulutürk bütçeye değindi. Tabiatıyla, "Bu kadar büyük hizmetleri götüren bir 
Genel Müdürlüğün bütçesinin daha geniş imkânlarla donatılması gerekir" dendi. Ben de ilgili 
bakan olarak bu arzu içindeyim; ancak, bütçe imkânları içinde en iyi rakamların alınmasına 
-tapu kadastronun önemi dikkate alınarak- çalışılmıştır. 1990 bütçesi, geçen yıla göre yüzde 
164'lük bir artışla bağlanmış durumdadır. Kâfi midir? Değildir. Hizmetlerin gelişmesine para
lel olarak, duyulan ihtiyaçlar için belki yıl içinde ek ödenek talepleri bulunabilecektir; bunu 
da bildirmek isterim. 

Yine Sayın Ulutürk, "Bir fon kurulmalıdır" der. Tabiatıyla, buna dönük çalışmalarımız 
devam ediyor. Türkiye'nin haritasının çıkarılması, Türkiye'nin kadastrosunun bir an evvel so
nuçlandırılması açısından bir fon kurulmasında biz de gerek görmekteyiz. 

HAKAR Projesine değindiler. HAKAR Projesi, tabiatıyla, ismi üzerinde bir projedir. Bu 
proje çalışmaları TÜBİTAK'ın koordinatörlüğünde, üniversitelerle işbirliği halinde yürütülmüş
tür. TÜBİTAK devreden çıkmıştır, üniversite devreden çıkmıştır, sistem analizleri tamamlan
mıştır, ihale yöntem ve şartnameleri hazırdır ve sadece buna dönük gerekli ödeneğin gündeme 
gelmesini beklemektedir, ödenek sağlandığında çalışmalar devam ettirilecektir. 

Yine Sayın Ulutürk, orman kadastrosu ile kırsal kadastro arasındaki paralelliğin sağlan
masını gündeme getirdiler. 3402 sayılı Kanun bu işbirliği imkânını getirmiştir ve işbirliği halin
de çalışmalar devam ettirilmektedir. 

Tapu tahsis belgelerine değindiler ve bizden "Verilen tapu tahsis belgesi ne kadardır?" 
diye sordular. Rakamsal olarak bildiriyorum : Verilen tapu tahsis belgesi 350 587, verilen tapu 
senedi de 427 363'tür. 

Personele dönük yeni imkânların gündeme getirilmesini istek olarak bu kürsüden ifade 
ettiler. Tabiatıyla, bu isteğe katıldığımı ve tapu ve kadastro elemanlarının mesuliyetleri dikkate 
alınarak, yan ödeme konusunda gelişmeler sağlanmasını takip ediyoruz; bunun çalışması içe
risindeyiz. 

Sayın Ali Haydar Erdoğan'ın da burada önerileri oldu, onlara da cevap vermek istiyo
rum. Vaktin gecikmesi nedeniyle, sorularının bir kısmına belki de yazılı cevap vermek duru
munda kalacağım; ama, tespit ettiklerimi hemen belirtmek istiyorum. 

Aynı şekilde, bütçeye değindiler, "Bu bütçeyle nereye kadar gidilebilir?" görüşünü ortaya 
koydular. Bunu, biraz evvel Sayın Ulutürk'e cevap verirken belirtmiştim; yüzde 164'lük bir ar
tış sağlanmıştır; ama, ben de "Kâfi değildir" diyorum. Bütçe imkânları içerisinde sağlanabi
len en iyi rakam budur. 

"Yapısal, uyumsal ve yasal düzenlemelere geçilmesi" görüşünü beyan ettiler. Bahsettiğim 
gibi, gerek 3045 sayılı Kanunla, gerek 3402 sayılı Kanunla, yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bunlar, 
tabiatıyla şartlara uyum sağlamaya dönük düzenlemelerdir; bununla ilgili çalışmalar devam 
ettirilmektedir. "Senelik hedef yerine uzun vadeli hedeflerin gündeme getirilmesi" gibi bir gö
rüş öne sürdüler. Bu, tabiatıyla düşünülebilir. 
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"tmar affı konusunda çalışmalar arasında neden bu yer alıyor?" şeklinde bir sualleri ol
du. Tabiatıyla, bu, tmar Yasasının 18 inci maddesiyle belirtilen bir görevdir. Sayın Erdoğan, 
"Belediyelere aittir" dediler, evet öyledir; ama bu, ancak tapuyla sonuçlanır, kendileri de onu 
bilirler; son merhale tapudan geçer. Gayet tabiî, tapu bir işlem yapmaktadır; bu işlemi de "tmar 
affıyla ilgili işlem" şeklinde kayıtlarında gösterme mecburiyetindedir. 

Şehir kadastrosu konusunda bir görüşü oldu. Buna dönük olarak biraz evvel bilgi vermiş
tim. Şu anda, 51 il, 371 ilçenin, belediye sınırları alanı içerisindeki kadastrolan tamamlanmış
tır; bunu bilgisine sunmak istiyorum. 

Burada, biraz evvel, "Neden ormanla diğer kadastro birleştirilerek yüzde 84 rakamı götü
rülüyor; yani orman bunun dışında tutulmak suretiyle bir nispet veriliyor" dediler. Bu yüzde 
60'lık nispeti de bildirmiştik. 

"Otomasyon çalışmaları ağır gidiyor" şeklinde Sayın Erdoğan'ın bir görüşü oldu. Tabiî, 
burada bir yanlışlık var zannediyorum. Şunu övünerek söylemek isterim ki, 1964 yılından beri 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde otomasyon sistemine geçilmiştir. IBM sistemi en yeni 
teknik düzeydeki şekliyle takip edilmek suretiyle uygulanmaktadır ve uygulama devam etmek
tedir. Kendilerinin Etibank ile çalışmaya dönük belirtmek istediği, mikrofiş sistemidir. Buna 
dönük de çalışmalar yapılmaktadır; tabiî bu, ayrı bir olaydır, bunun doğrudan doğruya Eti
bank ile ilgisi vardır ve bu konuda da bugüne kadar bin cilt defterin mikrofilm çekimi yapıl
mıştır ve yaklaşık olarak 133 milyon 680 bin lira ödenmiştir ve 178 628 poz da çekilmiş durum
dadır. Bu çalışmalar da ileri düzeyde devam ediyor. Bugün Türkiye'de birçok kuruluşta oto
masyonun bu düzeyde organize olduğunu bulmamıza imkân yoktur; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bu konuda öncülük etmektedir. 

HAKAR Projesiyle ilgili konuda şunu söylemek isterim ki; bu proje çalışmaları -biraz ev
vel Sayın Ulutürk'e bilgi verirken de söylemiştim- devam etmektedir. Harita, kod, kadastro 
bilgi sistemiyle ilgili kanun tasarısı üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır; bakanlıklardan gö
rüş alınmıştır ve Başbakanlığa sevk edilecektir. 

Arazi toplulaştırmasına dönük bir önerileri oldu; bu konu, GAP yöresinde Devlet Planla
ma Teşkilatıyla birlikte yürütülüyor. Bugüne kadar 63 700 hektarlık bir kısmın toplulaştır
ması yapılmış durumdadır ve bunun için 7 milyar 100 milyon lira ödenmiştir ve çalışmalar de
vam ediyor. "Bunlar ne zaman bitecek?" dediler; kendilerine bu konuda yazılı bilgi vereceğim. 

