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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

25.11.1992 tarih ve 3846 sayılı, Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hak
kında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanunun, Anaya
sanın 89 uncu maddesine göre bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu tasarıları ile 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu tasarılarının 
(1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) görüşmelerine de
vam olunarak; 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 

1993 malî yılı bütçeleri ile 1991 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 

Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin görüşmeleri sırasında, Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın DYP 
Grubu adına yaptığı konuşmasında şahsına sataşıldığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

14 Aralık 1992 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 20.17'de son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Mehmet Cemal öztaylan Cengiz Üretmen 
Balıkesir Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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BİRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELERİ : İbrahim Özdiş (Adana), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 
II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla

rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (1) 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2, — Diyanet İşleri Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1991 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Programa göre Diyanet İşleri Başkanlığının 1993 malî yılı bütçesiyle 1991 yilı kesinhesabı-

nın görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde söz alan üyeleri okuyorum : Refah Partisi Gru

bu adına Gümüşhane Milletvekili Sayın Lütfi Doğan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Tokat Milletvekili Sayın Şahin Ulusoy, Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sa
yın İsmail Sancak, Doğru Yol Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Yahya Uslu ve 
Sayın Mehmet Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İçel Milletvekili Sayın İstemihan 
Talay; şahısları adına, lehte Tunceli Milletvekili Sayın Sinan Yerlikaya ve Kahramanmaraş Mil
letvekili Hasan Dikici aleyhte olmak üzere, söz almış bulunmaktadırlar. 

Şimdi grupları adına ilk söz Gümüşhane Milletvekili Sayın Lütfi Doğan'da. 
Buyurun Sayın Doğan. 
Muhterem arkadaşlar, bugün dört kuruluşun bütçesini konuşacağız; sürelere dikkat edil

mesini bilhassa istirham ediyorum. 
Bu bütçede grupları adına konuşmalar 20'şer dakika, şahıslar adına konuşmalar 10'ar da

kikayla sınırlandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Doğan. 
RP GRUBU ADINA LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri, Sayın Bakanım, Diyanet İşleri Başkanlığımızın değerli mensupları; 1993 malî yılı Diyanet 
İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere yüksek 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu münasebetle, önce, Yüksek Heyetinizi, Grubum ve şah
sım adına en derin hürmetlerimle selamlayarak sözlerime başlıyorum. (Alkışlar) . 

(1) 211, 212, 223,219 S. Sayılı Basmayazılar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim tutanağına 
eklidir. 
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Diyanet işleri Başkanlığımız, Türkiyemizin, milletimizin gözbebeği müesseselerimizden bi
risidir. Aslında, milletimizin, devletimizin bütün müesseselerine, bu büyük millet, gözbebeği 
mesabesinde itina eder, onları korur; Diyanet İşleri Başkanlığı da aynı şekildedir. Tabiî, bu Baş
kanlığın merkez ve taşra teşkilatıyla birlikte bütün müesseselerinin, bütün hizmet birimlerinin, 
milletimizin kalbinde müstesna bir yeri olduğu yüksek malumlarınızdır. 

Diyanet işleri Başkanlığının, idarî olarak, kuruluş ve bütün birimlerine idarî yönden atfı 
nazarda bulunduğumuz zaman, bu müessesemizin 3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Kanunla ku
rulmuş, o günden bu güne kadar muhtelif kanunlar çıkarılarak bu müessesemiz milletimize 
mükellef olduğu hizmetini yürütmeye gayret etmiştir. Ancak, gelişen dünya şartları içerisinde 
beliren ihtiyaçlar muvacehesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanununun çıkarılmasına 
zaruret hasıl olmuştur. Filhakika Anayasada "Genel idare hizmetleri sınıfı içinde yer alan Di
yanet İşleri Başkanlığı, özel kanununda gösterilen hizmetleri yerine getirir, diye ifadesini bul
makta; ayrıca, 633 sayılı Kanun da, 1965 yılı 15 Ağustosunda meriyete girerek, bu teşkilatımı
zın, bu müessesemizin çalışmalarına o güne göre oldukça bir imkân vermiş, bir rahatlık sağla
mıştır. Fakat gelişen dünya şartlan içerisinde beliren ihtiyaçlar karşısında 633 sayılı Kanun da, 
bu müessesemizin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak bulunmaktadır. Ne var ki, 1965'ten sonra 

, muhtelif zamanlarda 657 sayılı kanunlara muvazi olarak birtakım kanun hükmünde kararna
meler çıkarılmış, 633 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmış, bazı esneklikler getirilmiş ise 
de, bugün bu ihtiyaçlar karşılanmaktan, bu kanunun bu ihtiyaçları karşılamaktan uzak oldu
ğu malumlarınızdır.. 

Arzetmek istediğim nokta şudur : Bir an önce, Hükümetimizin, Diyanet İşleri Başkanlığı 
müessesemi?in, gerek Türkiyemiz dahilinde, gerek Türkiye haricinde, İslam Dinine gereği gibi 
hizmet edebilmesi; vatandaşlarımızın, dinî, ilmî, ahlakî, Islamî yönden ihtiyaçlarını karşıla
ması, millî bütünlüğümüzü sağlaması ve bu hususta, gerek kendi yurttaşlarımızın, gerek ırk
taşlarımızın, gerekse bütün Müslümanların yaşadığı ülkelerde, milletimizin üstün değerlerini 
en güzel şekilde, dinî yönden anlatacak, böylece millî birlik ve bütünlüğe en üstün katkıyı sağ
layacak bir imkâna kavuşturulması; netice; Yüksek Heyetinizin de tasvibine, takdirine sunula
cak şekilde efradını cami, ağyarını manî bir Diyanet İşleri Başkanlığı Kanununun çıkarılması
na zaruret vardır. Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinize bu durumu arz etmek istiyorum. 

Efendim, böylece maruzatımı siz değerli arkadaşlarıma arz ettikten sonra, beliren ihtiyaç
lar karşısında idarî yönden, kadro yönünden önemli ihtiyaçları sizlere takdim etmek üzere, mü
saade buyurursanız, iki değerli arkadaşımızın hazırladığı raporun son bölümünü okumak isti
yorum. Bu iki değerli arkadaşıma da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, Muhterem Rıfat Serdaroğlu Bey arkadaşımız, diğeri Prof. Dr. Mus
tafa Ünaldı Beyefendi arkadaşımızdır. 

Bu arkadaşlarımız bu ihtiyaçları belirtmişler, konuyla ilgili yüksek heyetinize gelen 1993 
,yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi raporu hazır, mütalaa buyurmuşsunuzdur; ancak son bö-

Nlümü, müsaade buyurursanız okumak istiyorum. 

"(h). İl müftüleri tarafından sınavları ve her türlü işlemleri yapılarak, evrakları Diyanet 
İşleri Başkanlığına gönderilen ve Başkanlıktan alınacak açıktan atama izni bekleyen 3 500 adet 
imam-hatip, 500 adet müezzin-kayyım, 140 adet Kuran Kursu öğreticisi, 38 adet şoför, 168 adet 
hizmetli olmak üzere, toplam 4 346 personel bulunmaktadır." 
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Ayrıca, yukarıda sayılanların dışında, izin alınmadığı için sınav açılamayan ve görevli ata
namayan 6 362 imam-hatip, 1 002 müezzin-kayyım, 1 007 Kuran kursu öğreticisi, 260 adet mu
rakıp ve 835 adet vaiz kadrosu münhal bulunmaktadır, tzin verildiği takdirde hemen sınav açı
lacak ve çok kısa sürede bu kadrolar doldurulacaktır. 

Bunun dışında, Başkanlığın yaptığı istatistiklere göre her yıl 1 500 yeni cami ile, 300 civa
rında Kuran kursu için bina inşa edilerek, ibadet ve öğretime açılmakta, bunlara görevli ve 
kadro talep edilmektedir. 

Başkanlığın, halen çok acele olarak 6 500 imam-hatip, 4 500 müezzin-kayyım, 1 500 Ku
ran kursu öğreticisi ve 500 hizmetli kadrosu olmak üzere, ceman 13 bin kadroya ihtiyacı bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığı müessesemiz hakikaten genişlemiştir 
ve Yüce Meclisimiz, bu ihtiyaçları karşılamak Üzere elinden gelen feragati, fedakârlığı göster
mektedir. Zaten bu fedakârlığı gösteren milletvekillerimiz, milletimizin düşüncelerine tercü
man olmaktadırlar. Şu halde, bu hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığının gereği gibi yerine ge
tirebilmesi için, Hükümetimizden, mümkün olan en kısa müddet zarfında bu kadroların ser
best bırakılmasını temin buyurmalarını kendilerinden hassaten istirham ediyorum. Çünkü, buna 
zaruret vardır. Bir misal olsun diye arz edeyim : 1990 yılında imtihanları ve inhaları yapılıp, 
Başkanlığa gelen ve hâlâ izin bekleyen tayinler vardır, görevler muattaldır, ilgililer beklemekte
dir. Belki yüksek heyetinize de zaman zaman gelip ihtiyaçlarını arz edenler vardır; buna rağ
men, bu ihtiyaçlar bugüne kadar, 1991 ve 1992 de dahil, karşılanmamıştır. 

Tahmin ediyorum, devletimizin başka hiçbir müessesesinde böyle bir durum yoktur, in
şallah Hükümetimiz bu ihtiyaçları bir an önce karşılar, bizler de kendilerine müteşekkir olu
ruz. Aksi halde, hizmetlerin muattal kalacağı, bir kısım hak sahiplerinin haliyle mağdur ola
cağını yüksek takdirlerinize sunuyorum. 

Bir konu da şu : Bugün vaizlik müessesesi, arzu edilen seviyeye yükseltilememiştir. Hal
buki, insanların irşat ve güzel telkinlere ihtiyacı vardır; nasıl, öğretmenlerimiz okullarında, pro
fesörlerimiz fakültelerinde evlatlarımızı yetiştiriyor, telkinle ilme irfana kavuşturuyor; vaizleri
miz de, hem genç hem orta yaşlı hem de insanlarımızın hepsine hitap etmekte, onlara yol gös
termekte, onları aydınlatmakta, milletimize, memleketimize, hatta insanlığa faydalı olma yön
lerini temin etmektedir. Şu anda 60 binin üzerinde camimiz var, 80 bine yakın yerleşim birim
lerimiz var. Eğer vaizlerimiz gereği gibi bunlara hizmet götürecek olsa, yetişme imkânı yok. 

Bendenizin bir teklifim var. Yüce Heyetinizden, lütfedip is'af buyuracağınıza eminim; ama 
başta Hükümetimizin bu konuya delalet buyurmasını hassaten bekliyorum ; Mevcut isteklerin 
dışında en az bin tane vaiz kadrosu ihdas etmeli ve bu vaizleri en üst seviyede, dinî, ilmî, peda
gojik formasyonu almış kimselerden inha ederek Edirne'den Hakkâri'ye, Antalya'dan Hopa'
ya kadar milletimizin hizmetine vermelidir; buna büyük ihtiyaç vardır. Bunlar, insanımıza, mil
letimize insanın en güzel şekilde kadir ve kıymetini bilme, hakka hukuka saygılı olmayı en gü
zel şekilde anlatacaklardır. Güzel sözler de insanların manevî bakımından ruhi gıdalarıdır. 

Eminim, şu milletimizi mustarip eden anarşi terör hadiseleri de asgariye inecek, hatta sori 
bulacaktır. Ne yazıktır ki, bu irşatların yeteri kadar yapılamaması yüzünden, bu memlekette 
yetişen insanlarımızı, bu memlekete düşman olan insanlar elimizden alıyor, zihinlerini teşviş 
ediyor ve maalesef memleketimize hasmane bir tavır takınıyor, hatta anne babalarını, yakınla
rını katledecek- kadar insanlığından geçmiş oluyorlar. ( 
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Neden oluyor bu? Bu şekilde, yani iyi şekilde yetiştirilememenin acısını millet olarak bir
likte duymaktayız. Bu itibarla, bu kadrolar ihdas edilmeli ve bu imkânlar sağlanmalı. Bir ilçe 
millî eğitim müdürümüze, bir ilçemizde, bir lisemizde öğretmenlik görevini yapan değerli ar
kadaşımıza, devletimiz ne gibi imkânlar sağlıyorsa, bunlara da bu imkânları sağlanmalıdır. 

Bir başka ihtiyacı daha arz ejmek istiyorum : Takdir buyurursunuz, Diyanet tşleri Baş
kanlığımıza bağlı Kur'an kurslarımız vardır. Bu Kur'an kurslarının öğretmenlerin usulüne gö
re imtihanları yapılır, liyakatları tespit edilir, tespit edildikten sonra inha edilir, görev kendile
rine emanet edilir. Bendenizin maruzatım şudur : Bu Kur'an kurslarımızın bir kısmı fahrîdir, 
yani milletimize müteşekkiriz; ihtiyaçları halkımız karşılar, karşılanan ihtiyaçlara göre Başkanlığa 
müracaat eder. Başkanlık, usulüne uygun olarak imtihan açar, fahrî olarak bunu deruhte eden 
kimseye liyakatini tespit ettikten sonra, görev verir, müfettişleri ile murakabe eder, Millî Eği
tim Bakanlığıyla da işbirliği yapar. 

Ancak, bir konu var değerli arkadaşlarım; konu şudur : Milletimiz, halkımızın yaptırdığı 
bu binaları, hazırladığı bu imkânları elbette Hükümetimiz, Parlamentomuz takdirle karşılar; 
yalnız, mademki bu kadar yapılabiliyor, devletin, milletin birbirlerine karşı olan sarsılmaz bağ
larını daha da takviye etmek, devletin büyüklüğünü daha iyi göstermek üzere, ne kadar Kur'
an kursu varsa, mekteplerimizin yapıldığı gibi, okullarımızın yapıldığı gibi, öğretmenlerimizin 
tayin edildiği gibi, bu Kur'an öğrencilerinin de, Diyanet tşleri Başkanlığınca, maaşlarının, kad
rolarının verilmesi, hatta binalarının yaptırılması ve bu hususun devletimizce temin edilmesi 
fevkalade bir murakabe, fevkalade bir yetiştirme olacaktır. Eminim ki, milletimize büyük hiz
metimiz olacaktır ve milletimiz de devletimize, hususiyle Parlamentomuza ve ayrıca Hüküme
te müteşekkir kalacaktır. 

Elimizdeki bu raporu bendeniz inceledim; maalesef burada, bu konulara ayrılmış hiçbir 
şeyin olmadığını veya çok cüzi olduğunu esefle müşahade ettim. Belki bendenizin gözünden 
kaçmış olabilir; ama dikkatle aradım, muhtelif birimlerle birlikte cüzi bir şeylerin ayrıldığını 
gördüm; buna üzüldüm. Sonra, başka müesseselerimizin bütçesini de -mesela Kültür Bakanlı
ğımızın bütçesini- inceledim. Orada, bir bölümde, Devlet Opera ve Balesine 447 milyar liranın 
yardım olarak tahsis edildiğini gördüm. 

Anlaşılıyor ki, devlet, her kesimdeki insanımızı yetiştirmek için* elinden geldiği kadar im
kânlarını seferber ediyor. Bendeniz ve Grubum bu konuyu şöyle düşündük : Âdilâne bir şey 
yapabilmek için Devlet Opera ve Balesine yardım olarak ayrılan bu 447 milyar liranın 200 miU 
yar lirasını, Diyanet tşleri Başkanlığının, eğitimle ilgili ve hususiyle Kur'an kurslarıyla ilgili 
birimlerine aktarmak üzere bir teklif hazırladım; huzurunuzdan ayrılırken Sayın Başkanımıza 
arz edeceğim. İnanıyorum ki, sizlerin yüksek tasviplerinize iktiran edecektir. 