Değerli milletvekilleri, gecenin bu saatinde beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için, he
pinize teşekkür eder, tekrar saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şahısları adına, lehinde, aleyhinde ve üzerinde söz isteyen bulunmadığından, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
1, — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yüı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 12 632 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tapu - Kadastro ve Fotogrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 203 231 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler S 985 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 221 848 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1988 malî yılı kesınhesabının bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
özel kanunlar 
gereğince ertes 

Genel ödenek Toplam yıla devreden 
Program Açıklama toplamı harcama ödenek 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 3 236 520 000 3 068 407 365 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Tapu - kadastro ve fotogrametn çalışmala
rının yürütülmesi 51 447 032 262 51 556 019 023 581 007 53 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

• Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans

ferler 3 411 400 000 3 367 324 802 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödenek 330 200 031 76 806 296 253 393 73 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 58 425 152 293 58 068 557 486 253 393 73 
BAŞKAN — Kah,ul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1990 malî yılı bütçesi ve bö
lümleri, 1988 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ede
rim. (Alkışlar) 

E) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Danıştay Başkanlığı 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Danıştay Başkanlığı 1988 Malt Yüı Kesinlıesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Danıştay Başkanlığı Bütçesi ve Kesinhesabının görüşmeleri
ne başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Danıştay bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını sıra

sıyla okuyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Tunceli Milletvekili Sayın Kamer 
Genç; Anavatan Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Onur; Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Mardin Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi; aleyhinde, Tunceli Mil
letvekili Sayın Kamer Genç. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Kamer Genç; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Yüce 

Danıştayın 1988 Kesinhesap Kanunu Tasarısıyla, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerin
de Grubum adına söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, burada, öğleden önce, bir ANAP'lı milletvekili arkadaşımız, Danış
tay ve Basını Bermuda Üçgenine benzetti; bu tür benzetmenin çok tehlikeli bir benzetme oldu
ğunu ve ne Danıştayın, ne de basının bunu hak etmediğini burada vurgulamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, geçmişte 20 yıl çatısı altında çalışmakla* onur duyduğum Danıştay, 
10 Mayıs 1868 yılında Mithat Paşa tarafından kurulmuş, uzun zaman "Şûrayıdevlet", daha 
sonra da "Danıştay".adı altında faaliyette bulunmuş ve günümüzde de bu adla, vatandaşlar 
için gerçekten önemli bir hak arama kapısı olarak, siyasî iktidarların, vatandaşların hak ve 
özgürlüklerine karşı yaptıkları tecavüzlerine karşı bir hak arama mercii olarak ayakta durmuş 
ve her zaman da toplumda büyük saygınlık yaratmış bir yüce hukuk kurumudur. 

Sağ iktidarlar tarafından uzun zaman tartışma konusu edilen bu yüce kurum, özellikle 
1980 ihtilalinden sonra, ihtilali yapan birtakım subaylar tarafından da ortadan kaldırılmak is
tenmiş, ama ne yazık ki, o ihtilali yapan askerlerin başında bulunan Genelkurmay Başkanı 
daha sonra, emekliye ayrıldıktan sonra siyasî iktidarlar tarafından kişisel haklarına vaki teca
vüzleri önlemek için de, yine bu Danıştayın kapısını çalmış ve orada, hem şahsî haklarına vaki 
tecavüzleri önlemiş ve hem de yüklü bir tazminat almıştır. 

Bu itibarla, şunu belirtelim ki, bugün birtakım insanlar ve zevat, belirli bir makamda bu
lundukları zaman, kendi yetkilerini kısıtlayan bazı hukuk kurum ve kurallarını tepkiyle karşı
lamalarına rağmen, gün geçtikçe ve o makamlardan ayrıldıktan sonra bu hukuk kurumları
nın, toplumun ve demokrasinin geleceği için ne kadar,vazgeçilmez birer unsur olduklarını da 
rahatlıkla görürler. 

Biliyorsunuz, geçmişte çok söylendi, bu kürsüden de zaman zaman dile getirildi; "Mecli
sin üzerinde Anayasa Mahkemesi, yürütmenin üzerinde de Danıştay oldukça, bu memleket 
yönetilemez" diyen düşünce sahipleri, artık bunun çok çağdışı bir düşünce olduğunu gördüler 
ve bugün, bu kurumları bizden daha fazla o arkadaşlarımız savunmaktadır; tabiî ki, bunu gör
mekten de kıvanç duyuyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, Danış tayın, biri yargısal, diğeri de danışma ve inceleme olmak üzere 
iki temel görevi bulunmaktadır. Danıştayın, bazı davalarda temyiz mercii, bazı davalarda da 
ilk ve son derece mahkemesi olma durumu bulunmaktadır. Birinci halde açılan davalara "Temyiz 
davası", ikinci halde açılan davalara da "tptal davası" adı verilir. 

Danışma ve inceleme mercii olarak Danıştay, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderi
len kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek, tüzük tasarılarını, imtiyaz, şartlaşma ve sözleş
meleri incelemek gibi görevler yapmaktadır. 

Danıştay, teşkilat olarak 10 daireden ibarettir. 12 Eylülden önce İS daireden meydana ge
len Danıştay 10 daireye indirilmiş ve maalesef, o zaman burada görev yapan ve bu konularda 
çok büyük emek vermiş ve bilgi sahibi olan 16'nın üzerinde kişi, çok kıymetli daire başkanı 
ve üye buranın dışına çıkarılmak suretiyle, kurumun çalışmasına çok büyük bir darbe vurul
muştur. 

Danıştay, halen, 73 daire başkanı ve üyesi, 40 adet Danıştay savcısı ve 194 adet de tetkik 
hâkimi kadrosuna sahip bir teşkilattır. Yalnız, bu kadroların, uzun zamandan beri büyük bir 
kısmı boş bulunmaktadır. 

1989 yılı programında, halen, idarî yargıda 905 kanunî kadrodan 521'inin, yani yüzde 
57,6'sının boş olduğu belirtilmiştir. Gerçi, bu sene idarî yargıya stajyer hâkim alınmıştır; ama 
bu da, daha staj safhasında olduğu için, yargıdaki işleyişi engellemektedir. Böylece, 1982 yılın
dan beri Danıştaya yeni tetkik hâkimi alınmamak suretiyle, kadroları, âdeta Çang Kay Şek'in 
ordusu gibi gittikçe yaşlandırılmaktadır. 

Danıştaya tetkik hâkimi alınmaması sonucu, bugünkü fiilî durum kendisini şöyle göster
mektedir : Kasım 1989 tarih» itibariyle dava dairelerinde biriken dosya sayısı 34 661'dir. Geçen 
sene yılbaşından Kasım 1989 tarihine kadar karara bağlanan dosya sayısı ise 18 579'dur. Bu 
miktar, biriken tüm dava dosyalarının ancak üçte birine yakın bir bölümü demektir. Dosyala
rın geç karara bağlanmasının sonucunda, hem devletin, hem de vatandaşların büyük kayıpları 
olmaktadır. Malumunuz, "Geciken adalet, adalet değildir" diye ünlü bir atasözü yıllarca söy
lenmektedir. 

Ayrıca, idarî davaların gecikmesinde, hem ferdin hakkını geç alması ve özellikle tam yargı 
davalarında kendisinin talep ettiği miktarın zaman içinde erimesi dolayısıyla, kişilerin maddî 
kayıpları olmakta ve özellikle vergi davalarında alacaklarının gecikmesinden dolayı, devletin 
de zararlarını önemli boyutlara ulaştırmaktadır. 

Diğer taraftan, yargısal kararlann bilgisayar ortamda saklanması, bilgisayar destekli ka
rarlar konusunda yapılan birçok seminer, toplantı ve tartışmalar sonucunda, Danıştayda teo
rik birikimi uygulamaya yönelik 1984 yılında bilgi işlem merkezi ve buna bağlı olarak da bilgi 
bankası kurulmuştur, tdarî yargı, daha ziyade içtihat esaslarına dayandığı için, bilgi bankasın
da toplanan bu bilgilerin süratle alt idare mahkemelerine, bölge idare mahkemelerine, vergi 
mahkemelerine aksettirilmesi; idarî yargıda işleyişi ve idarî karalarda istikrarı sağlayacağından, 
bu bilgi bankası sisteminin alt idare mahkemelerine de bağlanmasını arzu etmekteyiz. Tabiî, 
bunu sağlayacak olan merci de Adalet Bakanlığıdır ve Adalet Bakanlığı bütçesinde bu konu 
süratle karara bağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, 1980 yılından sonra getirilen temel birtakım düzenlemelerle yargı 
yetkisinin kullanılmasında önemli sınırlamaların getirildiğini, geçmiş konuşmalarımızda da be
lirtmiştik. Bunun en önemli unsurlarından birisi, Hükümete tanınan kanun gücündeki karar-
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name çıkarma yetkisidir. ANAP hükümetleri, kanun gücünde kararname çıkarma yolunda Ana
yasanın kendisine tanıdığı yetkiyi, maalesef suiistimal edercesine çok kullanmak suretiyle, bu 
konuda yargı yetkisinin kullanılmasına önemli engeller çıkarmışlardır. 

Yine, Orman Kanunu ile, Taşınmaz Malların Mülkiyetine Yapılan Tecavüzlerin Meni tle 
İlgili kanunlarda idarî yargı yetkisinin kısılması konusundaki hükümler halen yürürlüktedir. 
Bu hususu geçen sene de vurgulamıştık. Yine, bazı kamu bankalarıyla KİT'lerde uygulamaya 
konulan,kamu görevlilerinin zorunlu olarak sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılması ilkesi 
de statüsü değiştirilen kamu personelinin kişisel haklarını idarî yargıda aramalarını engelle
mek suretiyle, bu konu da, idarî yargı yetkisinin kullanılmasına önemli bir engeldir. 

Diğer taraftan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da uzun zamandan beri uygulanmakta olan 
Olağanüstü Hal Bölge Yönetim Sistemi de, bu yörede yaşayan insanların, özellikle hak arama 
özgürlüklerine önemli kısıtlamalar getirmiştir. 

öte yandan, geçen sene de vurgulandığı gibi, ANAP iktidarları zamanında, Anayasanın 
115 inci maddesine göre belirli konularda kanunlara uygun olarak tüzük çıkarma yetkisi kulla-
nılmayarak, yönetmelik çıkarılmasının tercih edilmesi sonucunda, bu konuda belirli düzenle
meler Danıştaym incelenmesinden kaçırılmaktadır. Bunun da, yerinde olmayan bir davranış 
biçimi olduğunu belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, geçen sene Danıştay bütçesinin müzakeresi sırasında da belirtmiş
tik; o zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Danıştay ve idare mahkemelerinin yetkilerini 
çok büyük boyutlarda kısıtlayan birtakım yasa tasarıları sunulmuştu. Ancak biz, bu sunulan 
tasarılarda, idarî yargıya getirilen sınırlamaları ve bugünkü hukuk düzeni içinde yaratacağı sa
kıncaları burada ayrıntılı olarak izah etmemiz sonucu, Hükümet bu tasarıları geri çekti. Tabiî, 
bunu sevinçle karşıladık, tenkitlerimiz olumlu bir sonuç vermiş oldu; ancak, bu tasarılar su
nulurken, o zaman, Danıştaydan birtakım görüşler istenmişti, özellikle 2S77 sayılı tdarî Yargı
lama usulü Yasasının 1982'de ihtilal hükümetlerince hazırlanması ve o zaman yeterli boyutlar
da tartışılmaması nedeniyle işleyişinde birtakım hatalar doğmaktaydı. Bu hataların giderilme
si için de, özellikle bu tasarıların hazırlanması sırasında Danıştaym bildirdiği görüşler doğrul
tusunda bu yasalarda gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. 

öyle birtakım çelişkiler var ki, mesela 2S76 sayılı Bölge tdare Mahkemeleri, tdare Mahke
meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanundaki bir hükme göre, 
2 milyon liraya kadar vergi davalarıyla tam yargı davalarına tek hâkimle bakılmakta; ama, 25 
bin liralık bir ödeme emri ihtilafına üç kişilik bir hâkimler kurulu bakmakta; yani, kurul ha
linde bakılmaktadır. Bu da, önemli bir çelişkidir. 

Sayın milletvekilleri, günümüz, gelişme günüdür ve geçmişteki idarî işleyişlerinde, yargı 
işleyişlerinde var olan hataları görmek, toplumun belirli faaliyetlerinde fertlere birtakım ko
laylıklar sağlamak, meclislerin de, hükümetlerin de görevidir. Bu itibarla, bugün içinde bulun
duğumuz şu idarî yapı içerisinde, özellikle idareler, vatandaşları herhangi bir hak arama konu
sunda ille mahkemelere dava açmaya zorlamaktadır. Kanaatimiz odur ki, idare, evvela hak ta
lep eden vatandaşların bu haklarını kendi idarî birimleri içinde halletme yolunda çalışmalar 
yapmalıdırlar. 

özellikle, bir idarî usul yasasının gecikmeden hazırlanarak Meclise getirilmesi lazımdır. 
Bu yasayla, herhangi bir hakkın fert tarafından istenmesi halinde idareye müracaat biçimleri, 
idarenin bu müracaata en son ve en fazla ne kadar süre içinde cevap vermesi gerektiği belirtil-
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melidir. Yürürlükte olan halihazır mevzuatımıza göre, idarenin, vatandaşların herhangi bir ko
nudaki müracaatına belli bir süre içerisinde cevap verme zorunluluğu yoktur. Belli bir sürenin 
konulmaması, hem idareyi ve hem de ferdi zor duruma sokmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle vurgulamak istediğim bir diğer husus da, bazı konularda 
büyük kitleleri ilgilendiren içtihat kararlarının, idare tarafından uygulanmayarak, aynı statü 
içinde bulunan tüm fertlerin de "İlle mahkemeye git, dava aç, gel, hakkını ara" gibi bir zorun-
luk altında tutulmasıdır. Yaptığımız araştırmaya göre, halen bugün bir iptal davasının, idare 
mahkemesinde açılması 115 500, Danıştayda 119 500, Danıştayda düzeltme isteminde bulunul
ması halinde de 28 bin lira olmak üzere, toplam 263 bin liralık maliyeti bulunmaktadır. Bu, 
normal bir iptal davası için yapılan masraftır, işte, avukatlık ücreti, karar harcı, başvurma har
cı, yürütmenin durdurulması harcı ve posta pulu olmak üzere, 263 bin lirayı bulmaktadır. As
garî ücretin 200 000 lira civarında olduğu bir ülkede 263 000 liralık bir dava maliyetinin fertle
re getireceği külfet ortadadır. Bu itibarla, vatandaşın, önemli konularda veyahut da özellikle 
vatandaşların idareye karşı hak arama konusundaki isteklerinin, ille mahkemeye gönderilmesi 
zorunluluğunda bırakılmaması lazım. Vatandaş için, dava açma, son çare olması lazım. Mese
la, bir öğrenci davasını alırsak; öğrenci, bir notunun değerlendirilmesine itiraz ediyor; bunu 
mahkemeye sevk etmeden pekâlâ Millî Eğitim Bakanlığı, kendi bünyesi içinde bir komisyon 
oluşturmak suretiyle, bu öğrenci davalarındaki ihtilafları çözümleyebilir. Danıştaydayken gör
müştük; bir bakıyorsunuz, bir imtihan kâğıdındaki birtakım toplama hatası nedeniyle öğrenci 
sınıfta bırakılmıştır; yani bu gibi hatalar pekâlâ düzeltilebilir., Zaten, yargıda da bu konuda 
yapılan bir şey yok; 3 kişilik yeminli bir bilirkişi heyetine kâğıt imzalatılıyor ve buna göre bir 
değerlendirme yapılıyor. İdarenin, vatandaş için bu konuda zorluk teşkil eden hususlan kısa 
zamanda ortadan kaldırması lazım. 

Diğer yönden, biraz önce de belirttiğim gibi, aynı durumda bulunan çok geniş halk kitle
lerini ilgilendiren konularda en üst merci olarak Danıştayın almış olduğu kararların yerine ge
tirilmesinin, bir genelgeyle, idare tarafından bir usul edinilmesi gerekir. Mesela, Danıştayın son 
zamanlarda verdiği iki tane önemli tevhidi içtihat kararı vardır. 2575 sayılı Danıştay Kanunu
nun 40 inci maddesine göre, Danıştayın tevhidi içtihat kararları, uyulması zorunlu olan karar
lardır ve Danıştay dava daireleri, mahkemeler ve idare bu kararlara uymak zorundadır. Şimdi, 
1402 sayılı Kanun gereğince, görevlerine haksız olarak son verilen memurların tekrar görevleri
ne iade edilmesi yolunda Danıştayda verilen bir içtihadı birleştirme kararı var. Artık, 1402 sa
yılı Kanun mağduru kamu görevlilerinin tekrar tek tek dava açıp da göreve gelmelerini bekle
mek yerine, idarenin, bu statü içinde olan bütün kamu görevlilerini bir idarî genelgeyle görev
lerine iade etmesi lazım. 