Bir konuyu daha arz etmek istiyorum : Hepiniz çok iyi takdir buyurursunuz ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kurulduğu zaman, ayrıca bir Tetkikat ve Telifatı tslamiye Heyeti vardı. Bu 
heyet epey bir müddet, yani 1924'e kadar hizmet yaptı, çok faydalı eserler vücuda getirdi; hatta 
Batı aleminden sorulan suallere de cevaplar hazırladı. Nitekim, o hazırlanan cevaplardan, o za
man kitap halinde basılan eserlerden bir tanesi -aslında birkaç tanedir- Diyanet tşleri Başkanlı
ğınca sadeleştirilip, Türkçeye çevrilerek neşredilmiştir; ümit ederim Başkanlık makamı, Diyanet 
tşleri Başkanlığımız hepimize hediye edecektir. Arz etmek istediğim nokta şudur; Diyanet tşleri 
Başkanlığında, "Din tşleri Yüksek Kurulu" diye bir müessesemiz vardır. Bu kurul, ilmî 
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eserleri inceler, araştırır, hükme bağlar, Başkanlığa mütalaasını sunar, Başkanlığın emrettiği 
hususları yerine getirir. Bir de, bundan başka, "Telif Araştırma, Tercüme Heyeti" diye bir hei 

yetin kurulmasında da zaruret vardır. Gerek yurt dışında, gerekse yurt içindeki Müslümanla
rın ve arzu eden gayrimüslimlerin de suallerine cevap verecek, muhtelif ebatta kitaplar hazırla
yıp; bu kitapların, Başkanlığımızca, Türkî cumhuriyetlerin hepsine, yerine göre, kültür seviye
lerine göre gönderilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, Batı dünyasında yaşayan işçi kardeşlerimizin, 
soydaşlarımızın kendilerine ve evlatlarına da hizmet yapacaktır. Bunların, Fransızca, İngilizce, 
Almanca ve daha başka dillere de çevrilip gönderilmesinde de zaruret var. 

Değerli arkadaşlarım, bir misal olsun diye arz edeyim. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz doldu, lütfen tamamlayınız. 

< LÜTFt DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Rusya'da komünizm rejimi çöktükten sonra, İngiltere'de, Letonya, Litvanya gibi ülkelere 

Hıristiyanlığı anlatan 7 milyon kitap, dinî broşür bastırılıyor ve bir hafta içerisinde o ülkelere 
kavuşturuluyor; onların Hıristiyanlığa kazandırılması teşvik ediliyor ve bu kadar gayret göste
riliyor. Halbuki İslam Dini bütün beşeriyete huzur ve saadet kaynağıdır. Hepinizin bildiği gibi 
İslamiyet, hayatın da hayatıdır. İnsanlarda fazilet, aklıselimle kaimdir; ama değerli arkadaşla
rım, takdir buyurursunuz ki, faziletler de din duygusuyla kaimdir. İnsanın tabiatına, yaratılışı
na en uygun şekilde bunu beyan eden, ortaya koyan, beşeriyete yol gösteren de, İslam Dinidir. 
Bunu bilen milletimiz ve Yüce Heyetiniz, 633 sayılı Kanunu çıkarırken şu hususlara yer vermiştir : 

"İslam Dininin; inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusun
da toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere, Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri . 
kurulmuştur." -

O halde, Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Dini konusunda, ibadetlerimiz konusunda, İs
lam ahlakı konusunda, milletimizin, inanan, arzu eden her ferdini aydınlatmakla görevli oldu
ğu gibi, Türkî cumhuriyetlerini ve yabancı ülkelerde bulunan kardeşlerimizi de aydınlatmakla 
görevlidir. 

Bir hususu daha arz ederek, huzurunuzdan ayrılmak istiyorum : Diyanet İşleri Başkanlı
ğı, milletimizin üstün değerlere sahip olduğunu, barışseverliğini, hakkaniyete bağlılığını, En
donezya'dan Kanada'ya kadar bütün insanlığa duyurmalı. Bunu, Müslim, gayri müslim bütün 
insanlara en güzel şekilde duyurmalı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu hizmetleri en feyizli bir şe
kilde yapacak bir müessesemizdir. Eminim ki, hepinizin bu müessesemize elden gelen hizmeti 
büyük bir gayreti verip, başarılı olmasında şeref payınız çok büyük olacaktır. 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, Hükümetin, bütün partilerimizden ve ilim adam
larımızdan görüş alarak, bu kanun tasarısını hazırlayıp yüksek huzurunuza getirmesini ve ef
radını cami, ağyarını mani bir tarzda olarak buraya getirilmesini talep ediyorum, bu bir. 

Bir de, 633 sayılı kanunun 29 uncu maddesinde yer alan, Din Şûrası bugüne kadar topla
namamıştır. • 

İlmine, faziletine güvenilen ilim adamlarımızı bu yıl içerisinde Din Şûrası olarak toplayıp, 
bunların hasbî, ilmî görüşlerini alarak, milletimize, daha verimli, daha feyizli, daha bereketli 
hizmet yapmasına imkân sağlamasını da Hükümetimizden bekliyorum ve sizlere arz ettiğim 
önerimi de Sayın Başkana takdim ediyorum. ( 
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Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin, milletimize, memleketimize, bütün insanlığa hayırlı 
olmasını diliyor, Sayın Başkana ve Yüce Heyetinize, beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı 
ve hürmetlerimi arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Tokat Milletvekili Sayın Ulusoy; buyurun efen

dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ŞAHÎN ULUSOY (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Diyanet İşleri Başkanlığının 1993 malî yılı bütçesi hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Bu nedenle, Yüce Meclisi şahsım ve grubum adına saygıyla se
lamlıyorum. 

Ülkemizde, Diyanet işleri Başkanlığı, uzun zamandır tartışma konusu edilmiş bir kurum 
haline gelmiştir. Bu nedenle, bu Kurumun bütçesinden önce, diğer ülkelerdeki din ve devlet 
işlerini irdelemekte yarar olduğu kanısındayım. 

Bugün kalkınmış olarak kabul ettiğimiz ülkelerde din ve devlet işleri bazı evrimlerden geç
miştir. 1789 Fransız Devriminin en önemli sonuçlarından biri, dinî toplumu dönüştürerek, millî 
devleti, sosyal yaşayışın temel örgütlenme kalıbı haline getiren milliyetçilik ideolojisinin doğu
şu olmuştur. O zamana kadar, kendilerini Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi olarak tanımlayan 
insanlar, artık kendilerini Fransız, İngiliz, Alman vesaire olarak tanımlamışlardır. Bu katego
rilerin örtüşmesi de, birbirleriyle çelişmesi de mümkündü. Toplumsal kimlikteki bu dönüşüm, 
din-devlet ilişkilerinde de köklü değişikliklere yol açtı. 

Genel olarak, Batı Hıristiyan geleneğinde din ve devlet ilişkilerinin düzenlenmesi açısın
dan üç ayrı çizgi göze çarpmaktadır. Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden sonra, Ba
tı Roma'da Katoliklik, Doğu Roma'da Ortodoks-Hıristiyanlık hâkim mezhepleri oluşturdular. 
Batı Roma'da^ özellikle 10 uncu yüzyıldan sonra Papalık, siyasî otoritenin üzerinde bir konum 
edindi. Kralların yöneticiliği, ancak Papalntn onayıyla meşruluk kazanabiliyordu. Papalığın 
emirleri, her türlü dünyevî otorite sahibi için bağışlayıcıydı. Sonuçta, ortaya, kiliseye bağlı devlet 
yapısı çıktı. Doğu Roma'da ise, bundan farklı olarak, dinî hiyerarşi bütünüyle siyasî, dünyevi 
otoritenin egemenliği altına girdi. Kilise, devletten bağımsız değil, devlet içinde ve devlete ba
ğımlı bir örgütlenmeye sahip oldu. Sonuç, devlete bağlı din olgusuydu. 

16 ncı yüzyılda ivme kazanan reform hareketleri sonucunda gelişen Protestan toplumların 
temel politikası, dinî hoşgörü ortamının oluşturulmasıydı. Farklı inanç kesimlerinin aynı top
lum içinde bir arada yaşayabilmeleri için, liberal ideolojinin de etkisiyle dinî inanç ve kanaat
ler, kişilerin özel dünyasına ait olması gereken değerler kümesi olarak görüldü ve siyasî süreç, 
dinî dogmalardan bağımsız olarak geliştirilmeye çalışıldı. Bunun sonucu olarak, Almanya, Fran
sa, İtalya gibi ülkelerde devletle din arasında bir ayırma duvarı kondu. Devlet, tamamen dinin 
dışında örgütlenirken, din işlerinin yürütülmesi cemaatlere bırakıldı. Din ve devlet işleri 
birbirinden ayrılıncaya kadar, bu toplumlarda geri kalmışlık ve iç kargaşa devam etti. Ayırma -
duvarı konduktan sonra, bu Ülkeler, derlenip toparlandılar ve kalkınmışlığa doğru adım 
atmaya başladılar. Bu kalkınmış ülkeler, din ve devlet işlerini birbirinden kesin olarak ayırdık
tan sonra, anayasalarına da şu ibareleri koydular : italya Anayasası, madde 7 : "Devlet ve 
Katolik kilisesi, her biri kendi alanında bağımsız ve egemendir." Madde 8 ise : 
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"Bütün dinî mezhepler kanun önünde eşit olarak serbesttir." şeklindedir. Amerika Birleşik Dev
letleri Anayasasının 1 inci maddesi : "Kongre, bir dini tesis eden veya serbestçe bir dinin ibadeti
ni men eden hiçbir kanun yapamaz." Belçika Anayasasının 15 inci maddesi : "Hiç kimse her
hangi bir surette bir dinin ibadet ye merasimine iştirake zorlanamâyacağı gibi, bu dinin tatil gün
lerine riayete de tabi tutulamaz," demektedir. Yine Danimarka Anayasasının 70 inci maddesi, 
"Hiç kimse dinî inancı sebebiyle medenî ve siyasî haklarını kullanmaktan mahrum bırakılamaz 
ve medenî görevlerini ifadan geri kılınamaz." demektedir. Hollanda Anayasasının 171 inci mad
desi, "Kamu düzenini temine yarayan hükümler mahfuz kalmak üzere, binalarda ve kapalı yer
lerde bütün mezheplerin icrası serbesttir." demektedir, isviçre Anayasasının 49 uncu maddesi, 
"Hiç kimse, dinî bir derneğe girmeye, dinî bir eğitim takip etmeye, dinî bir fiili yerine getirmeye 
zorlanamâyacağı gibi, dinî inançları nedeniyle herhangi bir cezaya da mahkûm edilemez." 

Almanya, madde 7/1, "Dinî eğitim, laik okullar hariç, devlet okullarındaki müfredat prog
ramının bir parçasını oluştururlar. Din eğitimi, dinî toplumların, inanç gruplarının ilkelerine 
uygun olarak devletin tarafsız nezaretinde verilir. Hiçbir öğretmen öğrencilerin istekleri dışın
da din eğitimi veremez." 

Almanya, madde 7/2, "Velilerin çocuklarına din eğitimi aldırıp aldırmayacaklarına karar 
verme haklan vardır." 

Bu uygulamanın yararını gören bu ülkeler, aynı zamanda, değişik inançtaki cemaatler için 
bütçelerinden bir pay da ayırmayarak, finans bakımından bu cemaatleri devlete bağımlı kıl
madılar; ancak, bu inanç grupları adına vergi toplayarak -o da zorunlu değil, sadece o inanç 
gruplarına mensup olan kişilerden topladılar- cemaatlere yardımcı olmuşlardır. 

Buna karşın, İslam dünyasında din ve devlet işleri daha çok Bizans geleneğini andırmak
tadır. Osmanlı toplumu bu açıdan prototip bir örnek oluşturur. Dinî kurumlar bütünüyle dev
let güdümünde ve kontrolunda faaliyette bulunmuş, bağımsız örgütlenmelere izin verilmemiş
tir. İnsanlar,ontolojik tercihlerine göre "Millet" adı verilen dinî toplumlara Müslüman, Hıris
tiyan, Yahudi gibi bölünmüş ve her dinî topluma kendi içinde serbestiyet tanınmıştır. Cemaat 
düzeyinde gerçekleşen bu çoğulcu yapının üzerinde, otoriter bir siyasî yapı varolmuştur. Tanzi
mat ile birlikte iyice belirginleşen batılılaşma çizgisinde, modernleşme çabaları, Cumhuriyetle 
laik millî bir devlet oluşumunu getirmiştir; ancak bu laiklik, din ve devlet ayrımına değil, di
nin devlet kontrolunda tutulması esprisine dayandırılmıştır. Özellikle, İkinci Dünya Savaşın
dan sonra bağımsızlıklarını kazanarak, siyasî sahnede yerini alan diğer İslam ülkelerinde, Türkiye 
benzeri bir oluşuma rastlanmamaktadır. Müslüman Arap ülkelerinde din her zaman siyasî oto
ritenin ana dayanaklarından biri olmaya devam etmiştir. Bu bakımdan, Tunus'un bir istisna 
oluşturduğu söylenebilir. 

İslam ülkeleri, genelde, din-devlet ilişkilerini, devletin dine önceliği esasına oturtmuş, din,. 
siyasî otoritenin temel referanslarından biri olarak kalmaya devam etmiş, bağımsız bir gelişim 
ve örgütlenmeye sahip olamamıştır. Bu, din-devlet iç içeciliğinin sonucu da bu ülkelerin geri 
kalmışlığının bir nedenini oluşturmuştur. Zengin doğal kaynaklara sahip olanlar bile, bu yapı
dan dolayı gelişememişler ve çağdaş uygarlığı yakalayamamışlardır. İzah ettiğim tarihî sonuç
lar ve gelişmeler, devlet-din ilişkilerinin iç içe olduğu ülkelerde, gelişmeyi ve kalkınmayı engel
leyen unsur olmuştur. Ülkemizde de 3 Mart 1924 tarihinde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, 
bu oluşumlardan soyutlanamamış ve kalkınmaya fren görevini, benzer ülkelerde olduğu gibi, 
devam ettirmiştir. 
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LÜTFÜ DOĞAN (Gümüşhane) — Çok yanlış düşünüyorsunuz. 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Lütfen dinleyin, İçendiniz muhakeme edersiniz. 
LÜTFÜ DOĞAN (Gümüşhane) — Çarpık bir ifade tarzı oluyor. 
NABt SABUNCU (Denizli) — Çok yazık, çok. 
ŞAHtN ULUSOY (Devamla) — Bu konulara şimdiden "çarpık" derseniz, olmaz. Çarpık 

mantıkla yaklaştığımız zaman da, ülke, sorunlardan kurtulamaz. 
BAŞKAN — Sayın Ulusoy, karşılıklı konuşmayalım, lütfen devam edin. 
ŞAHtN ULUSOY (Devamla) — Ben ülkenin bütünlüğü için konuşuyorum. 
CEMAL ŞAHtN (Çorum) — Niye müdahale ediyorsunuz ki? 
NABt SABUNCU (Denizli) — Şimdi, müdahale mi bu? 
CEMAL ŞAHtN (Çorum) — Tabiî, bakın ne oldu, durdurdunuz işte.! 
BAŞKAN — Efendim; lütfen karşılıklı konuşmayalım; devam edin Sayın Ulusoy. 
ŞAHtN ULUSOY (Devamla) — Diyanet işleri Başkanlığının varlığı gerek Anayasamızın 

136 ncı maddesinde, gerekse teşkilat yasasında belirtildiği gibi, "laiklik ilkesi doğrultusunda, 
bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç 
edinerek, özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir." denilmektedir; ama bu hükme rağ
men, ne yazık ki, bu kuruluş, bağlı müftülükleri ve camileriyle, yasaların tam aksine, bir siyasî 
görüşün eylemli ilçe Örgütleri görevini üstlenmiştir. Bununla ilgili olarak, işte, Diyanet işleri 
Başkanlığının basında yayımlanan genelgesi: Sayın Başkanımız, camilerin politika dışında bı
rakılmasını istiyor. 

NABt SABUNCU (Denizli) — O da mı suç oluyor şimdi? 
ŞAHtN ULUSOY (Devamla) — Hayır, suç olarak söylemiyorum. Ben de onu savunuyo

rum, palitika dışında kalsın diyorum. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım; zaman kaybına müncer oluyor. 