Yine, Danıştay, verdiği bir tevhidi içtihat kararıyla, emekli maaşlarının bağlanmasında bi
rinci derece ile dördüncü derecede bulunan memurlar hakkında yapılan bir uygulamayı emek
liler lehine değiştirdi. Yüksek tahsilli olmayan emekli kamu görevlilerince Danıştay ve idare 
mahkemesinde açılan çok büyük sayıda davalar var. Şimdi bu dava sonuçları bekleneceğine 
veyahut da daha önce dava açıp da davası reddedilen insanların tekrar dava açma yolunun zo
runlu hale getirileceğine, yine idarî bir genelgeyle idarenin, vatandaşların bu haklarım verme
si, hem idare, hem mahkeme, hem de fert bakımından çok ferahlık yaratacak bir durumdur. 
Bu itibarla, bu konuların da en kısa zamanda yerine getirileceğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Danıştayla ilgili olarak ileri süreceğimiz bir diğer konu da, Danış
tay üyelerinin seçimindeki isabetsiz yöntemdir. Biliyorsunuz, halihazır Anayasaya göre, Danış
tay üyelerinin dörtle üçü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilmekte, dörtte biri de 
Cumhurbaşkanınca atanmaktadır; ancak, 7 kişilik Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
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2 üyesi Danıştaydan, 3 üyesi Yargı taydan gelmektedir ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun 
tabiî üyesidir. Danıştaydan gelen bu 2 üyenin dışında buraya seçilecek kişiler, Danıştayda tet
kik hâkimi ve Danıştay savcısı olup da Danıştay üyeliğini kazanma statüsünde bulunan kişileri 
tanımamaktadır. Danıştayda hâkimlik ve savcılık yapan kişilerin, özellikle böyle seçime yöne
lik faaliyetler içinde olmamaları lazım. Bu olmadığı takdirde seçilemiyor ve bu durumda da 
bir hâkim ve savcının seçime yönelik faaliyetler ve davranışlar içinde bulunması, hâkimlik ve 
savcılık niteliğiyle bağdaşmıyor. Bu itibarla, biz öteden beri, Danıştay üyelerinin seçiminin, 
tamamen, Danıştay tetkik hâkim ve savcılarının çalıştığı Danıştay Genel Kuruluna bırakılması 
gerektiğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, temas etmek istediğim bir diğer konu, Danıştay kararlarının ve mah
keme kararlarının idarece yerine getirilmesinin geciktirilmesi veya bu hakkın suiistimal edilir 
derecede kullanılmasıdır. Biliyorsunuz, Anayasanın 138 inci maddesine göre, yasama, yürüt
me ve idare, yargı kararlarını değiştirmeden yerine getirme zorunluluğu içinde bulunmaktadır. 
özellikle üçlü kararnamelere karşı açılan davaları kazananların durumlarıyla ilgili olarak Hü
kümetçe öteden beri bir yol izlenmektedir; bir genel müdür veyahut da bir müsteşarın davayı 
kazanarak Danıştay kararıyla göreve tekrar getirilmesi gerektiği zaman, bir gün görevine baş
latılmakta ve ertesi gün o görevden alınmaktadır. Bu, bir uygulama değildir; bu tamamen, bir 
idarenin vatandaşa karşı kullandığı bir hiledir. Eğer hukuka saygılıysak, eğer hukuk devletiy-
sek, kanaatimizce, bu tür uygulamaları durdurmamız lazım ve mahkeme kararlarına saygı ge
reği, bunları gerçek anlamda uygulamamız lazım. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, Danıştayın yönetimiyle ilgili belirli konulara temas etmek 
istiyorum. Biliyorsunuz, herhangi bir kurumu yücelten, o kuruma saygınlık kazandıran, o ku
rumda çalışanlardır, özellikle, Danıştay gibi, toplumda büyük saygınlığı olan bir kurumu temsil 
eden birinci başkanın hareketlerinin, kurumun saygınlığına gölge düşürmemesi gerekir. İdare
nin dışında, idarenin eylem ve işlemlerine karşı vatandaşların hak arama kapısı olan Danıştay 
Başkanının, yürütmenin başkanı olan Cumhurbaşkanı ile Başbakanla ve bakanlarla gezilere 
çıkması, onlarla birlikte kürsülerde, televizyon ekranlarında boy göstermesi, böylece yargıyı 
bir nevi yürütmenin emrinde gibi göstermesi biçimindeki davranışları yerinde görmemekteyiz. 
Bu, kurumun saygınlığına bir gölge düşürebilir ve vatandaşların kafasında birtakım istifham
lar yaratabilir. 

Bir diğer konu; şu anda Danıştay Başkanlığı yapan bir arkadaşımız, 20.8.1955 yılında bir 
mahkemeden aldığı kararı esas alarak, yaşını iki sene küçültmek suretiyle, Danıştay Birinci Baş
kanlığındaki görevini devam ettirmek istemektedir. Kanaatimizce bu, Danıştaya toplum içinde 
duyulan saygıyla bağdaşır bir hareket değildir. Sayın milletvekilleri, nüfusla ilişkin olarak mah
kemelerce verilen kararlar, otomatikman nüfus idarelerine bildirilmek durumundadır. 1955 Yı
lında verilen bir mahkeme kararı, neden 1989 yılına kadar nüfus idaresine bildirilmemiş de, 
1989 yılında nüfus idaresince bu esas alınmak suretiyle, yaş küçültme eylemi içinde bulunul
maktadır? 

Sayın milletvekilleri, bizim kanaatimiz odur ki, yargı mensupları, çok saygınlığı olan, ol
gun, dolgun ve her yönüyle toplumda örnek olması gereken kişilerdin özellikle yüksek yargı 
organları üyeleriyle ilgili olarak herhangi bir kuşku doğduğu anda, o üyelerin veyahut da ilgili 
yetkili kişilerin orada bulunması, o bulundukları müesseseyi sarsar. 1955 yılında alınan bir yaş 
küçültme kararının bugün işleme konulmasını yerinde bulmamaktayız. Kaldı ki, 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 105 inci maddesi, memuriyete başlandıktan sonra yapılan yaş tas
hihlerini kesinlikle geçerli kabul etmemektedir. Ancak, duyduğumuza göre, Mâliye ve Güm
rük Bakanı, kendi hemşehrilik duygularının da etkisine kapılarak, Emekli Sandığınca redde
dilmek istenen bu müracaatı, baskı- kurmak suretiyle, kabul ettirmeye çalışmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, belirli makamların şatafatı olabilir. Eğer siz, Maliye Bakanı olarak 
idareyi korumazsanız ve bugüne kadar uygulanan açık kanun hükmüne rağmen, bu konuyu, 
kanunu da ihlal etmek suretiyle, eğer bir Danıştay başkanının kendi hemşehriniz olduğunu he
saba katarak, buna iki sene daha Danıştayda başkanlık yapma olanağını sağlarsanız, bundan 
sonra, bu müessese çok suiistimal edilir ve artık, üst bürokratlardan her birisi, gider, bir yer
den bir yaş tashih kararını alır ve hiç kimse de yerini terk etmez. Maalesef, bizde uygulama 
böyledir ve bugüne kadar da birçok kişi emekli Sandığına müracaat etmiş ve yaş tashihi ile 
ilgili kararlan ibraz etmiş, buna rağmen Emekli Sandığı buna ret cevabı vermiştir. Bu davada, 
acaba, Sayın Maliye Bakanı neden bu kadar ısrarla üzerinde durmakta ve kendi yetkisini kul
lanmak istemektedir? Ben burada Maliye ve Gümrük Bakanına özellikle, Maliye Bakanlığınca 
Emekli Sandığına baskı yapılmak suretiyle bu karar verildiği takdirde, Emekli Sandığı Kanu
nunun 105 inci maddesi açıkça ihlal edileceği gibi, bu konuya da ayrıca bir Meclis soruşturma
sı veya bir genel görüşme konusu yapacağımızı da hatırlatmak isterim. 

Danıştay Başkanının, Danıştayda biriken işlerin süratle karara bağlanması ve Danıştayda 
çalışan insanların haklarını korumak için Danıştayın işleyişine uygun birtakım tedbirler alma
sı dururken, bunları bir tarafa bırakarak, kendi emeklilik süresini uzatmakla uğraşmasını da, 
gerçekten yadırgadığımı belirtmek isterim. 

Dün, Danıştayın önünden geçerken, orada bulunan memur ve odacılarla konuştum arka
daşlar. Danıştayda 24 sene hizmet yapmış bir memurun eline geçen para 360 bin lira, bir oda
cının aldığı yan ödeme 30 bin liradır. Şimdi, bu husus, tabiî birçok yerlerde böyle. Taban gös
tergesinin çok düşük olması sebebiyle, siz, ne kadar maaşlara zam yaparsanız yapın, düşük 
dereceden maaş alan insanlar ezilmektedir. Onun için personel sisteminde, özellikle bu konu
da önemli bir değişiklik yaparak, düşük dereceden maaş alan kamu personelinin durumunu 
düzeltmek, Meclisin birinci görevi olmalıdır. 

Sayın Başbakan, temmuzda yapılan yüzde 163 zammın, kamu personeline büyük ferahlık 
yaratacağını çeşitli vesilelerle söylediler; ama, 24 yıl hizmeti olan bir memurun aldığı maaş or
tadadır. Sıfırla bir şeyi çarptığınız zaman, sonuç sıfır oluyor. Bu itibarla, düşük dereceden ma
aş alan kamu görevlilerinin göstergeleri de düşük olduğundan, bunların durumlarım düzelt
memiz de mümkün değildir, özellikle, mahkemelerde çalışan zabıt kâtibi, kâtip, memur ve odacı 
gibi kişilerin çok düşük maaş almaları, yargı faaliyetlerinin aksamasına önemli derecede kat
kıda bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, son bir duruma temas etmek istiyorum. 
Danıştay, yüce bir mahkemedir. Yüce bir mahkeme olduğu için, açılan tüm davaları za

manında sonuçlandırmak ve birtakım insanların imtiyazlı durumlarını da hiç hesaba katma
dan, herkesi bir potada eşit olarak değerlendirmek zorundadır. Aşağı yukarı iki seneye! yakın 
bir süre önce, Sayın özal'ın annesinin cenazesinin gömüldüğü yerle ilgili olarak bir dava açıl
mış olup, sonucu kamuoyunda merakla beklenmektedir. Bu itibarla, bu davanın da bir an ön
ce karara bağlanması gerektiğine inanıyorum. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Onur; buyurun. 

ANAP GURUBU ADINA MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Danıştay bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi saygılarımla selamlarım. 
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Sayın milletvekilleri, öncelikle Danıştay hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 
Anayasa ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi olan Danıştay, aynı zamanda bir 

danışma ve inceleme merciidir. Danış tayın, 257S sayılı Danıştay Kanunu ile belirlenen görev 
ve yetkilerini iki kısımda göstermek mümkündür : 

Birinci kısımdaki yargı görevlerini şöyle sıralayabiliriz: Bakanlar Kurulu kararlarına, müş
terek kararnamelere, Başbakanlıkça alınan kararlara, bakanlıkların düzenleyici işlemleriyle, kamu 
kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, birden çok idare 
ve yargı mahkemesinin yetki alanına giren işlere, yabancı ülkelerde görevli makamlarca alınan 
kararlara, Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına, Yüksek öğretim Kurulu, Yüksek De
netleme Kurulu, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Üniversitelerarası Kurul kararlarına, 
Vergi Usul Kanunu gereğince şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlem
lere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile temyiz sözleşmelerinden doğan idarî davalar
la, il merkezi belediyeleri ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kay
betmeleri hakkındaki taleplere, ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar ve karara bağlar. 
Danıştay, son inceleme mercii olarak, idare ve vergi mahkemelerinden verilen nihaî kararlan 
temyizen inceler ve karara bağlar. 

Da niş tayın ikinci esas anagörevi olarak da, danışma ve inceleme görevi vardır; Başkanlık, 
Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bil
dirmektir. İkinci olarak da, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hak
kında görüş bildirir; tüzük tasarılarıyla, imtiyaz sözleşmeleri şartnamelerini inceler, kanunla
rında Danıştaydan alınacağı yazılan düşüncelere ilişkin istekleri inceler ve gereğine göre karara 
bağlar ve düşüncelerini bildirir. 

Muhterem milletvekilleri, Danıştay Başkanlığında 73 adet başkan ve üye, 40 adet Danış
tay savcısı ve 194 adet tetkik hâkimi kadrosu mevcut olup; bunlardan, başkan ve üye kadrosu 
dolu bulunmaktadır, öte yandan, savcı kadrosunun 26'sı, tetkik hâkimliği kadrosunun ise 104'ü 
fiilen dolu bulunmaktadır. 657 sayılı Kanuna göre çalışmakta olan genel idare, sağlık ve yar
dımcı hizmetler ile teknik hizmetler sınıfından toplam 361 personel kadrosu mevcuttur. 

Muhterem milletvekilleri, 1868 yılında "Şûrayıdevlet" adı altında kurulan Danıştay, 1876 
ve 1908 anayasalarında yer almış ve nihayet 1924 Anayasası ile, Cumhuriyet döneminde bu
günkü-hüviyetine kavuşmuş bulunmaktadır. Danıştayımız, yüksek idare mahkemesi ve devle
tin istişarî organı olarak, bu görevini 121 yıldır başarı ile sürdürmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Danıştay, yüksek idare mahkemesi olarak, yargı görevini, kuru
luşundan bu yana, fert ile idare arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek; istişarî görevini ise, 
yürütme ve idarenin karşılaştığı hukukî sorunları halletmek suretiyle yerine getirmektedir. 

6.1.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2575 - 2576 ve 2577 sayılı kanunlarla kurulan bölge idare, 
idare ve vergi mahkemeleri ile, Danıştay, idarî yargı anlayışı içerisinde içtihat mahkemesi olma 
fonksiyonunu tam anlamıyla yerine getirebilme imkânı elde etmiş bulunmaktadır. 

Danıştayın iş durumuna bakıldığında; 1989 Ekim ayı itibariyle, 18 579 dosyanın karara 
bağlandığı; buna karşılık, Kasım 1989 tarihine devreden dosya sayısının ise 34 661 olduğu gö
rülmektedir. Bu birikimin, ancak yeterli tetkik hâkimi ile yenilenebileceği de açıktır. Bugün, 
Danıştayda fiilen dosya inceleme, heyete anlatma ve kararını yazma görevi 86 tetkik hâkimi 
ile yürütülmektedir. Bu nedenle, Danıştay tetkik hâkimi kadrosunun 1982 yılından bu yana 
yapılan atamalarla artırılmasına da çalışılmıştır. 
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Bilgisayar çağının yaşandığı bu devirde, içtihatların, hem gelecek nesillere intikalini sağla
mak, hem de ilgililerin Danıştay kararlarından yararlanmalarına imkân yaratmak ve sağlıklı 
kararlar alınmasını sağlamak amacıyla, 1984 yılında Danıştay Bilgiişlem Merkezi kurulması 
çalışmalarına başlandığını ve bugün 7 191 adet kararın depolandığını ve Danıştay mensupları
na hizmet veren bir bilgi bankasının oluşturulduğunu memnuniyetle müşahede etmiş bulu
nuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Danıştay mensuplarının 1987 yılında yapımına başlanılmış olan 
dinlenme ve eğitim tesislerinin, 1990 yılı içerisinde tamamlanabilmesi için gerekli çalışmaların 
yapıldığını da biliyoruz. Bugüne kadar hizmet içi eğitim ve araştırmalarıyla, mensuplarının 
dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması için, hiçbir imkânı olmayan Danıştay mensuplarına, bu 
tesisin bir an önce kazandırılması yerinde olacaktır. Zaten, bu konuda da bütçeye ödenek ko
nulmuştur. 