Lütfen... 
ŞAHtN ULUSOY (Devamla) — Üstelik, ülkemizdeki inanç gruplarının, bir anlamda mez

heplerin ve tarikatların çokluğu nedeniyle ortaya çıkan ayrıcalıklar da, birleştirici ve toparlayı
cı olamamıştır, islam dininde Sebaiye, Haricî, Mutezile, Mürcie, Ceberiye, Kaderiye, Ehli Sün
net, tsmailiye, Caferiye, Cahmiya, Hurremiye, Zerdüştî, Maneviye, Melametiye, Karmatiye, Ba-
bekiye, Dürzi, Haşimiyûn, Yeseviye, Kadiriye, Karmatiye, Rüfaiye, Batıniye, Dehriye, Mevlevi-
ye, Babai, Ticaniye, Ahilik, Nakşiye, Bektaşiye, Hurufiye gibi birçok mezhep ve tarikat, Pey
gamberin ölümünden sonra ortaya çıkmıştır. 

Dört Halife devrinde ve ondan sonrasında tslam dünyası, bu, dinin değişik yorumlanışı 
yüzünden de kan revan içinde yüzmüştür. Bütün bunlar, tslam dininin yoruma müsait olduğu
nu göstermektedir. Eğer yoruma müsait olmasaydı, bu kadar mezhep ve tarikat ortaya çıkmazdı. 

Ülkemiz de, bu mezhep ve tarikat bolluğundan nasibini almıştır. Dini değişik yorumlayan 
ve uygulayan, değişik ibadet şekilleri ve ibadetevleri olan ülkemizde, bu inanç gruplarının üs
tüne Diyanet işleri Başkanlığı kurulmuştur. Eğer, Diyanet İşleri Başkanlığı hiçbir mezhebi temsil. 
etmiyorsa," kendisi, bu mezhep ve tarikatların dışında, dine yeni bir yorum getiriyor demektir; 
bu da, islam içinde yeni bir ayrıcalıktır; eğer bir mezhebi temsil ediyorsa, diğer inanç grupları
na yapılan, bir haksızlıktır. Olaya bu açıdan baktığımız zaman, Diyanet işleri Başkanlığı boşlukta 
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kalmaktadır. Üstelik, bu Kurum, aynı zamanda Anayasamızın 10 uncu maddesiyle de çeliş
mektedir; 10 uncu madde "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" demektedir. Bu nasıl 
eşitliktir ki, nüfusun bir kısmını oluşturan bir mezhebi temsil eden bu Kurum, diğer mezhep 
ve tarikat mensuplarının vergileriyle bütçeden pay alıp, kendi görüşü doğrultusundaki uygula
maları gerçekleştirmektedir. 

. . . • / 

Bu eşitlik değil, diğer inanç gruplarının haklarına tecavüzdür. Bu Kurum, aynı zamanda 
Anayasanın 2 nci maddesiyle de bağdaşmamaktadır. 

CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Bravo!.. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Bravo!.. 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — 2 nçi madde, devletin, demokratik, laik ve sosyal bir hu

kuk devleti olduğundan bahsetmektedir. 
Burada, laiklik kavramını biraz açmak gerekiyor. Laiklik, hukuk açısından, devletle din 

işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi açısından yansız olması 
anlamını taşıyor. Bizde ise, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı, din işlerini yürüten, 
dinî bir kurumdur. Anayasanın 2 nci maddesiyle çelişen bu Kurum, artık, toplumumuzda tar
tışmaya açılmıştır. Yalnız kendi yorumuna veya bir mezhebin yorumuna göre dinî hizmetleri 
yürüten bu Kurum, diğer inanç gruplarının maddî katılımlarına rağmen, bunlara yönelik hiç
bir yararlı uygulamaya girmemekte, onların varlığını ve kimliğini kabul etmemektedir. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Bravo!.. 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Zaten, kuruluş yasası itibariyle de buna müsait değildir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; nüfusumuz, 1990 sayımına göre 56 milyondur. Bu 56 

milyon nüfusa karşılık, ülkemizde, resmî kaynaklara göre, 66 674 cami, 383 imam-rhatip lisesi, 
22 ilahiyat fakültesi, 5 446 Kur'an kursu bulunmaktadır. Nüfusumuzun 20 milyonu, sevdikleri 
İslam büyüklerine ve kendi inançlarına camilerde küfredildiği, alay edildiği, sevgi ve saygı du
yulmadığı için, değişik ibadet evleri olduğu için camiye gitmemektedir... (RP sıralarından gü
rültüler) 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)— Yok öyle şey, yok... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Hepsi Müslüman; küfür olmaz camide. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — 60 milyon Müslüman... 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Asırlardır diyorum, bunlar yapıldı... Bunlar tarihî bir ger

çektir, inkâr edemezsiniz bunları. (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN— Sayın Ulusoy... 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Camiye gitmemişsin, onların hepsi Müslüman. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Hangi camide küfredilmiş? Yok öyle bir şey. . 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Biz de öyle olmasını istiyoruz; ama bu sıkıntıları da yaşı

yoruz. Lütfen, ülkenin sıkıntılarını dinleyin. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Yazık yazık, böyle konuşamazsın, cami küfür yeri 

değildir. 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Bunlar yapılmıştır, tarihî gerçektir. 
BAŞKAN — Sayın Ulusoy... Sayın Ulusoy... 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Hayır yapılmamıştır, iftira ediyorsun, bühtanda 
bulunuyorsun. 

ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Lütfen dinleyin, Önce dinlemeyi öğrenin. 
BAŞKAN — Sayın Ulusoy, lütfen, hiçbir inanç grubunu rencide etmeyecek şekilde konuşun. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Çok yazık, çok! -
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Geriye kalan 36 milyon... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Cami küfür yeri değildir. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Ne bağırıyorsun? Bağırmadan dinle, biz sizi nasıl 

dinledik? ' 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Ama hakikati konuşsun . Hangi camide küfredil

miş? Gidin camiye, hangi camide küfredilmiş, ispat edin. 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Ben gerçeği söylüyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ulusoy, devam edin: ama lütfen hiç kimseyi rencide etmeyecek şekilde 

kelimelerinizi seçin. 3 dakikanız kaldı, onu da hatırlatmış olayım size. Lütfen... 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Ben şahıslara yönelik hiçbir şey söylemiyorum. 
Geriye kalan 36 milyon insanın, Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, yüzde 50'si ka

dın olup, bunların da camiye gitme alışkanlıkları yoktur. Aynı resmî verilere göre, geriye kalan 
nüfusun 8 milyonu, 14 yaş grubu altında kalan çocukları oluşturmaktadır. Bunlar da düşül
dükten sonra geriye kalan 10 milyon nüfusun hepsinin camiye gittiğini varsaydığımız takdirde, 
her camiye 150 kişilik cemaat düşer. Bunların içinden camiye gitmeyenleri de çıkardığımız tak
dirde, her camiye ortalama olarak 100 kişi düşmektedir. Bu iyimser rakamlara rağmen, halen 
bütçelerde ortalama her yıl ülke genelinde 1 500 cami -yani günde ortalama 5 cami- 300 Kur'-
an kursu -günde bir Kur'an kursu- inşası öngörülmektedir. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Elhamdülillah, Allah sayılarını daha çok artırır 
inşallah. 

ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Değerli milletvekilleri, acaba dinimizde ibadet edilecek 
yerle ilgili bir yasak var mı? Yoksa, Tanrı evde ibadet etmemizi yasakladı mı? Veya bunu ya
saklayan bir ayet mi indirdi? 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Yasak yok. 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Bu yoksul ülke insanları zorunlu gereksinimlerini karşı

layacak malî ve ekonomik güce sahip değilken, din adına, böyle, ihtiyacın üzerinde, keyfî ve 
siyasî yatırım amacıyla harcama yapılması, Tanrı katında yoksullara karşı işlenmiş bir günah 
değil midir? 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Bravo... 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Diyanet İşleri Baş

kanlığının 1991 yılı bütçesiyle, 1992 yılı bütçesi arasındaki artış oranı, yüzde 108'dir, bu oran, 
1993' te yüzde 56'dır. 1983 ile 1992 yılları arasında, personel sayısındaki artış, yüzde 65'tir. 

Kur'an kurslarının sayısında 1980 ile 1990 yılları arasındaki artış oranı yüzde 52'dir. Bu 
kurslardaki öğrenci artış oranı ise, 1980 ile 1992 yılları arasında yüzde 172'dir. 

NABt SABUNCU (Denizli) — Çok şükür, çok şükür, Allah'a hamd olsun. 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — îmam-hatip okullarında bu oran yüzde 53'tür. 
1984 ile 1991 yılları arasında cami sayısındaki artış, yüzde 24'tür. Nüfusumuz 1980 ile 1990 

yılları arasında yüzde 27 artış göstermiştir. 51 bin olan ilkokul sayısı, cami sayısından azdır 
ve okullarımızın sınıflarında yüzer kişilik öğrenciler mevcuttur. - • / 
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Bunların yanında, yurt dışına vaat ve irşat hizmetleriyle bu ülkelere din hizmeti götürmek 
amacıyla, birçok din görevlisi yurt dışına gönderilmektedir. Bunların bir kısmı, devlet ve hal
kımızın düşmanı olan ve basında "kara ses" olarak nitelendirilen Cemalettin Kaplan'ın emri
ne girmekte ve güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Yine, hepimizin bildiği gibi, bunların çalış
maları ve örgütlenmeleri sonucu, İslam federe devleti kurulabilmekte ve açıkça, Atatürk ve.Cum-
huriyet düşmanlığı yapılmaktadır. Halen yürürlükte olan Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Ya
sasıyla, insanlar, belli bir inanç grubuna dahil olmaya, dinî bir öğretim takip etmeye, dinî bir 
eylemi yerine getirmeye iradeleri dışında zorlanmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin sosyal yapısını incelediğimiz zaman, etnik grupların ya
nında, birçok inanç grupları da, kimliklerine, inançlarına, kültürlerine bağlılıklarını sürdür
mektedirler. özellikle inanç dünyalarında, duyarlılıklarını tüm canlılığıyla, toplum ve aile bü
tünlüğü içinde devam ettirmektedirler. Buna karşılık, devletin"okullarında, görüntülü, yazılı 
yayın ve iletişim araçlarında, bu inanç gruplarına rağmen, belli bir inanç grubunun görüşleri 
ve öğretisi sergilenmekte, propagandası yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy, süreniz doldu. Önünüzdeki yazınızı görüyorum, daha çok say-
- fanız var, okursanız çok zaman alır, lütfen telhis ediniz, lütfen hepsini okumaya gayret etmeyi
niz, lütfen. 

ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Sayın Başkan, hızlı geçeceğim. 
Demokrasinin tüm kuralları, kurumlarıyla yaşama geçirilmesi sürecinde milyonlarca in

sanın temel hak ve özgürlüklerinin başında gelen inanç özgürlüğünün, ihlal edilip zedelendiği
ni yadsımak, olası değildir. 

Okulda, televizyonda, radyoda belli bir inancın eğitimini gören çocuklarımız, evlerinde 
daha değişik inanç yorumuna sahip olan aileleriyle çelişmekte ve psikolojik bir bunalıma gir
mektedirler. Bu uygulamayla toplumumuzun en küçük ve en kutsal birimi olan aileler parça
lanmakta ve olaylar büyüyüp, genişleyerek, toplumun, ağırlığını, sağlığını, yapışını bozmakta; 
sorunlu insanlar kitlesi haline dönüşmesine neden olmaktadır. Bu gelişen olaylar, sonucunu, 
olumsuz olarak, devletimizin en üst kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde de vermek
tedir. Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının bütçesi görüşülürken, bazı arkadaş
lar, talihsiz bir şekilde, Sayın Bakana; "Bakanlığınızda şimdi mezhepçilik şeklinde daha dar 
bir anlayış getirildiği, devamlı duyduğumuz şeydir" diyorlar. 

Yine, bir arkadaşımız Sayın Bakana, "Anayasamıza göre, Türkiye'de, din, dil, ırk ve mez
hep farkı gözetilmeksizin herkese eşit davranılır. Vatandaşlar kanun karşısında eşittir. İmkân
lar o ölçüde sağlanır; ama Sayın Bakanın yaptığı tayinlerde, Anayasanın bu hükmüne uyulma
dığı konusunda iddialar var. Daha açık. bir ifadeyle, Sayın Bakanın, Alevileri tayin ettiğini, 
Alevilerin adalet Bakanlığı' üzerinde bir tahakküm kurmasını arzuladığı yolunda iddialar var" 
diyerek, Meclisin ortamına yakışmayan ve aslı olmayan birtakım iddialarda bulunabiliyor. 

Yıllardır, ülkemizde, kendi inanç grubundan göreve getirilen bürokratlara ses çıkartma
yan, hatta bir tek alevî vatandaşın çalıştırılmadığı Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu kuralı özenle uygulayan geçmiş... 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)— Alevî-Sünnî, hepsi Müslümandır... 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Lütfen dinleyiniz... 
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BAŞKAN — Sayın Ulusoy, sizden rica ediyorum, metninizin hepsini okumayınız, istir
ham ediyorum son sayfanızı okuyunuz, benim için zaman mühim... 

ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Sayın Başkan, benden önce konuşan arkadaş beş dakika 
fazla konuştu, ben de beş dakika fazla konuşacağım. 

BAŞKAN — Siz de o zamanı alıyorsunuz, o sürenizin bitmesine iki dakikanız kalmıştır. 
Lütfen hepsini okumayınız, son sayfayı okuyup, bitiriniz efendim. 

ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Toparlıyorum.... 
BAŞKAN — Böyle uzun toparlama olur mu?.. Sayın konuşmacı arkadaşlarımızdan lüt

fen zamana riayet etmelerini istirham ediyorum. 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — ... İktidar kadroları, bu Anayasa ihlallerine neden sessiz 

kalıyorlardı? Bazıları şimdi kalkmışlar, hiç aslı olmadığı halde, böyle bir ayrıcalık yapılmadığı 
halde, kendi çaplarında kıyamet koparıyorlar; sanki Alevîlerin işe alınması, bir üst göreve geti-

- rilmesi suçmuş gibi konuşuyorlar. 
Göreve getirilen kişilerin liyakatına değil de, inancına dikkat çekilmekle ne yapılmak isteni

yor, anlamak mümkün değil! insan hakları savunucuları kesilen bu insanlar, insan haklarının 
bundan daha iyi ihlal edilemeyeceğini acaba biliyorlar mı? Türbanlı bir azınlığın haklarını savu
nan, "insan hakları ihlali yapılıyor" diye ortalığı ayağa kaldıran bu arkadaşlar ve eylemdaşları... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Azınlık değil, hepsi Müslümandır. 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — ... neden, yıllardır hakları ihlal edilen değişik inanç gru

bundaki milyonlarca insana sahip çıkmadılar? 
İnsanlığın haklarını ihlal edenler, insan hakları savunuculuğu yapamazlar. Böyle gözük

seler bile, sahtecilikleri hemen anlaşılır. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Alevîler bizim kardeşimizdir, 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın başın

dan beri anlatmaya çalıştığım bu olumsuzluklar, bizlerin bazı gerçeklerle karşı karşıya geldiği- ' 
mizi göstermektedir. 

Biz, Diyanet İşleri Başkanlığının görüşüne ve inancına karşı değiliz; Ayrıca, saygılıyız. Aynı 
saygının ve hoşgörünün, diğer inanç gruplarına da gösterilmesini bekliyoruz ve istiyoruz. 

Uzun deneyimler göstermiştir ki, bu teşkilat, maalesef, diğer inançlara karşı hoşgörü sa
hibi değildir. Onları horlamakta, yadsımakta ve hatta onları, bilinçli olarak, devletten aldığı 
güçle asimile etmeye çalışmaktadır. 

Hepimiz, bu ülkenin ve bu ulusun bölünmez bütünlüğüne bağlıysak, saygı duyuyorsak, 
bunu geleceğimizin güvencesi olarak görüyorsak, bu Kurumu kaldırarak, daha çağdaş ve bi
limsel bir yapı olan ve kalkınmış ülkelerde uygulanan laiklik düzenini kurmak zorundayız. Bunlar 
acı gerçeklerdir; ama söylemek, savunmak, hepimizin tarihî borcudur. Ben böyle biliyorum, 
böyle inanıyorum. 

Ülkemizde köklü ve sürekli barış, ülke ve ulus bütünlüğünün temeli olan laikliğin, tam an
lamıyla gerçekleştirilmesiyle sağlanabilir ve korunabilir. İşte bunun için, Diyanet İşleri Başkanlı
ğının kaldırılarak, din işlerinin, onun gerçek sahibi olan, dinî cemaatlere bırakılmasının düşü
nülmesinin zamanı gelmiştir. Bu cemaatlerin bu konuda oluşturacakları kurumların, malî ve eko
nomik açıdan denetlenecek, yabancı ülkeler tarafından da beslenmemesine dikkat edilmelidir. 
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Anayasadaki evrensel hukuk ilkelerine aykırı dinî eğitim zorunluluğunun kaldırılmasını; 
dinî eğitimin, kişilerin ve velilerin rızalarına bırakılmasını; okullardaki dinî eğitimin kaldırıl
masını; bir görüşün propagandasının yapıldığı yerlere devlet yardımının kesilmesini; görüntü
lü ve yazılı yayında tüm inanç gruplarına imkân eşitliği sağlanmasını, şu anda olduğu gibi, 
tek taraflı dinî eğitimi amaçlayan yayın yapılmamasını Hükümetimizden ve Yüce Meclisimiz
den diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz, sabır gös
terdiğiniz için, hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulusoy. 
Anavatan Partisi Grubu adına, istanbul Milletvekili Sayın İsmail Sancak, buyurun. (ANAP < 

sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler: 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1993 yılı bütçesi hakkında, Anavatan Partisi Grubu adına görüş
melerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi en 
derin saygılarımla selamlıyorum. ' 

Çok değerli arkadaşlar, ben Diyanet İşleri Başkanlığının 1993 yılı bütçesiyle ilgili görüş
mek, istiyorum; burada herhangi bir mezhebin veyahut bugüne kadar belki de bu kürsüde ko
nuşulmamış görüşleri savunmak için değil. Her ne kadar şu kürsü serbest kürsüyse de, halkın 
kürsüsü olduğunu kabul ediyorsak da, burada Diyanet İşleri Başkanlığının itibarını hiçbir kim
senin zedelemeye hakkı yoktur; buna bu Meclisin de müsaade etmeyeceği kanaatindeyim. 

MEHMET SEVÎGEN (İstanbul) — Atatürk'ü zedeliyorlar da, laikliği zedeliyorlar da!.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ellerinden gelse Anıtkabiri yıkacaklar! 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşım, Atatürk'ü kimsenin ze

delemeye hakkı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, eğer Atatürk ve Atatürk gibi kahramanların sa
yesinde kurulmuşsa, onların koymuş olduğu kaideler sayesinde kurulmuş olan Diyanet İşleri 
Başkanlığının bütçesini savunuyoruz. O bakımdan, Atatürk ilkelerine karşı çıkmamakla bir
likte, Atatürk, eğer laikliği şart koşmuşsa, laiklikte herkes düşüncesini serbest olarak söyleye-
biliyorsa, yine bu düşüncelerin hepsini Atatürk'e borçluyuz. Onun için Atatürk'e karşı olmak 
mümkün değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) —• Kürsüden de söylemeyin, diyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen,., arkadaşımız daha konuşmaya giremedi; hazırladığı metni 

okumaya imkân bulamadı. 
Buyurun Sayın Sancak. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ben her zaman şu masalarda otu

rur, sürekli, burada konuşan insanları hiç sesimi çıkarmadan dinlerim. Eğer konuşma hakkı 
bana verildiyse, sizin de dinlemenizi istiyorum. Biraz evvel konuşan arkadaşınız, belki bizim 
doğrultumuzda konuşmadı; ama ben yerimden hiçbir şekilde müdahale etmedim. Onun için 
sizler de müdahale edemezsiniz. 

\ H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Kürsüden de kınamayın. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sancak; devam edin lütfen. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Siz, kınama kabul edin; ben düşüncelerimi aktarmak 

üzere geldiğime göre, kendi düşüncelerimi söylüyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "din" kelimesinin Türkçe anlamını, "gidilecek yol" 
olarak tarif etmek mümkündür, Din, gerek fertler, gerekse cemiyetler için lüzumlu bir müesse
sedir, hiçbir zaman yük değildir, din konusunda yapılan masraflar, fuzulî masraflar değildir. 
(RP sıralarından, 'Bravo" sesleri) 

tlahî dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan islam Dini, tarih boyunca insanlığa ışık 
tutmuş, Müslümanların ilerlemesinde çok önemli rol oynamıştır; bu rolü kimse inkâr edemez. 
Din, fertlerin kalbinden başlayıp toplumu dalga dalga kucaklayan, birlik ve beraberliği sağla
yan huzur ve güven kaynağıdır. Onun için, okullardan din dersini kaldırmaya gerek yoktur ar
kadaşlar. 

tslam dininin gayesi insanın mutluluğudur. Bunun için, her çağda geçerliliğini koruyan 
yüksek ahlâk prensipleri koymuştur. Yeter ki, dinin bu prensipleri doğru anlaşılsın ve iyi anlatılsın. 

Türk Milleti, tslam Dinine büyük hizmetlerde bulunmuş, tslam kültür ve medeniyetinin 
cihana yayılmasında önemli görevler üstlenmiştir. Bugün bile dünyanın takdir ve hayranlığını 
celbeden, ecdadımızdan intikâl eden muhteşem eserler bunun en büyük kanıtıdır. Tarih bo
yunca elde ettiğimiz başarılar, birlik ve beraberlik sayesinde olmuştur, tstiklal Harbinde, hoca
larımızın Anadolu'da elde ettikleri başarıyı her halde unutmuşuz. "Atatürkçülük" diyorsak, 
işte, o zaman, Atatürk de, o hocalarla birlikte, yurdumuzun kurtuluşunda çok büyük birlik 
ve beraberlik içerisinde olmadı mı?.. 

Tarih boyunca elde ettiğimiz başarılar, birlik ve beraberliğin sonucudur diyoruz. Bu birli
ğin sağlanması, toplumu meydana getiren fertlerin birbirini içten gelen bir duyguyla sevmesi 
ve birbirlerinin haklarına saygı göstermesiyle mümkündür, tşte, bu sevginin kaynağı ve birlik 
ve beraberliğimizin en büyük teminatı dindir. Bugün, her zamankinden daha fazla birlik ve 
beraberliğe ihtiyacımız vardır; Bu sebeple, din hizmetlerini yürüten Diyanet tşleri Başkanlığına 
ve saygıdeğer din görevlilerimize büyük vazifeler düşmektedir. 

Anayasal bir kuruluş olan ve personel sayısı 90 bine ulaşan Diyanet tşleri Başkanlığı büt
çesinin çok büyük bir bölümü personel giderlerine ayrılmış, yatırım harcamalarına ayrılan miktar 
yetersiz kalmıştır, özellikle, teşkilatın büyüklüğüyle mütenasip bir hizmet binası yapımı için, 
iktidarımız döneminde bir arsa temin edilmiş ve bunun için belli bir ödenek ayrılmıştı. Halbu
ki, Koalisyon Hükümeti, 1992 malî yılı bütçesinden hizmet binası için ödenek ayırmamış ve 
binanın inşaatı Türkiye Diyanet Vakfının çabalarıyla yürütülmeye çalışılmıştır, Bu binanın en 
kısa zamanda yapılabilmesi için 1993 yılı bütçesinden yeterli ödeneğin ayrılacağına ve bunun 
gerekliliğine inanıyorum. 

Hizmet alanı, yurt dışında, muhtelif ülkelerde çalışan arkadaşlarımızı ve bağımsızlığına 
kavuşan Türk cumhuriyetlerindeki soydaşlarımızı da içine alan Diyanet tşleri Başkanlığını da
ha büyük hizmetler beklemektedir. Çağın gelişen şartları da dikkate alınarak, diyanet perso
nelinin meslekî, sosyal ve kültürel konularda hizmet içi eğitimlerine ağırlık verilmeli ve bunu 
karşılamak üzere de yeterli ödenek ayrılmalıdır. 

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çalışan ve sayıları 2 milyona yaklaşan vatandaşlarımıza din 
hizmeti götürmenin ne kadar büyük bir önem taşıdığı izahtan varestedir. Bu konunun ihmal 
edilmesi, ya vatandaşlarımızın dinî ve manevî bakımdan boşlukta kalmasına veya din adına 
ortaya çıkan birtakım yanlış ve yanıltıcı akımların etkisinde kalmasına sebep olacaktır. Her 
iki durumun da, telafisi imkânsız sakıncalar doğuracağı muhakkaktır. 
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Bugün, Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletlerinde vatandaş ve soydaşlarımıza 
hizmet vermek üzere Diyanet işleri Başkanlığınca görevlendirilen 800'den fazla din görevlisi 
vardır. Bu kadroların tamamına yakını iktidarlarımız döneminde temin edilmiş, bunların hiz
met verdikleri bölgelerde, Türk işçileri, Diyanet görevlilerinin etrafında kenetlenmiş, böylece 
bu insanların devletlerimize olan güven ve bağlılıkları güçlenmiştir. 

Ancak, işçilerimizin büyük fedakârlıklarla yaptırdıkları birçok cami için din görevlilerine 
ihtiyaç vardır. Bu isteklerin karşılanması, geciktirilmemesi gereken bir husustur. Eğer, devlet 
olarak kendilerine sahip çıkılmazsa, meydana gelecek boşluğu, başkaları doldurmaya çalışa
caktır. Nitekim, özellikle dış ülkelerdeki haberlere baktığımız zaman, Almanya'da olsun, diğer 
Avrupa ülkelerinde olsun, maneviyattan yoksun olan insanların ne kadar hatalara düştüğünü, 
hatta daha da boşlukta kalanların dinlerini dahi değiştirdiklerini kolaylıkla tespit etmiş bulun
maktayız. 

Biraz evvel, değerli bir arkadaşım, dine yapılan yatırımların gereksizliğinden bahsetti; an
cak, biz, SHP olsun, diğer bütün partiler olsun, hiç fark etmez, eğer dinimize sahip çıkmaz
sak, eğer insanlarımızı yetiştirmezsek, elbette ki, yarınlarda, Almanya'da da olsa, Türkiye'de 
de olsa, başka dinlere dönebilecek zihniyette insanlar her geçen gün yayılır diyoruz. 

Ülkemizde her yıl ortalama 1 500 yeni cami yapılmaktadır. İnşallah, bunların sayıları ar
tar diyoruz. Bu camiler de, söylenildiği kadar devlete yük olan bir olay değildir. Camilerin ço
ğunu, halkımız, kendisi istediği için yapar ve böyle de olmuştur. 

Sözlerime, memuriyetim esnasında olan bir olayı anlatarak devam etmek istiyorum. Ben 
belediye görevlisiydim... Bir mahallede cami yapılacaktı. Orada, cemiyet başkanlığı hesapları 
yapan kişi, caminin yapılmasına mani olmak istedi; şikâyet dilekçesiyle birlikte bana geldi. Ken
disine, "Arkadaş, sen bu şikâyet dilekçeni bana verme. Eğer o caminin yapımını durdurursan, 
o mahalleye de giremezsin; çünkü, bu millet isterse cami yapar, isterse kilise yapar. Demek ki, 
çoğunluk cami istediğine göre, bu cami burada yapılacaktır" dedim. 

Eğer halkımızın yüzde 90'ı Müslümandır diyorsak, o zaman Müslümanların eğitim yeri, 
cem olma yeri, cemaat olma yeri, camilerimizdir; kimsenin de camilere karşı çıkmaya hakla 
yoktur. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Dinî eğitim, elbette ki, sadece camilerde yapılmaz; evlerde başlar, ailede başlar, camide 
olgunlaşır; ama, zaten bizim de bütün sıkıntımız, o camilerimize, yeterli yetişmiş elemanları 
getirememiş olmamızdır. Eğer camilerimize, gerçekten bize hitap edebilecek', bizlere tam anla
mıyla doyurucu bilgiler verebilecek olan imamlar yetiştirebilmiş olsak, herhalde Türkiye çok 
daha iyi bir seviyeye gelir. Yoksa, aydın olmak, caminin dışında, babasının, annesinin, en ya
kın insanının cenaze namazını kılmayan insanların aydın olması demek değildir. En yakın in
sanının cenazesine gider, caminin dışında durur; gariban vatandaş dediğimiz, gerici diye, belki 
de yobaz diye suçladığımız insanlar caminin içerisinde namaz kılar, arkasından da gelir cenaze 
namazını kılar. Avukatlarımız, aydın olan kitlelerimiz, insanlarımız camiden içeri girme cesa
retini gösteremezler. Ben diyorum ki, Türkiye'nin esas kurtuluşu, o caminin dışında kalan in
sanların, caminin içerisine girerek ibadet etmesiyle olacaktır. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (istanbul) — Hiç olmazsa cenaze namazlarını kılsınlar. 
ÎSMAÎL SANCAK (Devamla) — Biz, elbette ki, laikliğe karşı değiliz, Anayasanın gereği

dir; ama, bir insanın anasının, babasının cenaze namazını kılmasına mani değildir laiklik. Ser
besttir, herkes girebilir; ama, nedense biz giremeyiz, girmek istemeyiz camiden içeriye. Tabiî ki, 
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biz, burada hocalık yapacak değiliz; ama, konumuz Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesi olduğu 
için bu mevzulara girmiş olduk. O bakımdan, dinimize, Diyanet tşleri Başkanlığı teşkilatımıza 
daha fazla sahip çıkmamız lazım geldiği kanaatindeyiz, 

tmam hatiplik sınavını kazanan binlerce genç, göreve atanmayı; binlerce cami de, görevli
sini beklemektedir. Sayın Bakanımızdan, Diyanet tşleri Başkanlığımızdan özenle rica ediyo
ruz : Halkımızın, haklı olarak sızlanmasına sebep olan bu aksaklığın, bir an önce giderilmesi
ni istiyoruz. 

Din hizmetlerinin yürütülmesinde en önemli faktör, hiç şüphesiz, sahasında iyi yetişmiş 
liyakatli insanlardır. Bu sebeple, 90 bin kişilik teşkilatta yönetici olacak ve bu teşkilatı belirli 
hedeflere yönlendirecek, merkez, il, ilçe ve taşra yönetici kadrosunun özellikle üst seviyedeki 
görevli ve yöneticilerinin seçiminde, atamalarında, bilgi, tecrübe ve liyakat esas alınmalıdır. 
Bu esaslara riayet edilmediği, atamalarda adam kayırma ve partizanlık yoluna gidildiği takdir
de, beklenen hedeflere varılamayacağı gibi, teşkilatın itibar ve saygınlığı da zedelenmiş olur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın Devlet Bakanımız, basına yansıdığı kadarıyla, Diyanet 
tşleri Başkanının araç plakasıyla hayli ilgilenmektedir. 

Biz bunu takdirle karşılıyoruz; çünkü, Diyanet tşleri Başkanı, Türkiye'de, mademki çok 
büyük bir müessesenin başındadır, mutlaka yerini ve itibarını görmelidir. O konuda en kısa 
zamanda mesafe alınmasını bekliyoruz. 

Bir yıldan beri yapılan bazı haksız tayinler vardır. Bize göre haksızdır; ama, siz haklı ol
duğunuzu iddia edeceksiniz.:. Eğer böyle haksız tayinler varsa, durdurulmasını istiyoruz. Özel
likle, teşkilat dışından gelen liyakatsiz kişilerin teşkilatta söz sahibi olduğunu söyleyenler ço
ğunlukta. Lütfen, siz, bu konuya daha fazla eğilin ve bu konudaki haksızlıkları ortadan kal
dıralım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; halkının yüzde 99'u Müslüman olan ülkemizin bu önemli ku
ruluşunun reorganize edilmesi, daha faydalı bir hale getirilmesi gerekmektedir. Var olan bu 
müessesemizi yıkmak için değil, daha etkin bir hale getirmek için, parlamenter olarak, Müslü
man olarak, elimizden geleni yapmamız şarttır diyorum. 