Diğer taraftan, Danıştay mensuplarının lojman ihtiyacı için... 
HASAN NAMAL (Antalya) — ödenek konmamıştır; ben de temas edecektim. 
MEHMET ONUR (Devamla) — Evet, onu anlatacağım. 
Bu, hepimizin sıkıntısı, derdi efendim. 
BAŞKAN — Engel yok efendim, söyleyebilirsiniz. 
MEHMET ONUR (Devamla) — Bütçede ödenek olduğu için söylüyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Onur. 
MEHMET ONUR (Devamla) — Diğer taraftan, Danıştay mensuplarının lojman ihtiyacı 

için 1984 yılından bu yana, toplam 76 daireden oluşan 5 adet bina satın alındığını ve 1990 yılı 
bütçesine de yeterli ödeneğin konulduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, geç işleyen adaletin adaletsizlik doğuracağı görüşünden hare
ketle, idarî yargı manzumesinin üst kademesinde yer alan Danıştayımızın, süratli bir adalet da
ğıtımı için yeterli çaba içinde olduğunu ve bu konuda büyük bir mesafe alındığını söyleyerek, 
sözlerimi bitirir, hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Hasan Namat. 
Buyurun Sayın Namal. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 1990 malî yılı Danıştay bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz ede
ceğim. Sözlerime başlamadan evvel, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yürütme ve idare ile kişiler arasındaki ihtilaflar, yüzyıl!ar*boyu sü
regelmiştir. Yürütme ve idarenin, kanunları kullanırken, haksız yere vatandaşı mağdur etmesi
ni önlemek, vatandaşın hak ve hukukunu yürütmeye karşı korumak ve bu sebeple yürütmeyi 
denetleme ihtiyacı, "Danıştay" ismi altında, idarî yargı organının kurulmasına yol açmıştır. 
Yürütme ve idarenin tasarruflarını denetleme amacıyla bundan 121 yıl evvel 1868 tarihinde Sultan 
Abdülaziz zamanında "Teşkilat-ı Cedide" ismiyle ilk Danıştay kurulmuştur. Kişileri, yürüt
meye ezdirmemek, kişilerin hak ve hukukunu yürütme karşısında korumak amacıyla, 1868 ta
rihinde kurulan Teşkilat-ı Cedide'nin açılışında Sultan Abdülaziz'in konuşmasını, şu anda bu
rada olan veya olmayan bütün devlet adamlarımızın dikkatine sunmak için okuyacağım. 
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Sultan Abdülaziz, 1868 tarihinde yaptığı konuşmada şunları söylemiştir : "Bir hüküme
tin vazifesi, milletin hürriyet ve haklarını zora ve cebire başvurmadan muhafazatan ibaret olup, 
hükümet, zora ve cebire müracaat ettiği takdirde, kendisine tanınan hakların dışına çıkmış olur 
ki, bu caiz olamaz. Bir idarenin uygulayacağı husus, ne kadar kanun ve nizamlara uyar ve ada
lete yaklaşırsa, ancak o idare vazifelerini yapmış sayılır. Çünkü bütün zulme ve haksızlıklara 
uğrayacakların başvuracakları ve güvenecekleri yer, adalet kapısıdır. Yoksa, yalnız hükümet 
kapısı değildir." 

Değerli milletvekilleri, Teşkilat-ı Cedide, 1922 Yılında, diğer saltanat kurumlarıyla birlik
te son bulmuştur. Danıştayın yeniden kuruluşu, 1924 Anayasamızın 51 inci maddesiyle öngö
rülmüş ve 1925 yılında 669 sayılı Yasayla, "Şûrayıdevlet" adıyla yeniden düzenlenmiştir. 1961 
Anayasamızda, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesi esaslarına göre düzenlenme
si öngörülen Danıştay, 1964 yılında 521 sayılı Kanunla tekrar işlerlik kazanmış, idarî yargı de
netimi yoluyla "hukuk devleti" kavramının kökleşmesine gidilmiştir, tdarî yargı yoluyla hu
kuk devletinin güçlendirilmesi ve yürütmenin denetimi 12 Eylül 1980 tarihinden sonra askıya 
alınmış, idarî yargıda gerileme ve küçülme görülmüş, idarî yargının görevleri daraltılmıştır. 

12 Eylül 1980 döneminde yürürlüğe giren 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesinde, "Millî Güvenlik Konseyinin bildirileri ve kararlarında yer alan ve alacak 
olan hükümlerle 12 Eylül 1980 tarihinden sonra çıkarılan ve çıkarılacak olan Bakanlar Kurulu 
kararnamelerinin ve üçlü kararnamelerin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ileri 
sürülemez" hükmü yer almıştır. 

Yine aynı yasanın 5 inci maddesinde, "12 Eylül 1980 tarihinden sonra, Bakanlar ile Ba
kanların yetki verdiği görevlilerce kamu personeli hakkında uygulanan ve uygulanacak olan 
işlemlerin ve alınan kararların yürütülmesinin durdurulması istemi ileri sürülemez" hükmü 
getirilmiştir. 

Böylece, 12 Eylül geçici döneminde, Danıştayın yargı görevi ile ilgili olarak bazı sınırlayıcı 
hükümler getirilmiş ve Danıştayın bazı görevleri askıya alınmıştır. 

9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 125 
inci maddesinde, "idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" hükmü ge
tirilerek, hukuk devleti ilkelerine uygun olarak Danıştaya yürütmenin her türlü eylem ve işlem
lerini denetleme yetkisi verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1982 Anayasamızın 2 nci maddesinde Cumhuriyetin ilkeleri sayı
lırken, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, in
san haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere daya
nan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" denilmektedir. 

Demek ki, Cumhuriyetimizin ilkelerinin başında, hukuk devleti kavramı gelmektedir. 
Hukuk devleti olmanın başta gelen özelliklerinden birisi de, idarenin bütün tasarrufları

nın yargı denetimine tabi olmasıdır. Günümüzün devlet anlayışı da, hukukun üstünlüğüne inan
mış, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, laik ve demokratik bir yapıdır. Hukuk devleti ilkesi, 
Anayasamızda, "yargı" başlığı altında, bazı yargı organlarının oluşturulmasına yol açmıştır. 
Bu yargı organları, Anayasamızın üçüncü bölümünde, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Yüksek tdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi olarak düzenlenmiştir. 

Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen yasaların uygulanmasından doğan ihtilafları adlî 
yargı çözümlemektedir. Vatandaşlarla yürütme ve idare arasındaki münasebetleri düzenleyen 
kanunların uygulanmasından doğan ihtilafları çözümlemekle görevli idarî yargıdır, yani Da
nıştaydın 
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Danıştay, 1982 Anayasamızın İSS inci maddesinde yerini almış ve 2S7S sayılı Kanunla dü
zenlenmiştir. Buna göre, Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıyla görevlendirilmiş yüksek 
idare mahkemesidir; danışma ve inceleme merciidir. Damştaym görevlerinden birisi, idarî, di
ğeri de yargı görevidir. Danıştay, Başbakan veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun ve tü
zük tasarıları hakkında düşünce bildirme ve danışma merciidir. Yani, Başbakan veya Bakanlar 
Kurulu çıkaracakları kanun ve tüzük tasarılarını, çıkarmadan evvel, toplumun yapısına, insan 
hak ve hürriyetlerine, hukukun üstünlüğü ilkesine, Anayasaya uygunluğu hususunda Danışta-
ya göndererek, danışacak veya düşünce alacaktır. 

Biz, Anayasamızın bu hükmünün tatbikatta uygulanmadığı kanaatindeyiz. Zira, Bakan
lar Kurulu kanun veya tüzük tasarıları hakkında, kanunlaşmadan evvel Danıştaydan düşünce 
alsalar veya danışsalardı, birçok kanun Cumhurbaşkanından geri dönmez veya Anayasa Mah
kemesince iptal olmaz veya yine kendileri tarafından sonradan değiştirilmezdi. 

Damştaym yargı görevine gelince, değerli milletvekilleri; Damştaym, 23 üncü maddede be
lirtilmiş olup, idare mahkemeleri, vergi mahkemelerinde verilen kararlara karşı temyiz mercii 
olmak ve ilk ve son derece mahkemesi olarak kanunda belirtilen davalara bakmaktır. Bu dava
lar da şunlardır : 

1. tdarî eylem ve işlemlerinden dolayı hakları muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı 
davaları, 

2. tdarî işlemler hakkında hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaaü ihlal edilenler 
tarafından açılan iptal davaları, 

3. Genel hizmetlerden birisinin yürütülmesi için yapılan idarî sözleşmelerden dolayı ta
raflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır. 

tptal davaları, idarenin hukuka aykırı kararlarının kaldırılması için açılan davalardır. Tam 
yargı davaları, idarenin eylemlerinden dolayı maddî ve manevî zarara uğrayanların açtıktan 
davalardır. 

Danıştay bu görevlerini yaparken, hem vatandaşın hak ve hukukunu koruyacak ve hem 
de amme menfaatini göz önünde tutacaktır. İdare de, Damştaym vermiş olduğu kararları uy
gulayacak ve gereğini yerine getirecektir. Bu, hukuk devleti olmanın bir gereğidir. 

Değerli milletvekilleri, bu açıklamalardan sonra, bir de Damştaym yapısına bakalım. Da-
nıştayda 1 başkan, 1 başsavcı, 2 başkanvekili, 10 daire başkanı, 70 Üye Hâkim, 26 Danıştay 
savcısı, 100 tetkik hâkimi ve 323 yardımcı personel vardır. Danıştayda 8*i dava, 2'si idarî ol
mak üzere 10 daire vardır. Her dairede 1 başkan, en az 4 üye hâkim vardır. Ayrıca, her dairede 
yeteri kadar tetkik hâkimi, yazı işleri müdürü ve yazı ve tebliğ işlerini yürüten memurlar vardır. 

6 Ocak 1982 tarihinde kabul edilen 2576 sayılı Kanunla bölge idare mahkemeleri, idare 
mahkemeleri ve vergi mahkemeleri kurulmuştur. Bu idare mahkemelerinin kurulmasıyla, Da
mştaym yükü ve görevi hafifletilmiştir. Bu mahkemeler kurulmadan evvel, Danıştay ilk derece 
yargı yeri olarak karar vermiş, tek dereceli yargılamanın doğurduğu bazı sakıncalar ortaya çık
mıştır. Bu yasa ile, idare mahkemeleri, idarî yargıda genel görevli mahkemeler olarak kurul
muştur. Damştaym ilk derecede göreceği davalar dışında kalan bütün davalar idarî mahkeme
lerin görevi içerisine alınmıştır. Böylece, Damştaym temyiz mercii ve içtihat mahkemesi olarak 
gelişmesi sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 22 yerleşim merkezinde bölge mahkemesi, 22 yerleşim merkezinde 
idare mahkemesi ve 58 yerleşim merkezinde de vergi mahkemeleri kurulmuş olup, yeni mahke
melerin kurulması çalışmaları devam etmektedir; ancak, Damştaym bu idare mahkemeleriyle 
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bağlantısı, sadece, bu mahkemelerde verilen kararların temyizi dolayısıyladır, bunun dışında 
bir bağlantısı yoktur, tdare mahkemeleri, bina sorunları, hâkimlerin tayini, özlük hakları, loj
man sorunları yönünden, tamamen, Adalet Bakanlığına bağlıdır. Bu meseleler Danıştayda, ta
mamen kendi bünyesinde halledilmektedir. Aslında, kanaatimizce, Danıştay ve idare mahke
meleri, bütünüyle idarî yargıyı oluşturduğundan, bu yönlerden de bir bütünlüğe kavuşması ge
rekmektedir. 

Bugün, Danıştayda birçok savcı ve bilhassa tetkik hâkimleri, lojmanlardan istifade ede
memektedir. 9 üye hâkim, 19 savcı ve 95 tetkik hâkiminin lojman sorunu vardır. 1990 malî 
yılı Danıştay bütçesine konan iki milyar lira civarındaki ödenek, ancak 15 hâkim veya savcının 
ihtiyacını karşılar niteliktedir. Bu ödeneğin de İktidar Partisince başka yere aktarılacağı söy
lentileri vardır. 

Değerli milletvekilleri, adlî yargı da olsa idarî yargı da olsa, vatandaş, adaletin süratle iş
lemesini, hakkına bir an evvel kavuşmasını ister. Geciken adalet adalet değildir. Adaletin ge
cikmesini önlemek; vatandaşın, hakkına bir an evvel kavuşmasını sağlamak için hâkim ve sav
cılarımıza rahat bir çalışma ortamı hazırlayacak sosyal ve maddî imkânlar sağlanmalıdır. 

Diğer devlet kuruluşlarında olduğu gibi, Danıştayda da, hâkim ve savcılarımızın yanında 
çalışan ücretliler vardır ve bu ücretlilerin miktarı 323'tür. Elbette ki, bu ücretlileri, sayın hâ
kimlerimiz ve savcılarımızla aynı düzeyde tutamayız; ama, sosyal devletin gereği, bu ücretlileri 
de unutmamak lazımdır. Danıştayda görevli 323 ücretli, aylık 240 bin lira ile 350 bin lira ara
sında maaş almaktadır. Enflasyonun yüzde 100'lere çıktığı bir dönemde hayat pahalılığı altın
da ezilen bu ücretliler, almış oldukları maaşla çocuklarına ne yedirip içirebilmekte, nasıl ev 
kirası verebilmekte, nasıl et alabilmekte, velhâsıl nasıl geçinebilmektedir? Zevkü sefa içerisin
de, tam bir "Lale Devri" yaşayan sayın Hükümet yetkililerinin, ücretlilerin bu acıklı yaşamla
rı karşısında, herhalde vicdanları sızlıyordun 

1990 malî yılı bütçesi Meclisten geçmeden evvel, sayın Hükümet yetkililerinden, hayat pa
halılığı altında ezilen bu ücretlilere, insanca bir yaşam sağlayacak şekilde düzenleme getirme
lerini istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Danıştay bünyesinde, merkezî sisteme bağlı olarak, her dairede bil
gisayar uygulaması vardır. 1926 yılından bu yana verilen kararlar ve içtihatlar taranarak, gün
cel bulunanlar bu bilgisayara yüklenmiştir. Biz, bu uygulamanın sadece Danıştayda değil, bü
tün idare mahkemelerinde, hatta yükünü daha ağır olarak gördüğümüz adlî yargıda da yapıl
masını, adaletin süratle çalışması yönünden, canı gönülden istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime burada son verirken, Danıştay bütçesinin Danıştaya, idare 
mahkemelerine ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Namal. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Kemal Akkaya, buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; gecenin bu saatinde, konulara mümkün olduğu kadar kısa değineceğim. Fazla vaktinizi al
mak istemiyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Danıştay, 1868 yılında Devlet Şûrası olarak faaliyete geçen ve 1982 Anayasasıyla da yük-, 
sek yargı organı vasfını sürdüren bir yüce kuruluştur; devleti devlet yapan organlar arasında 
yer almaktadır. 
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Bu kuruluş, yargı görevinin yanı sıra, devlete, yürütme organına istişarî konularda ve in
celemelerde yardımcı olmaktadır. 

Kuruluş, 2S75 sayılı Kanunla, Anayasanın 155 inci maddesinden kaynaklanan işlevleri yü
rütmektedir. Kuruluş, 2575 sayılı Kanunla, 15 daireden 10 daire halinde çalışır duruma getiril
miştir. 2*si idarî, 8'i de yargı olmak üzere, bu dairelerle, fert ile yürütme organı arasındaki iş
lemlere, ihtilaflara cevap vermekte; idarî mahkemelerin ve vergi mahkemelerinin de, temyiz mah
kemesi görevini yürütmektedir. 