1924 yılında kurulan bu müessese, artık, yapısıyla, statüsüyle ihtiyaca cevap vermemekte
dir. Her ne kadar bazı tadilatlar yapılmışsa da, yeterli değildir. Gelinen bu noktada, gerek ken
di insanımıza, gerekse bizden bu hususta destek bekleyen Türk cumhuriyetlerine, soydaşları
mıza ve tüm Müslümanlara, çağın gerektirdiği hizmetleri sunabilmek için, Diyanet tşleri Baş
kanlığının, çok güçlü bir yapıya sahip olması gerektiği inancı ve kanaatindeyiz. 

Diyanet tşleri Başkanlığının, tamamen siyasetin dışında tutulmasını arzu etmekteyiz. 
Ayrıca, iktidarımız döneminde çalışmaları yapılan ve hazırlanan Diyanet tşleri Başkanlığı 

Teşkilat Kanun Tasarısının Meclisten geçirilip kanunlaştırılması için hâlâ neyi bekliyoruz? Yoksa, 
biraz evvel bu kürsüde konuşulduğu şekilde, Diyanet tşleri Başkanlığı Teşkilat Kanununa karşı 
çıkan mı var? 

Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe komisyonunda yapmış olduğum, bir konuşmaya vermiş ol
duğu yazılı cevaptan, öyle bir gerekçe olduğu kanaatine vardım. Bazı bakanların karşı çıkması 
nedeniyle, Diyanet tşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısının geriye çekildiğini söylemekte
siniz, bu cevabınızda. % • 
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Bizim için bu kadar gerekli olan bu teşkilat kanununa, insanların yüzde 99'unu Müslü
man olarak ilan ettiğimiz Türkiye'nin bakanları, nasıl karşı çıkarlar; bunu anlamak mümkün 
değildir!.. 

BAŞKAN — Sayın Sancak, sürenizin dolmasına 2 dakika var, lütfen toparlayınız 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ayrıca, dünkü bütçe görüşmelerinde bir arkadaşımız dile getirdi, ben de aynı konuya de

ğinmeden geçemeyecğim : Türkiye'yi, önemli bir toplantıda, Avrupa'da, Atina'da temsil eden 
bir sayın bakanımız, kadın haklarının gelişmemesinin nedenini, islâmiyet olarak söylerse, her
halde çok büyük bir yanılgıya düşmüş olur ve Türkiye'ye, ayrıca Müslümanlara da haksızlık 
yapmış olur. 

Bu kürsüden dün akşam yaptığı fevkalade konuşmalarını takdir ettiğimiz Sayın Bakanı
mızın, aynı şekilde, Islamiyeti de savunmasını ve Islamiyetin gelişmesinin, kadın haklarının 
engellenmesine hiçbir sebep olmadığını da bilmesini istiyorum. 

Böyle bir anlayış devam ederse, herhalde bu Hükümet döneminde de, beklediğimiz teşki
lat yasasının çıkması daha da zorlaşacaktır. 

Biz, dinin, kadın haklarının gelişmesine engel olmadığı; tam tersine, "Cennet, anaların 
ayağının altındadır" Islamî görüşüyle, kadınlara verilen değeri takdir edecek bir Bakanlar Ku
rulu ve Hükümeti olursa, işte o zaman, teşkilat kanununun çok çabuk çıkacağı kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatının verimli çalışmasının te
mini için ve halkımızın gerçek anlamda dinî hizmetinin yapılması için, birlik ve beraberliğimi
zin temini, için, terör, hırsızlık, adaletsizlik, rüşvet, fuhuş, kumar gibi, cemiyet hastalıklarının 
nispeten ortadan kaldırılması için, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı iyileştirilmelidir. Bu iyi-* 
leştirmeyi birkaç madde halinde, görüşümüz olarak şöyle toparlıyorum : 

Teşkilatın en büyük eksikliği olan teşkilat kanununun -biraz evvel de vurguladığım gibi-
bir an evvel çıkartılması gerekmektedir. Kanunu olmayan teşkilatın çalışmasından fayda bek
lenemez. 

Teşkilatın bundan sonra yeniden1 organize edilmesi ve liyakat sistemi uygulanarak, layık 
olanların makama getirilmesi gerekmektedir. , • 

Particilik, çeşitli tarikat ye görüşe mensup olanlar, tek idealde, İslam idealinde birleştiril-
melidir. 

Denetim hizmetleri, yeterince ve etkin bir surette yerine getirilmelidir. 
Genel ilke dışına çıkanlar, takip edilerek, kanunlarda öngörülen cezalara çarptırılmahdır. 
Din görevliliği haysiyet ve vakarını göstermeyenler ayıklanmalıdır. 
Görevin ağırlığı ve otoritesi onore edilmelidir. 
Halkın, din adamı ihtiyacı sağlanmalıdır, buna hiçbir mani bırakılmamalıdır. Büyük şe

hirlerde bile birçok cami kadrosuzdur, Sayın Bakanım, askere gidenlerin yerleri boştur. Köy
lerde ise yeterince kadro bulunmamaktadır. Bütçe imkânları zorlanmalıdır; bu konuda feda
kârlıktan kaçınılmamalıdır, Zira, cemiyetimizin manevî boşluğunun kötü neticelerini hep be
raber yaşamaktayız. • 

Hizmet içi eğitim artırılmalı; din adamları, üretken, okuyan ve yenilikleri takip eden kim
seler olarak eğitilmelidir. 
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Temel eğitim süresince ve lise sınıflarında bulunan öğrencilerin, yaz aylarında Kur'an kurs
larında dinî eğitim görmeleri için gerekli tedbir alınmalı ve imkân hazırlanmalıdır. 

İnşası tamamen halk üzerinde kalan camilerin, gerek inşaat süreçleri ve gerekse mimari 
bozuklukları üzüntü kaynağıdır. Devletin imkânlarından istifade ettirilmelidir. Bu camilerimi
ze her türlü yardım sağlanmalıdır. 

Eğer camiler gereksiz olsaydı, eğer camiler bize, Türk Milletine, Müslümanlara güç ver
memiş olsaydı -işte şu anda bütün dünyanın gözü önünde sergilenen Bosna-Hersek olayını gö
rüyoruz ve Bosna-Hersek olayında ilk hedef alınan yer camilerdir- eğer onların önemi ortaya 
çıkmasaydı, ilk hedef alınan, camiler olmazdı. Onun için cami düşmanlığı, şu kürsülerde de, 
toplumda da sakın yapılmasın. 

BAŞKAN — Sayın Sancak, lütfen bitiriniz, lütfen... Süreniz doldu. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Allah, Allah, neden çıkıyor bu?.. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Dinlemesini öğrenelim lütfen... 
BAŞKAN — Lütfen... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Haksızlık yapıyorsunuz. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Siz de buradan çok haksızlıklar yapıyorsunuz. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)'•— Sanki öyle bir şey varmış gibi... Bırakın, bırakın 

onları... 
BAŞKAN — Sayın Kerimoğlu, lütfen... Lütfen... 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Sayın Kerimoğlu, sizin buradan çok haksızlıklar yaptı

ğınızı biz de gördük. 
BAŞKAN — Sayın Kerimoğlu, lütfen... 
Sayın Sancak, karşılıklı konuşup da, süreyi temelli uzatmayalım, lütfen konuşmanızı bi

tiriniz. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sanki öyle bir şey söyleyen varmış gibi konuşu

yorsun. 
BAŞKAN — Sayın Kerimoğlu, lütfen... 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Onun için dinlemelisiniz. 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin Sayın Sancak. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Biz, burada çok hakaretleri de gördük; Cumhurbaşkan

lığı makamım tarif ederken, "Çankaya ormanları arasındaki zat" diyenleri de gördük... 
Devletin o makamına kimsenin o şekilde saygısızlık etmesi mümkün değildir. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Evet, ne olmuş?.. ' 
BAŞKAN — Efendim, mevzumuz dışındaki meselelere temas etmeyiniz lütfen. 

* MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Ne ilgisi var söylediklerinin? 
BAŞKAN — Sayın Kerimoğlu... 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Netice olarak din, gerçek hüviyetiyle fiiliyata sokulma

lıdır. Buna her zamankinden daha çok muhtacız. 
Partim ve şahsım adına... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Kim cami düşmanlığı yapıyor? 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Sayın Kerimoğlu... Sayın Kerimoğlu... 
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BAŞKAN — Bitiyor, bitiyor... Lütfen, devam edin Sayın Sancak. Konuşmanızı bitirin. 
Arkadaşınızla, icap ediyorsa, kuliste konuşursunuz. 

İSMAİL SANCAK (Devamla) — Ben arkadaşımla her zaman konuşurum; ama, neden 
tahammül edemiyorlar? Bizim burada savunduğumuz düşünce ve konuşmalar, her zaman sa
vunduğumuz, yüzde 99'u müslüman olan ülkemiz içindir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sizin tekelinizde mi? Müslümanlık kimsenin teke
linde değildir. 

BAŞKAN — Sayın Sancak lütfen... Sayın Kerimoğlu, lütfen... 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Sen ne konuşuyorsun? Konuşamazsın, dinlemek mec-

buriyetindesin. 
BAŞKAN — Pek muhterem arkadaşlar, böyle ulvî ve mübarek bir mevzuda birbirimizi 

rencide etmeyelim lütfen. 
Buyurun Sayın Sancak, devam edin lütfen. 
İSMAİL SANCAK — Sayın Başkan, lütfen, konuşurken sözümüzü kestirmeyin. Bizim 

sesimizi de kimse kesemez, onu da söyleyeyim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Öyle bir derdimiz yoktur, konuşun. 
BAŞKAN — Buyurun, lütfen devam edin Sayın Sancak. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Her yerde, her zeminde konuşacağım, konuşurum da, 

her zaman konuşurum... 
BAŞKAN — Sayın Sancak, sözlerinizi bitiriyordunuz; lütfen bitiriniz. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Siz susmanızı bilmezseniz, konuşmaya devam edeceğim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Konuşun; ama Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 

üzerinde konuşun. 
BAŞKAN — Biraz önce "şahsım ve Grubum adına" demiştiniz zannediyorum Sayın 

Sancak? 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Evet Sayın Başkanım, sizleri üzdüysem özür diliyorum; 

ancak.bu önemli meselede, hiç kimsenin gönlüne göre değil, Allah'ın emrine göre konuşuyo
rum. (ANAP ve.RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Partim ve şahsım adına, 1993 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin, milletimize, mem
leketimize, tüm insanlığa hayırlı ve faydalı olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim İsmail Bey. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına ilk konuşmacı olarak Manisa Milletvekili Sayın Yahya Us-

lu'ya söz veriyorum. 
Sayın Uslu, konuşma süresini diğer arkadaşınızla nasıl taksim ettiğinizin takdirini zatı ali

nize bırakıyorum. 
Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil

leri; Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşleri
mizi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Diyanet işleri Başkanlığı, din işlerini tedvirle görevli anayasal bir kurumdur. Milletimizin 
yüzde 99'u Müslümandır. Bu itibarla, tslamın ulvî değerlerini, yüce emir ve yasaklarını, ilim 
ve ahlakî umdelerini topluma aktarmakla görevlidir. 

Din, Allah tarafından gönderilen, insanoğlunun iki cihanda mesut ve mutlu olmasını sağ
layan ilahî yolun adıdır. Din,.fıtrîdir; insanın yaradılışıyla varolmuş, onunla devam edecektir. 
İnsanoğlu, istese de, istemese de, din duygusundan ve inanma ihtiyacından vazgeçemez. Çün
kü, yaradılış çamurunda ve diriliş hamurunda ilahî kudretin izleri ve motifleri vardır. Hiçbir 
icat, mucidini reddetme imkânına sahip değildir. Din ve insan ilişkisi böylesine özdeştir. 

tslam, evrenseldir. -Son Mebiye gönderilen son kitap Kur'an'ı Kerim'in ilk âyeti "Oku" 
diye başlar, tlim, tslamda baş tacı, çalışma ise onun harcıdır, tslamın alameti farikası, kalem 
ve kazmadır. Yani, öğren, çalış; işte, islamın parolası budur. Bundan büyük- yüce din olamaz. 

Türk devletleri, tarihten bugüne kadar din konusunu hep yüce yerlerde tutmuş ve yücelt
miş gelmiştir. Din kurumlarına, devlet bünyesinde hep yer vermiş gelmiştir. Türkiye Cumhuri
yeti kurulduğu günden beri, diyanet işlerimize genel idare içerisinde yer vermiştir ve kurumsal
laştırmıştır; Anayasamızın 136 ncı maddesi bunu amirdir. Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ara
sında yer alan laiklik prensibi doğrultusunda hizmetleri yürütür. Cumhuriyetimizin kurucusu 
Büyük Atatürk, kuruluş anında, diyanet işlerine, devlet kademeleri arasında yer vermekte bü
yük özen göstermiştir. Ne yazık ki, daha sonra, diyanet, Atatürk'ün bıraktığı konumdan geri
ye kaydırılmıştır. Din işleri pasifize edilmiş, bir dönemde, din adamları horlanmış; okuma, öğ
renme ve yayma hürriyeti kısıtlanmıştır. Böylece, dinî sahada, devlet eliyle bir boşluk meydana 
getirilmiş, bu boşluğu gören din istismarcılarının, sahte din adamlarının, cahil yobazların sa
hayı doldurmuş olduğunu görüyoruz. Dinî akideleri bozmaya memur türediler, bu zeminde 
şeytanlıklarını icra etme imkânını bulmuşlardır. Maalesef bu, devlet eliyle olmuştur. 

O dönem, devlet, hakikî din adamları yetiştirme müesseselerini kurmamış, halk, dinini 
öğrenmede gerekli iklimden yoksun bırakılmıştır. İşte, cumhuriyet devrinin en büyük yanlış
lıklarından birisi budur. O dönem, siyaset adamlarının da affedilmez ayıplarından birisidir; 
nitekim, millet bunu affctmemiştir. üstelik, bunlar laiklik adına yapılmıştır. Oysaki laiklik, as
la dinsizlik demek değildir; 1937 yılında resmen Anayasamıza giren laiklik, dinî gereklerin ye
rine getirilmesinde, okuma, öğrenme ve yaymadaki hürriyetin teminatıdır; Avrupa'da bu böy
le uygulanıyor. Bu hususta devlet, korumacılığın da diğer bir adıdır aslında; ama, bu, Türki
ye'de böyle olmamıştır. 

Bildiğiniz gibi, laiklik, Yunanca "laikos" kelimesinin kökünden alınan Fransızca bir keli
medir. Yani, Yunancadan kaynaklanan ve Fransızcadan gelen bir kelime; ruhanî, dinî olmayan 
fikir, sistem ve prensip anlamına gelir. Laiklik konusu bugün de dahil, uzun süre halk kitleleri
ne anlatılmış değildir; hâlâ da anlatılamamıştır. Aydınlarımız dahi kendi indî mütalaalarına 
göre manalandırmaktadırlar; kendi işine nasıl geliyorsa, laikliği öyle anlamakta ya da öyle an
latma gayreti içerisindedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçesini görüşmekte olduğumuz Diyanet tşleri Baş
kanlığı teşkilatımız, milletimizin göz bebeğidir. Hiç kimse buna yan bakamaz; çünkü millet 
affetmez. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Ortağınız öyle demiyor ama, yan bakıyor!.. 
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YAHYA USLU (Devamla) - Din hizmetlerini yürütmekle görevli Diyanet teşkilatımız bü
yük bir özveriyle çalışmaktadır. 100 bine yaklaşan personel hacmiyle, büyük bir kurumdur. 
Millî birjik ve beraberliğin pekişmesinde, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün muhafazasında, 
Diyanet, bir emniyet supabıdır: bunu böyle bilin. Bu hususta, tam kadronun, özveriyle görev 
yapmakta olduğunu gururla söyleyebilirim. " 

Diyanet İşleri ve bünyesinde mevcut Diyanet Vakfı, çok büyük hizmetler görmektedir. Bu
günkü Türkî cumhuriyetlerde ve Avrupa'da özveriyle hizmetlerine devam etmektedir. 