Danıştaya, 1989 yılı itibariyle yeni gelen dava sayısı 28 bin olmuş; bunun, 24 bini görül
müştür. Ancak, eskiden devreden 24 bin dosya ile birlikte, 30 binin üzerinde görülmeye hazır 
dosya beklemektedir. Bu birikmede, tabiatıyla, 27 Mayıs 1960'ta Danıştay çalışmalarına ara 
verilmesinin etkisi olmuştur; ancak Danıştay, bu yükü bir an evvel çözümlemek için, bilgiiş
lem merkezini kurmuş, hukukta ilk defa otomasyonu gerçekleştirmiş ve bilgiişlem çerçevesin
de, dava dairelerine ait kararların tümünü 1989 yılında programa bağlamak suretiyle çalışma
larına hız vermiştir. Yine, çalışmalarında randımanı ileri düzeyde tutabilmek için, hizmet içi 
eğitime ağırlık vermiş; 10 devre halinde, 100 hâkimi hizmet içi eğitime tabi tutmak suretiyle 
çalışmalarını hızlandırmıştır. 

Bu çalışmalar, devam ettirilecektir. 

Bu kısa açıklamadan sonra, değerli milletvekillerinin değindikleri hususlara kısaca cevap 
vermek istiyorum. 

Sayın Kamer Genc'in değindiği bir husus var. "Bilgi bankası bölge idare mahkemelerine 
götürülemez mi?" der. Bunu yapmak üzereyiz, çalışmalarımız sürüyor, tabiatıyla bu görüşüne 
gönülden katılmaktayım. 

Diğer taraftan, bölge idare mahkemeleriyle ilgili atamalara değindiler; atamaların usulsüz 
yapıldığından bahsettiler. Bölge idare mahkemeleri 2576 sayılı Kanunla kurulunca, tabiatıyla 
hâkim eksikliğini giderebilmek için mecburen merkezden atamalar yapılmıştır. Bu atamalar 
geçici atamalardır. Yerlerine yeni atamalar yapıldıkça, merkeze dönmektedirler. Burada bir yanlış 
işlem görülmemektedir. 

Yasa tasarısından bahsettiler. Bu tasarı geri çekildiği için fazla açıklamaya gitmiyorum. 

tdarî yargıdaki çelişkilerden bahsettiler. Tabiî, 2575 sayılı Kanuna göre çalışmalara geçen 
Danıştayda bazı yargı çelişkileri olmuştur; ancak, ortaya çıkan içtihatlarla bunlar çözümlen
miş durumdadır. Başlangıçta görülen bu aksamalar şimdi giderilmiş durumdadır. 

Yine, Sayın Genc'in belirttiği bir husus var. Her uyuşmazlığın dava konusu olmadan çö
zümünü önerirler. Gayet tabiî, buna katılıyorum. Buna dönük çalışmaların yapılması görüşü 
içindeyim, tdarî müracaat yollarıyla bazı ihtilafların çözüme ulaştırılabileceği kanaatindeyim. 

"içtihat kararlarının idare tarafından uygulanmadığını'' belirttiler. Bazı içtihatlar uygu
lanıyor tabiî. Nitekim, emeklilerin ek göstergeleriyle ilgili içtihat kararı uygulamaya aynen ko
nulmuştur. Yeni dava açmaya gerek kalınmamıştır; ancak, her davanın kendine göre özelliği 
dikkate alınarak, bazılarında da dava açılması yolu beklenmektedir. 

1402 sayılı Kanunla ilgili karar henüz yayımlanmamıştır, bu açıdan tabiî ki, uygulama di
ye bir konu gündeme gelmeyecektir. 

Diğer taraftan, Sayın Namal'ın üzerinde durduğu bir iki husus var. Yüksek idare mahke
melerinden olan Danıştayla ilgili olarak yasaların Danıştaya görüş almak üzere muhakkak gön-
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derilmesi gereğini öne sürdüler. Kanun açıktır, buna göre hükümet görüş alabilir. Bazı yasa 
tasarılarıyla ilgili, tüzük tasarılarıyla ilgili, görüş almıştır; ama, genelde her yasa tasarısı için 
görüş alacak diye bir kayıt bahis konusu değildir. 

Danıştay memurlarının ücretleriyle ilgili konuya değindiler. Tabiatıyla, devlet memurları 
ücretleriyle ilgili alınan iyileştirici kararlardan Danıştay mensubu memurlar da istifade ettirile
cektir. 

Bu görüşle hepinize saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gruplar ve Hükümet adına görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şahsı adına söz isteyen bulunmamaktadır. 

Soru sormak isteyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Böylece, Danıştay Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Danıştay Başkanlığı 1990 Malî Yılı Büfesi 

A — CETVELÎ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101- Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 030 000 000 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir önerge vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 yılı Danıştay Başkanlığı bütçesinin 111-01-3-601-900 harcama ka
leminde "Danıştay mensuplarına lojman alımı" için yer alan ödenekten 1 milyar 400 milyon 
lirasının düşülmesinin ve bu ödeneğin 100 milyon lirasının 101-02-1-002-300 harcama kalemin
de "Danıştay Başkanlığı mensuplarına lojman kiralanması" için ayrılan ödeneğe eklenmesi
nin ve 500 milyon Türk Lirasının 111-01-2-002-700 harcama kalemine aktarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Ülkü Güney , Necati Akıncı Kadir Demir 
Gümüşhane Şanlıurfa Konya 

Tevfik Ertürk Nevzat Durukan 
Ankara Bolu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergenin program 111 ile ilgili kısmı vardır, o işlemi 
tamamlandıktan sonra program 101'e dönülecektir. 
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Program lll'i okutuyorum : 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

111 Yargı, Danışma ve İnceleme Hizmetleri 10 717 000 000 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1990 yılı Danıştay Başkanlığı bütçesinin 111-01-3-601-900 harcama ka

leminde "Danıştay mensuplarına lojman alımı" için yer alan ödenekten 1 milyar 400 milyon 
liramn düşülmesini ve 500 milyon Türk Lirasının 111-01-2-002-700 harcama kalemine aktarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Mec
lisin takdirine sunuyoruz. \ 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Program lll'i, kabul edilen önerge doğrultusunda yeni rakamıyla okutup, oylarınıza su
nacağım. 

Prog. 

Kodu Açıklama Lira 

111 Yargı, Danışma ve inceleme Hizmetleri 9 817 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölüm kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, program lirdeki değişiklikten sonra, demin arz ettiğim gibi, prog

ram 101 bölümüne dönüyoruz ve önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

111 inci bölümdeki ödenekten düşülen 1 400 000 000 liranın 100 000 000 lirasının 
101-02-1-002-300 harcama kaleminde "Danıştay Başkanlığı mensuplarına lojman kiralanması" 
için ayrılan ödeneğe eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Mec

lisin takdirine bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Program 101'i, kabul edilen önerge doğrultusunda yeni rakamıyla okutuyorum : 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ye Destek Hizmetleri 4 130 000 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölüm kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 900'ü okutuyorum : 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 340 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 13 787 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Danıştay Başkanlığı 1988 Malt Ydt Ktsinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danıştay Başkanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bö

lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Program Açıklama 

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

*> bul edilmiştir. 

A- - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

1 032 120 000 

2 798 280 000 111 Yargı Danışma ve İnceleme Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 173 980 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 4 004 380 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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Danıştay Başkanlığı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, böylece Danıştay Başkanlığı 1990 malî yılı bütçesi ve 1988 malî yılı 
kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmış bulunmaktadır. 

Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesınhesabını görüşmek için, 17 Aralık 
1989 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.30 

- • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

48 İNCİ BİRLEŞİM 

16 . 12 . 1989 Cumartesi 

Saat: 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

x 1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 
(S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 2. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598,3/993) (S. Sayısı: 287) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı: 282) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yık Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) 
(S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

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 

(y.) Açık oylamaya tabi ifleri gösterir, 