İçte ve dışta görev bilinci içerisinde çalışan tüm teşkilat elemanlarını,kutluyoruz; Cenabı 
Hak'tan, muvaffak olmalarını diliyoruz. 

Diyanet İşleri konusunda, bugünkü koalisyon Hükümeti, özellikle Başbakanımız Sayın 
Süleyman Demirel, ülke imkânlarının elverdiği ölçüde elinden geleni esirgememektedir. 

Biz Doğru Yol Partisi olarak ve hususiyle Sayın Başbakan Süleyman Demirel, Diyanetin 
üstünde, hepinizin bildiği gibi, titremektedir. Türkiye'de Diyanetin politikaya alet edilmemesi
ni isteyen, onun teminatı olan, Doğru Yol Partisi ve onun lideridir. Başbakanımız, bunda ka
rarlı ve çok titizdir. 

Bizim iktidarımızda ve Sayın Süleyman Demirel'in Başbakan olduğu dönemlerde, Diya
net İşlerinde, din adamı yetiştirmede, okulların, camilerin, Kur'an kurslarının açılmasında imam 
hatip okulları, İslâm enstitüleri gibi okulların faaliyete geçmesinde bu konular hep zirvede kal
mıştır, zirvededir de. Envanterini isterseniz verebilirim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — İnşallah öyledir... 

v YAHYA USLU (Devamla) — Öyle. Bakınız, size açıklayabilirim; ama, zamanım çok kı
sıtlı olduğu için maalesef... • 

BAŞKAN — Çok kısıtlı, lütfen cevap vermeyin. 
YAHYA USLU (Devamla) — Cevap vermiyorum. Sayın Başkan, Ali Bey benim arkada

şım. Orada tereddüt etmeyin. -
BAŞKAN — Zaman daraldı, onun için söylüyorum. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — İstanbul'dan bahset... 
YAHYA USLU (Devamla) — Maalesef, Grubumuz konuşmayı ikiye böldüğü İçin, burada 

istediğimiz şekilde meseleyi ortaya atmakta güçlük çekiyoruz. 
İlk defa, din görevlilerini emeklilik ve sosyal güvenceye kavuşturan, Hademe-i Hayrat Ka

nunundan çıkarıp, 657'nin içerisine götüren, Süleyman Demirel ve bizim mensup olduğumuz 
partilerdir. 

Teşkilat Kanununu çıkaran -tarih 1965- yine biz ve Başbakan Süleyman Demirel... Köy 
kadrolarını veren, köy kadrolarını ihdas eden biz ve Süleyman demirel... Tüm teşkilat mensup
larını 657 sayılı Personel Kanunu içine alıp, devlet memuru yapan yine aynı; binlerce Kur'an 
kursunun açılmasına, 383 adet imam hatip okulunun 310 tanesinin açılmasında Partimiz ve 
onun altında Başbakan Süleyman Demirel'in imzası vardır. 383 imam hatip okulundan... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Allah için bir tane açın!..; 
YAHYA USLU (Devamla) — Onun Başbakanlığı zamanında açılmıştır, itiraz edemezsi

niz. Çünkü, elimde yıllara ait istatistikler var, konuşmam kısıtlı olmasından dolayı gösterme 
İmkânını bulamıyorum. 
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Sevgili hocam, 383 imam hatip okulundan 310 tanesi Süleyman Demirel'in imzasıyla açıl
dığı gibi, bunun 19 tanesinin de -Allah rahmet eylesin, cennet mekân- Sayın Adnan Menderes 
tarafından açıldığını belirterek 383 adet imam hatip okulunun 330 tanesinin altında aynı eko
lün imzası, aynı Başbakanların imzasının olduğunu size söyleyebilirim. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Devlet yapıyor. 
, YAHYA USLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tabii, bu işler, kahve dövücünün "hınk" 

demesi gibi olmaz. Kahveyi kim dövüyorsa, onu söyleyelim; kim "hınk" diyorsa, onu da yeri
ne koyalım. Hakkı teslim etmekte neden böyle davranıyoruz ki... 

9 tane İlahiyat fakültesi veya İslam enstitüsünün 6 tanesinin altında Süleyman Demirel'in 
imzası, 1 tanesinin altında Adnan Menderes'in imzası var, bu da eder 7; zaten adedi 9. 1 tanesi 
rahmetli İnönü tarafından, 1 tanesi de Sayın özal tarafından açılmış, böylece sayıları 9 olmuş. 
Size, Kur'an kurslarının da vasairenin de envanterini verebilirim; ama, zamanım yeterli değil. 
Bineanaleyh, bu meseleyle ilgili resmî envanterler elimizde, siz de alır, bakabilirsiniz. Neresine 
"hayır" diyorsunuz? İşte sayı, işte kanıt da burada... 

Değerli arkadaşlarım, SHP sözcüsü arkadaşımız burada konuşurken, "Cami yaptırma, 
Kur'an kurslarının açılması ve diğer okulların yapılması, bu kadar olmamalı; bu kadar cemaat 
var, bu kadar camiye gerek yok" dedi. 

Değerli arkadaşlarıma biz şunu söylemek isteriz : Cami ve imam hatip okullarını, hatta 
Kur'an kursları açmayı devlet yapmıyor, mahallin insanları, mahallin Müslümanları yapıyor, 
mahallinde isteyen insanlar yaptırıyor. Devletin bunlarda bir kuruş parası yok ki... Buna ne
den karşı çıkıyorsunuz? O zaman, .mahalline gideceksiniz, kurulmuş olan cami derneğine di
yeceksiniz ki, "Cami yapmayın" Bu yanlış... Devlet, cami yapmıyor; Devlet, imam hatip okul
larını yapmıyor. Kur'an kurslarını devlet açmaz, camileri devlet yapmaz değerli arkadaşım, bun
ları cemaat yapar ve oranın insanlan yapar ve isteyen, istediği kadar cami, istediği kadar Kur'
an kursu açmada istediği kadar imam hatip okulu yaptırmakta bu ülkede serbesttir, o hürriye
te sahiptir. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Devlet de yapıyor, programda var. 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Yatırım programında var... 
YAHYA USLU (Devamla) — Hayır... Hayır... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
YAHYA USLU (Devamla) — Devlete birtakım kurumlar tarafından yardımlar vardır; ama, 

devlet bizzat cami yapmamıştır. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Yapmasın demiyoruz; ama, yapıyor... 
YAHYA USLU (Devamla) — Ayrıca, dış ülkelerdeki din görevlilerinden bahsedildi. İnsa

fa gelin... Dış ülkelerde çalışan Diyanet mensupları, bugün devletin teminatıdır, Atatürkçülü
ğün de teminatıdır, demokrasinin de teminatıdır, dinin de teminatıdır. İnanın... Sizin söyledi
ğiniz, Diyanet dışında çalışanlardır; ama, onları Diyanete mal etmeyin lütfen. Yani orada "Kara 
Sesin" emrinde, Diyanet Teşkilatının, devletin gönderdiği bir memurun olması mümkün de
ğildir. Yani, onu insafla söylemek isterim. Bunların burada söylenmesinin biraz ayıp olduğunu 
da ifade etmek istiyorum.'Yani, olmuyor... Böyle bir şey olmamalı söylenmemen* de... 

Bir arkadaşıma daha konuşma fırsatı vermek için, konuşmamı bitiriyorum. 
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İç ve dış kadroların daha da fazlalaştırılması, 1993 yılında verilecek kadroların erken ve
rilmesi... 

Sayın Bakanım, bizim Bakanımızsınız, DYP ve SHP İktidar ortağı partilerdir. Biraz önce, 
arkadaşımızın söylediği gibi, Diyanet teşkilatının bugün 5 bin kadroya ihtiyacı var. Bu bir ger
çek, iki yıl önce imtihanları yapılmış, yerleri belirlenmiş, "Sen filan yerin; İğdır'ın filan cami
sinin veyahut da Yüksekova'nın filan köyünün camiinin imamısın" denilmiş, Diyanetçe eline 
evrakı verilmiş, iki yıldır bekleyen elemanlar var. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Maliye Bakanlığında bekliyor. 
YAHYA USLU (Devamla) — Anlıyorum işte... 
Sayın Bakanım, ben Maliye Bakanıyla konuştuğum zaman, diyorki, "Biz, Sayın Devlet 

Bakanıyla mutabıkız, Benden o kadar kadro istedi, o kadar verdim. Eğer daha fazla isteseydi, 
verirdim." 

Buradan ilan ediyorum, bunu bana söyledi ve Sayın Bakanıma da iletiyorum. 
Ramazan geliyor ve milletin de ihtiyacı vardır... tmama ihtiyacı vardır. Ekseriyetle fakir 

fukara ve bütçesinden imam maaşını veremeyecek köylerdedir bu kadrolar ve ücra köşelerde
dir. Bu kadroların bin an önce, hemen verilmesi gerekir. Devletin, kaldı kaldı da Diyanet büt
çesinden mi kısıtlama yapması gerekiyor yahut da Diyanet bütçesinden mi kesinti yapması icap 
ediyor? Devletin başka kadroları yok mu? Başka bakanlıklara yüzlerce, binlerce kadro verilir
ken, Diyanet İşleri kadrosunu neden kesiyoruz? Sayın Bakanıma söylüyorum ben, Meclisin 
huzurunda söylüyorum (RP, DYP ve ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) ve Maliye 
Bakanıma da söylüyorum; çünkü, söyleye söyleye ağzımda tüy.bitti, her gün bunun üzerinde, 
her gün bunun peşindeyiz. Bu yapılan, gerçekten doğru değil ve ayıp. 

Bu kadrolar verilmeli, bu çocukları bekletemezsiniz, bu çocukların iki sene sonra askerli
ği geliyor, askere gidiyor, kazanmış olduğu elde etmiş olduğu hakkı da elinden alınıyor. 

BAŞKAN — Yahya Bey, Grubunuza ayrılan süreyi yalnız siz mi kullanacaksınız? Çok az 
zaman kaldı, lütfen tamamlayınız. 

YAHYA USLU (Devamla) — Peki, Sayın Başkanım; Sayın Bakanıma ben biraz böyle şi
kâyette bulundum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama bu durum devam ederse herhalde diğer grup sözcüsüne söz verme
yeceğim. " 

YAHYA USLU (Devamla) — Sabrınıza sığınarak bir konuyu da hemen söyleyerek sözleri
mi bitireceğim. 

BAŞKAN — EFendim, süreniz dolmak üzere, diğer sözcüye söz veremeyeceğim, açık söy
lüyorum. 

YAHYA USLU (Devamla) — Topluyorum Sayın Başkan. 
Bir kere daha söyleyeyim, bu kadroların verilmesini istiyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
YAHYA USLU (Devamla) — Sayın Bakanım, bir konuyu daha gündeme getirmek istiyo

rum : Millî Eğitim Bakanlığında, bir asker öğretmen uygulaması* vardır. Diyanet teşkilatında 
da asker imam uygulamasını getirmenizi diliyorum. Bir öğretmen hangi ücra köyde varsa, onun 
yanı başında imam da vardır. "Karda kışta dağdan aşağıya inemiyor" diye söylediğimiz bir 
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kurumun, insanları, yani, Millî Eğitim Bakanlığına mensup öğretmenlerimizin -canımız, ciğe
rimiz ve baş tacımız, o ayrı- yanı başında bir de, imam olduğunu unutmayınız, her köyde bir 
imam var ve asker imam uygulaması için bir kanun tasarısıyla, Bakanlığımızın bu işi çözmesi
ni burada talep ediyorum. 

Diyanet tşleri Başkanlığı bütçemizin, hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor ve Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Özkan, çok az süreniz var, konuşacak mısınız? 

MEHMET ÖZKAN (tzmir) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Cumhuriyeti kuranlara ait küçük bir kelime 

geçti. Cumhuriyeti kuranlar çok sağlam temeller üzerine kurmuşlardır, kendilerine daima mü
teşekkiriz. (DYP SHP ve ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

- Buyurun Sayın Özkan. 

Sayın Özkan, lütfen, 5 dakika içerisinde konuşmanızı toplayın; 5 dakikalık süreniz var. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET ÖZKAN (tzmir) — Süre 15 dakika Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, 15 dakika değil. 

MEHMET ÖZKAN (Devamla) 15 dakika onun, 15 dakika benim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, çok istirham ederim, başlangıçta evvela anlaşalım. Gruplar 
adına, Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesinde 20'şer dakika süre ayrılmıştır; 10'ar dakika taksim 
etmiş bulunuyorsunuz. Yahya Bey, sizin 5 dakikanızı aldı, 5 dakika konuşma hakkınız var; lüt
fen, 5 dakika içinde konuşmanızı tamamlayın. 

MEHMET ÖZKAN (Devamla) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Di
yanet İşyeri Başkanlığı 1993 yılı bütçesi hakkında DYP Grubu adına görüş ve temennilerimi 
ifade etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, yüzyıllarca büyük gayret 
ve fedakârlıkla yüce dinimize hizmet eden ilim erbabını ve irfan sahiplerini hayır ve rahmetle 
anar, dinimizin ve memleketimizin bekası, aziz milletimizin huzur ve saadeti için samimi ola
rak hizmet veren Diyanet camiasına şükranlarımı arz eder, hepinizi saygı ve muhabbetle se
lamlarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, hiçbir kurum yoktur ki, Diyanet gibi, istisnasız her gün ve gü
nün hemen her saatinde milletle iç içe olsun; sabahın saat 5.00-06.00'sından gecenin saat 
20.00'lerine kadar süren bir birliktelik te olsun. Vatandaş ve diyanet mensupları arasında bu 
birliktelik vardır. Her gün kılınan beş vakit namazın yanı sıra cuma, cenaze, bayram namazla
rı, yaz aylarında Kur'an kursu... Günlük hayatın bir parçası olmuştur, din ve dolayısıyla diyanet. 

Diyanet teşkilatı, bünyesinde çalışan toplam 77 406 personel, 66 674 cami ve 4 557 Kur'an 
kursuyla, yurt içi ve yurt dışındaki milyonlarca vatandaşımıza hizmet veren değerli bir kurumdur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 3 trilyon 
711 milyar Türk Lirası olarak bağlanan 1993 yılı bütçesiyle, Diyanette, 51 milyar cari hizmet 
ödenekleri, 47 milyar yatırım harcamaları ve 113 milyar Türk Lirası transfer harcamaları he
deflenmiştir. Bütçenin, 3 trilyon 500 milyar Türk Lirası personel gideri olarak ayrılmıştır. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, 21 inci aşırın eşiğinde bulunduğumuz şu yıllar, büyük 
ve köklü değişikliklerin çok süratle ortaya çıktığı yıllardır. 70 yıldır dinsizliğin kalesi haline 
gelmiş olan komünizm, çatır çatır yıkılmış, ferdin ve hürriyetin değeri bir kez daha anlaşılmış
tır. Bu kısa sürede hepsini sayamayacağım gelişmeler karşısında, pek çok ülke ve kuruluş, sta
tülerini yeniden gözden geçirme ihtiyacı duymuşlardır. Hızla gelişen olaylar karşısında, Türki
ye'nin, dolayısıyla Diyanet tşleri Başkanlığınında stratejik önemi yepyeni boyut kazanmıştır. 
Bu durumda, Diyanet tşleri Başkanlığının yeni fonksiyonlarla teçhiz edilmesi ve daha verimli 
bir hale getirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

Bu paralelde, 3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanunla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı
nın, halen yürürlükte olan, 22 Mayış 1965 tarih ve 633 sayılı Kanunla düzenlenen statüsünün 
yeniden düzenlenmesi ve yeni bir kuruluş kanununun hazırlanması bir zaruret halini almıştır. 

Ancak bu şekilde, Diyanet tşleri Başkanlığı, dünyadaki ve Türkiye'deki yeni oluşumlara 
uyumlu ve verimli hizmet vermeye devam edecektir. Hazırlanacak yeni kuruluş kanunu çerçe
vesinde, anayasal bir kurum olan Diyanet tşleri Başkanlığı, devlet protokolünde öngörülen ko
numa yerleştirilmeli ve buna bağlı olarak, Diyanet tşleri Başkanlığımıza kırmızı plaka tahsis 
edilmelidir. 

Devlet memuru statüsünde olmalarına rağmen, Memurin Muhakemat Kanunu kapsamı
na alınmayan Diyanet tşleri Başkanlığına mensup personel, hukuk devleti ilkesinin bir gereği 
olarak, bu kanun kapsamına dahil edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanlığının daha verimli hale gelmesi gereğinden 
biraz önce söz etmiştim. Verimliliği artırmak için kurumsal düzenlemenin yanı sıra, fonksiyo
nel birtakım düzenlemeler de gerekmektedir. Bunların başında, dünyada çığ gibi büyüyen İs
lam Dininin, insana, daha hoşgörülü ve esnek bir yaklaşımla anlatılması gerekmektedir. Her 
şeyden önce, doğru tslamiyeti, tslamiyete layık doğruluğu yaşamalı ve yaşatmalıyız. 

Peygamberlerin çoğunun şarktan, filozofların ekseriyetinin de Batıdan çıkması gösteri
yor ki, bizde din, hem hayatın hayatı hem nuru hem esasıdır. Milletimizin ihyası, canlanması 
da dinî hayatın canlanmasıyla mümkün olacaktır; işte bu noktada, Diyanete mühim görevler 
düşmektedir. 

Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre, 
Diyanetin önemli bir görevi de, din konusunda toplumu aydınlatmaktır, toplumun din konu
sunda aydınlanması ise, Kur'an'ın iyi anlaşılmasıyla mümkündür. 

Kur'an'ın asrın ve insanlığın ihtiyacına uygun yorumlanmasına tefsir adı verildiğini bili
yoruz. Sistematik bir Kur'an tefsiri, bu zamanda, ne kadar usta olursa olsun, bir tek kişinin 
gayretiyle değil, her biri bir bilim dalında uzman, aynı zamanda tslamı bilen, halkın güvenini 
kazanmış bilim adamlarından oluşan bir ilim heyeti tarafından hazırlanabilir. Böylece, umumî 
bir emniyet ve milletin itimadı da sağlanmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 21 inci asra girmeye hazırlandığımız günümüz dünyasının ihtiyacına 
cevap verecek bir tefsire ihtiyaç vardır. Kur'an'ın baştan sona, cümle cümle yapılacak tefsiri, 
Kur'an'ın bu asra bakan sırlarını aydınlatacaktır. 

Tefsirden kastım, dinde reform değil, Kur'an'ın, biraz önce anlatmaya çalıştığım doğrul
tuda yorumlanmasıdır. 
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işte, Kur'an'ın bu sistematik tefsirinin yazılmasında, Diyanete küçümsenmeyecek bir ön
cülük, koordinatörlük ve gözetim görevi düştüğüne inanıyorum. Diyenet İşleri Başkanlığının 
böyle mühim bir tefsiri hazırlaması için çalışmalara başlaması faydalı olacaktır. 

Diyanet Vakfınca çalışmaları sürdürülen ve tslamî kavram kargaşasının önlenmesinde bü
yük katkıları olacağına inandığım İslam Ansiklopedisinin desteklenmesi de, bu anlamda isa
betli olacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığı, yalnızca Türkiye'nin müşavir 
bir kurumu değil; aynı zamanda, İslam dünyasıyla alakası, öncülüğü ve ilişkisi olan bir mües
sesedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1993 programına aldığı ve çalışmalarını yürüttüğü din şûrası 
bu anlamda çok müspet bir harekettir. 

Yüce Kitabımızda, şûraya büyük ehemmiyet veren Şûra suresinin 38 inci ayetinde mümin
lerin vasıfları sayılırken, "Onların aralarındaki işler istişare iledir" buyurulmaktadır. 

Bugüne kadar eksikliği hissedilen Millî Eğitim, Sağlık Şûralara gerçekleşmesine rağmen, 
din konusunda kapsamlı bir iştişarî toplantı yapılmamıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'de ve dünyada, ilk defa geniş katılımlı bir din şûrası 
gerçekleştirmek istemektedir. Bu bakımdan, kendilerini şahsım ve Grubum adına tebrik 
ediyorum. 

Maalesef,. Diyanet gibi mühim bir mevki, günümüze gelinceye kadar sönük kalmıştır. Hal
buki, bu sönüklük, milletin hayat düğümünü tehdit etmektedir. Çağımızın getirdiği borsa, tahvil, 
sigorta gibi konularda,. Müslümanlar net bir bakış açısına kavuşmak istemektedir, tslamî me-
selelerdeki dağınıklık, ihtilaflar, bu sönüklükten kaynaklanmaktadır. 

Fikir anarşisinden kurtulmak için, Diyanetin, fetvada ileri bir mevkii olması lazımdır. Pe
ki, bunu nasıl kazanacak Diyanet? O da şûra ile mümkündür. Böyle bir şûraya şiddetle ihtiyaç 
olduğu herkesin malumudur. Bu şûrayı Diyanet yapmazsa, başka merciler yapacaktır. 

İslam dünyasından davet edilecek veya oralardan seçilip gönderilecek seçkin İslam âlimle
rinin katılacağı bir şûradan, çok güzel neticelerin çıkacağına inanıyorum. Yine, bu şûra ile, 
Türkiye, İslâm ülkeleri nezdinde parlak bir prestij kazanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dinî konuların hassas konular olduğu hepimizce ma
lumdur. din adına ortaklıkta revaç bulan safsataların ne kadar zararlı olabileceğini tarih bizle
re göstermiştir. Bu bakımdan, Diyanetin, dinî konularda otorite olduğu ve olması gerektiği gerçeği 
pratik hayata da geçirilmelidir, örneklendirecek olursak, TV'deki dinî programlar, Diyanetçe 
ve Diyanetle koordineli olarak hazırlanması, TRT'nin mevcut kanallarından birisinin Diyanet 
İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi sağlanmalıdır. Nitekim, Diyanet bütçesinin yatırım harca
maları kalemine bunun için 10 milyar TL. ödenek konulmuştur. Ancak, ayrılan bu ödenek, 
eğitici-öğretici konulu belgesel ve çizgi filmler yapılmasının ötesinde, özel bir stüdyo kurulma
sını ihtiva etmektedir. Bununla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı TRT ve özel 
TV kanallarında yayınlanan programlar, halkımız tarafından beğenilmiştir. 

Her türlü görüntülü ve sesli yayınların dışında, Diyanetin halkımıza sunacağı diğer 
bir hizmet de, dinî konularda danışmanlıktır. Halen uygulanmakta olan Din İşleri Yüksek Ku
ruluna yazılı soru sorma ve İstanbul Müftülüğünün fetva bölümüne telefonla başvurma gibi 
uygulamalar yeterli olmamaktadır. 
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Dinî konularda halkımızın gittikçe artan ilgisine cevap vermek için, Diyanete, PTT Genel 
Müdürlüğünden özel bir hat tahsis edilerek, "Alo Diyanet" isimli bir servisin kurulmasını tek
lif ediyorum. Bu servisten elde edilecek gelir, yine dinî hizmetlere sarf edilerek, bu hizmetlerin 
kalitesi artırılabilecektir. 

Sayınmilletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanlığının önemle eğilmesi gereken bir diğer 
konu da, yazılı dinî yayınlardır. Mevcut yayınların gözden geçirilmesi, yapılacak akademik araş
tırmaların teşviki ve bunların yayınlanması sağlanmalıdır. 

Diyanet tşleri Başkanlığının aylık yayın organı olan Diyanet Dergisinin yaptığı hamleyi, 
diğer basılı yayınlarda gerçekleştirmelidir. 

Orta Asya'da bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleriyle birlikte yurt dışı hizmetleri 
de büyük önem kazanmıştır. Diyanet teşkilatında, Türk cumhuriyetlerindeki din hizmetleriyle 
alakalı ayrı bir daire başkanlığının kurulması zarurî olmuştur. 

Yuyrt dışı hizmetler açısından ehemmiyeti büyük olan yabancı dille basılı yayınlara bü
yük bir talep artışı, adeta talep patlaması görülmektedir. Bu sebeple, bugüne kadar ihmal edi
len, yabancı dillere tercüme edilen eserlerin-süratle artırılması gerekmektedir. Bugüne kadar, 
dinî kültürümüzün birer parçası haline gelen değerli eserlerden istifade edilmelidir. Mevlana'-
nın Mesnevi'sinden, İmam-ı Gazali'nin Ulum-ud-Din'inden, Ahmet Yesevî'nin Atabet'ül-
Hakayık'ından, Bediüzzaman Said Nursî'nin Risale-î Nur'undan yararlanarak tercüme edele-
cek eserler, büyük bir eksikliği tamamlayacaktır. Bugüne kadar, yaklaşık 15 dile tercüme edi
len ve dünyanın çeşitli yerlerindeki üniversitelerde hazırlanan tezlere konu olan Risale-i Nur, 
Türkiye'yi, Orta Asya'da ve tslâm ülkelerinde temsil edecek bir kültür elçisi olmaya namzet, 
kıymetli eserlerden sadece biridir. 

BAŞKAN — Mehmet Bey, elinizdeki metnin tamanını size okutturmam, çünkü yarım sa
atlik metin var elinizde, lütfen, istirham idiyorum, bitirin. 

MEHMET ÖZKAN (Devamla) — Peki bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bizim kültürümüzü ve dilimizi en iyi temsil eden bu eserlerden, Türk cumhuriyetle

rinden gelen kardeşlerimizin, rahatlıkla istifade ettikleri görülmektedir. 
Yurt dışı din hizmetlerinin can alıcı noktalarından biri de, yabancı dili iyi kullanabilen, 

geniş kültürlü, eğitilmiş bir kadronun, ihtiyaç duyulan yerlere gecikilmeden gönderilmesidir. 
Başta, eski Sovyetler Birliğindeki cumhuriyetler olmak üzere, Batı Trakya, Bulgaristan, Mo
ğolistan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Romanya'da yaşamakta olan soydaşlarımızın, dinî, kül
türel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, söz konusu ülkelere din görevlisi gönderilmesi için, 
yurt dışı geçici görev yolluklarına büyük miktarda ihtiyaç vardır. 

Yurt dışı hizmetleriyle görevli personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesi de büyük ehem
miyet arz etmektedir. Bunun yanısıra, söz konusu personelin yabancı dil öğrenmesi için, An
kara Üniversitesine bağlı TÖMER gibi kuruluşlarla Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliği içeri
sine girerek, istekli tüm personelin katılabileceği bir yabancı dil kursu kampanyası başlatılabilir. 

Değerli milletvekilleri, dışarıya, görevli personelin gönderilmesi, malî açıdan bütçeye yük 
getirirken, böyle bir yük getirmeyen bir hizmet imkânına da dikkatlerinizi çekmek istiyorum : 

Millî Eğitim Bakanlığıyla yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Türkiye'ye, bu sene, yaklaşık 
8 100 Orta Asyalı öğrenci gelmiştir. Bunun 2 100'ü ortaöğretimde, 6 bine yakını da yükseköğ
retim kurumlarına yerleştirilmiştir. 
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Ortaöğretimdeki Orta Asyalı öğrencilerin yaklaşık 320'si imam hatip liselerinde okuya
caktır. Hazır ayağımıza gelmiş ve bilgiye susamış bu geçlere eğilmemiz lazım. 

70 senedir dinle bağları koparılmış, yıllarca, acıyı, ekmeğine katık yapmış nesillerin to
runları bunlar... Muhtaç oldukları ilim ve fennin yanında, onları hayatlandıracak, taze ve di
namik bir güç verecek olan din ilimlerini de vermeliyiz onlara. Başbakanımız Sayın Süleyman 
Demirel'in geçen hafta yakından müşahade ettikleri Japonya örneği göstermiştir ki, maddeten 
kalkınma, öncelikle manen kalkınmadan geçer, öz değerimizden taviz vermeden, çağdaş, de
mokratik bir kalkınma modeline, Orta Asya cumhuriyetlerine benimsetmesi, Türkiye'nin ka
çınılmaz tarihî bir misyonu olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığının istatistiklarine göre, Türk
iye'de her yıl 1 500 yeni cami ile 300 civarında Kur'an kursu inşa ederek ibadete ve öğretime 
açmakta, bununla görevli bir kadro talep edilmektedir. 

Başkanlığın, halen çok acele olarak 6 500 imam-hatip, 4 500 müezzin-kayyım, 1 500 Ku
ran Kursu hocası, 500 hizmetli kadrosu olmak üzere, 13 000 kadroya ihtiyacı bulunmaktadır. 

Mevcut Kuran kursları ve imam-hatip liselerinin gerek kadro ve gerekse teknik imkânlarla 
donatılması icap etmektedir. 

Bu arada, son yıllarda, inançlı insanlarımızın bir yarası olan başörtü meselesine temas 
etmek istiyorum : ruhban okullarında dahi yasaklanmayan başörtüsü, maalesef, imam-hatip 
liselerinde bile yasaklanmakta ve inançlı insanlar mağdur edilmektedir. Benzeri şekilde, üni
versitelerimizde okuyan gençlik, inanç ve öğretim tercihi ile, lüzumsuz bir şekilde karşı karşıya 
bırakılmaktadır. (RP sıralarından alkışlar) 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Siz İktidarsınız, ağlama!.. 
MEHMET ÖZKAN (Devamla) — Artık, 21 inci asra girerken, fikri hür, vicdanı hür, dü

şüncesi hür olan bir gençlik istiyoruz. Demokratikleşme ve demokrasinin güçlenmesi için, Hü
kümetimiz büyük atılımlar yapmıştır. DYP Grubu olarak biz, inançlı, hür ve demokrat bir Türk
iye istiyoruz. Gelin, bu Türkiye'yi, Büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edelim. Bu Türkiye, orta 
Asya'daki Türk cumhuriyetlerine ve tüm İslam ülkelerine örnek olsun. 

Sayın milletvekilleri, İzmir Milletvekili olarak, ödemiş Anadolu İmam-Hatip Lisesi
nin ve bunun gibi, binası bitmiş diğer imam-hatip liselerinin açılması hakkında Sayın Başba
kanımız ve Millî Eğitim Bakanımızın ilgilerini bekliyorum. Burada yetişen gençlerin, siyasete 
bulaştırılmadan, geniş ufukludaydın birer insan olarak aziz memleketimize hizmet etmesi, he
pimizin menfaatine olacaktır. 

Konuşmama son verirken, Diyanet İşleri Başkanlığının, milletimizin ve memleketimizin 
birlik ve bütünlük içinde, çağdaş, demokrat, hür fikirli gençlerin yetişmesinde üzerine düşen 
önemli vazifeyi yerine getireceği ümit ve temennisinde bulunuyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin, memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını Cena
bı Allah'tan diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP, ANAP ve RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İçel Milletvekili Sayın Istemihan Talay, buyurun 

efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA M. İSTEMÎHAN TALAY (tçel) —• Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; hepinizin bildiği gibi, Anayasamız, Diyanet İşleri Başkanlığına anayasal bir kurum 
olarak yer verip, özel bir önem göstermiştir. Bunun yanı sıra, her yıl, bütçelerimizden, gerçek
ten büyük ölçüde, büyük oranlarda ödenekler ayrılarak, din hizmetlerine, devletimizin verdiği 
önem ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; din, toplumumuz için, hepimiz için ortak kavram
lardan biridir. înanç özgürlüğüyle beraber yürüyen ve toplumda tartışılmaktan çok, insanları 
birbirine yaklaştırması, toplumsal bütünlüğü, dayanışmayı sağlaması gereken bir inançlar bü
tünüdür. dolayısıyla, Diyanet işleri Başkanlığının ve din görevlilerinin, özellikle bu anlayış içe
risinde, toplumda birlik ve bütünlüğü yaratmayı hedefleyen bir anlayışla, din hizmetlerini yü
rütmeleri mecburiyeti vardır. 

Anayasamızın da belirttiği gibi, din hizmetleri, laiklik ilkesi doğrultusunda, her türlü si
yasî akımın dışında kalarak ve toplumda birlik ve bütünlüğü sağlamaya yönelik bir hedef ola
rak değerlendirilmeli ve düşünülmelidir. 

Zaman zaman hepimiz rastlıyoruz siyasetçi olarak, milletvekili olarak; bazı siyasî akım
lar, din duygusunu ve hepimizin saygıyla karşıladığı toplumumuzun din inancını, sadece kendi 
tekellerinde veya sadece kendilerinin en iyi yaptığı ve yürüttüğü şekilde bir anlatımla, dini siya
sete alet etmek gibi, çok yanlış yollara gitmektedirler. 

Bu, her şeyden evvel, toplumumuzun ortak değeri olan dine karşı büyük bir saygısızlıktır. 
Çünkü, birleştirici ve bütünleştirici olması gereken bir inanışlar bütününü kendi tekellerinde 
gösterenler, dine en büyük zararı vermektedirler, dolayısıyla, bizim bu tür yaklaşımlara ortak 
bir biçimde karşı çıkmamız gerekir; Diyanet işleri Başkanlığının da bu doğrultuda tavırlar içinde 
olması gerekir; mensuplarının, özellikle, bir düşüncenin veya bir partinin siyasî propagandası
nı yapmasına kesinlikle izin vermemesi gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye halkının yüzde 100'e yakın bir bölümünün 
Müslüman olduğunu hepimiz biliyoruz, dolayısıyla, kimsenin kimseye "sen daha çok Müslü-
mansın, ben senden daha çok Müslümanım" şeklinde bir tavır içinde olması da gerekmez; böyle 
bir tavrı da anlamak mümkün değildir. Maalesef, bu Meclisin çatısı-altında laik düzene ant 
içip, sonra, bu Meclisi kuran, hatta bugün İslam Dininin bile yücelmesinde en büyük payı bu
lunan Büyük Atatürk'e karşı anlamsız ve çirkin iftiralarda bulunulması ve hatta Anıtkabirin 
bile yıkılmasına ilişkin bazı çirkin sözler söylenmesi, hepimizin tepki duyduğu ve kınadığımız 
bir davranış olmaktadır. (CHP sıralarından alkışlar) 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Hep yanlış biliyorsunuz... 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Birkaç tane hasta çıkabilir; önemli değil. 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce 

belirttiğim gibi, din ve inanç özgürlüğü ve toplumumuz açısından, Atatürk, insan hakları, de
mokrasi gibi kavramlar ortak kavramlardır» ortak değerlerdir. Bu değerlerden ne birine saldır- , 
mak ne de "biri sadece benim inhisarım altındadır" şeklinde bir tavır içinde bulunmak, bu 
değerlere hiçbir zaman yarar getirmez; toplumsal uzlaşmaya karşı ve onu engelleyen bir tutum 
olarak ortaya çıkar. Bunlardan kaçınmak hepimizin görevi olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığı, özellikle din görevlilerinin 
hizmet içi eğitimlerine büyük önem vermeli; hizmet içi eğitimi sadece din eğitimi olarak değil, 
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aynı zamanda, toplumumuzun ve dünyanın bugün ulaştığı sosyal ve teknolojik seviyeleri de 
kapsayacak bir biçim içinde ele almalı; özellikle vaaz ve hutbelerde, artık dünyanın bugün ulaştığı 
teknolojik seviyeyi de dikkate alacak anlayış ve tutum içerisinde verilecek örnekler, bu geliş
meleri kapsayan, onlarla uyum içinde olan örnekler haline dönüştürülmelidir. 

Artık, toplum, iletişim yöntemleriyle, medya ağı içerisinde, televizyondan izleyerek, dün
yanın her tarafındaki değişmeleri, gelişmeleri görmektedir. 

Din hizmeti veren kuruluşumuz Diyanet İşleri Başkanlığı da, her türlü vaaz ve hutbelerde, 
artık, orta çağdan kalma örneklerle değil, bugünün koşullarını da öngören, bunlarla da uyumlu 
örneklerle halka dinî bilgileri vermeye çalışmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: toplumumuz, hepinizin bildiği gibi, bir mozaikler 
bütünü olarak ortaya çıkmıştır, din, hepimiz için ortak olmakla birlikte, inanç hassasiyetleri
miz vardır. Bu hassasiyetleri, hepimizin, saygıyla karşılaması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlı
ğımız, özellikle, sadece Sünnî mezhebinin ön planda tutulduğu bir kurum olmak yerine, bütün 
mezhepleri kapsayan, onlara eşit değer veren, onlara ve onların inanışlarına da eşit bir biçimde 
yaklaşan bir anlayış içinde olmalıdır. Yine, vaaz ve hutbelerde, toplumumuzdaki yanlış ve çir
kin önyargıları giderecek ve bütün mezhepleri kucaklayacak, hepsine aynı sevgi ve saygıyla yak
laşacak bir tutum içinde olmamız zorunluluğu vardır. Bu, toplumu birleştirmenin ve din duy
gularının bütün kesimlerde aynı şekilde karşılanmasının da önemli bir sebebi olacaktır. Bu şe
kildeki yaklaşımlar, dinin daha da yücelmesine ve Diyanet İşleri Başkanlığının her kesim tara
fından daha anlayışla, daha saygıyla karşılanmasına da yol açacaktır, özellikle, Diyanet İşleri 
Başkanlığı çatısı altında görev yapan yetkililerin, değişik inanışlardan ve mezheplerden gelen 
kişilerin de burada görev almasına izin verecek şekilde bir anlayışa girmesi gerektiğini düşünü
yorum ve bu atamalarda, fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, Sovyetler Birliği çöktükten sonra, bu 
bölgelerde, Türk ve Müslüman kökenli cumhuriyetler kuruldu ve bize gelen bilgilerden, bura
larda, gerek İran'ın gerekse Suudî Arabistan'ın bir nüfuz mücadelesi içine girdiği ortaya çık
makta; Islamı, kendi anlayışlarına, kendi ideolojilerine göre yorumlayıp, buradaki Türk ye Müs
lüman cumhuriyetler üzerinde kendi egemenliklerini ve özel ilişkilerini kurmaya çalıştıkları an
laşılmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ve Türkiye Cumhuriyeti olarak, laik düzene gönülden ina
nan ve şu anda Türkiye Cumhuriyetinin laik bir cumhuriyet olduğu bilinci içerisinde, bu cum
huriyetlere, Türkiye'deki din anlayışını, bizim yaklaşımımızı ve Türkiye'nin devlet anlayışını 
da içerecek boyutlarda din hizmetlerinin götürülmesinin yararlı olduğu inancını taşıyoruz. Bu 
şekilde, hem buradaki kardeşlerimizin İran ve Suudî Arabistan'ın etkisi altında kalması bir öl
çüde önlenecektir hem de kendilerine, uzun yıllar din hizmeti verilmemesi nedeniyle, bazı bil
gileri, sağlıklı bilgileri, laiklik anlayışı içerisindeki bilgileri verme imkânımız doğacaktır. 

Aynı şekilde, yurt dışında, Avrupa'da işçi olarak çalışan kardeşlerimizin aileleri de din 
hizmetinden yararlanmak istemektedirler. Bunları bir ihtiyaç olarak görmek gerekir. Bunları 
yalnız bıraktığımız zaman, bunların, biraz evvel belirtildiği gibi, "kara ses" denen, Atatürk'e, 
laik düzenimize ve Türkiye Cumhuriyetine saldırarak ve dini kendisine alet ederek bundan im
kan sağlamaya çalışan kişilerin eline düşmeleri gibi bir tehlikenin varlığını belirtmek istiyo
rum. Bu konuda da, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, etkin görevler yapmasının gereğini düşü
nüyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İslamiyet, Müslümanlık -bizim inancımıza ve düşün
cemize göre- toplumda hoşgörüyü yerleştirecek, birlik ve bütünlüğü sağlayacak, hepimizin saygı 
göstermesi gereken bir inanışlar bütünüdür, İslam Dinini bir siyasal ideoloji olarak kesinlikle 
düşünmüyoruz. Çünkü, siyasetin olduğu yerde, yönetimin olduğu yerde muhalefet vardır, kar- , 
şıtlık vardır, birlik ve bütünlük yoktur. Eğer din, Allah'la kul arasında, insanların birbirleriyle 
olan ilişkilerinin güzelliğinde bir araçsa, onu bu şekliyle tutalım; ama ondan yararlanarak, kendi 
siyasal çıkarlarımıza veya ülkenin yönetimine ilişkin tavırlara girerken, Müslümanlıktan bekle
nen bu birleştiricilik, bu kaynaştırma ortadan kalkacaktır ve bilmeden veya bilerek, bindiği
miz dalı kesmiş' olacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce belirttiğim gibi, Diyanet İşleri personeli
nin eğitilmeleri ve laiklik anlayışı içerisinde toplumda birleştirici ve kaynaştırıcı görevler, yap
maları, hepimizin beklediği görevlerdir. Zaman zaman bunlardan siyasete karışanlar veya bazı 
partilerin siyasî propagandasını yapanlar ortaya çıkmaktadır. Bu konuda da bunlara kesinlikle 
göz yumülmaması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği inancını taşıyorum. 

Geçenlerde basında okudum; Diyanet İşleri Başkanlığı, din adamlarının ticaretle uğraş
maması konusunda bir genelge göndermiş. Bunu da gayet olumlu karşılıyoruz. Çünkü, hepi
miz, din adamlarına, kendi görevlerini, laiklik doğrultusunda, en iyi şekilde yaptıkları sürece 
saygı ve sevgi duyuyoruz ve toplumda kendilerinin tartışılmalarını istemiyoruz; ama, ticaret 
gibi, siyaset gibi maddî olaylarla ilgili konulara girildiğinde, bunun, her şeyden evvel, kendile
rinin halkın içinde yerleştirmekle görevli olduğu, düşünceleri, inançları zedeleyeceğini biliyo
ruz; bu nedenle de bu genelgenin yararlı olduğu inancını taşıyoruz. 

Bu duygularla hepinize sevgi ve saygılar sunuyor; Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin de 
hayırlı olmasını diliyorum. (CHP, SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 
Grupları adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi, şahsı adına, lehte, Sayın Sinan Yerlikaya'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Yerlikaya, süreniz 10 dakikadır. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 malî 

yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak için huzurlarınız
dayım. Bu nedenle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamızın 136 ncı maddesi kapsamında kuruluş ve amaçları belirtilen Diyanet İşleri 
Başkanlığı konusunda mutlaka herkesin söyleyeceği bir şeyler vardır. Bu konuda ben de bir 
şeyler söylemek için 10 dakika huzurlarınızdayım; ancak sözlerimin başında şunu belirtmek 
istiyorum ki, Alevîler de Sünnîler de hepsi kardeştir, hepsi Müslümandır ve hepsi bu memleke
tin insanlarıdır. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Anayasamız, Diyanet İşleri Başkanlığının, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî gö
rüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel 
kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesini emreder. Oysa bugün duruma baktığımız
da, bu Kurumun pek de görevlerini yerine getirdiğini söylemek mümkün değildir. Zira, bugün 
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camilerin birer politika odağına dönüştürüldüğü, bilinen bir gerçektir. Özellikle cuma namaz
larından önce -halkı irşat etmek amacıyla- kimi hocaların açıktan, bazı siyasî partileri destek
ledikleri de malumdur. 

Laik olması gereken bu Başkanlığın içinde çalışan bazı görevlilerin, laikliği, din düşman
lığı gibi gösteridikleri de ayrı bir gerçektir. 

Türkiye Cumhuriyetinin benimsediği laiklik ilkesi, din ve devlet işlerinin ayrılığını gerek
tiriyor. Bu nedenle, camilerin birer siyasî parti şubesine dönüştürülmesi tehlikeli bir gidiştir. 
Bu nedenle, dinin siyasete alet edilmesi yolundaki bu tehlikeli gidişin derhal durdurulması şarttır. 

Laik bir toplumda, demokratik düzende, vicdan özgürlüğünün tam anlamıyla geçerli ol
duğu bir ortamda sır yaşamaz, gizliliğe de gerek yoktur. Bu nedenle, edebî ve tarihî bir parça
mız olan Alevîlik kültürünün renginin ve güzelliğinin dışa vurumu süreci yaşanmamıştır. 

İnsan sevgisi ya da insanı temel değer kabul etme, Alevî felsefesinin ana öğesi sayılabilir; 
ancak, bu felsefe, geçmiş yönetimler tarafından baskıda tutulmuş, kültürün dışa vurumu, ya
saklayıcı bir mantıkla önlenmiştir. 

Anayasaya göre, bugün Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir; ama, nedense, bir mezhep, 
resmî devlet mezhebi olarak telakki edilmeye başlandı ve bunun uygulamasına da Diyanet İşle
ri Başkanlığı aracılığıyla devam edildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan görevlilerin bazıları, camilere gönderilen imamlar, hep 
bir mezhebi ön plana alıp onu topluma benimsetmeye çalıştılar. Böylece, ülke nüfusunun 20 
milyondan fazla Alevî vatandaşlarını yok saydılar; o insanların inanış ve düşüncelerini de gör
mezlikten geldiler. Oysaki; Müslüman olan bu insanların bu bütçeye katkıları yok mudur? Vergi 
ödeyen, askere giden, Müslümanlığın aslî bireyleri olan bu Alevî kitlesine, Diyanet İşleri Baş
kanlığının bugüne değin ne gibi hizmetler götürdüğünü, doğrusu merak etmekteyim. 

Senede bir defa olan, İslam tarihinde önemli bir yeri olan ve tüm Müslümanları ilgilendi
ren Kerbela olayının anma ayı olan muharrem ayında, Diyanet İşleri Başkanlığından bugüne 
dek hiçbir tepki ve görüş ifadesi ortaya atılmamıştır. Kerbela olayının, TRT kanalıyla ve diğer 
iletişim araçlarıyla topluma nakledilmemesi, büyük bir kültür erozyonudur. Ramazan ayında 
30 gün özel programlar hazırlayan yetkililerin, bu konudaki vurdumduymazlığı, tüm Alevî ca
miasını derinden üzmektedir. 

Anadolu, on bin yıllık mazisiyle bir kültür mozaiğidir; hangi renkten, hangi dinden, han
gi ırktan olursa olsun, nice düşünürler, nice alimler yetiştirmiştir. Bu düşünürler içinde, Ah
met Yesevi'nin müridi olan Hacı Bektaşi Veli ise bir Alevî düşünürü olup, Mevlana'nın çağda
şıdır. Hacı Bektaş kültürünü ve felsefesini burada bilmeyenler yoktur sanırım. Bu felsefeyi yay
mak için faaliyete geçmiş bulunan Hacı Bektaşi Veli derneklerine, Diyanet Başkanlığı hiçbir 
zaman maddî ve manevî katkıda bulunmamaktadır. Cem ayinlerinin bir kültür hazinesi oldu
ğunun farkına varılmamakta ve bu cemlerin topluma tanıtılmasında ve yayılmasında Diyanet 
İşleri Başkanlığının hiçbir çabası bulunmamaktadır. 

Tüm bunları düşünürken, Diyanet İşleri Başkanlığının, Alevî-Bektaşî kültürünün rengi
nin ve güzelliğinin dışa vurumunu sağlamak için neden bir çaba göstermediğini anlamak müm
kün değildir. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığının, Alevî vatandaşlarımızın inanç ve iba
detlerinin sağlanmasında üstüne düşen maddî ve manevî tüm görevleri yerine getirmesini bek
liyoruz. Aksi halde, Diyanet İşleri Başkanlığının varlığıyla yokluğu eş anlamlı olup, olmasının 
da gerekmediği aklımıza gelmektedir. 
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Bir diğer konu şudur : Zorunlu derslerinin, demokrasiyle de laikliğin özüyle de çelişeceği
ni düşünüyorum. Görevi, din ve inanç özgürlüğünü güvenceye bağlamak olan devlet, dinin 
dışında kalması gerekirken, din derslerinin zorunlu tutulması nedeniyle bu alana da girmekte, 
üstüne üstlük, mezheplerden biri yanında bütün ağırlığıyla taraf olmaktadır. Bu durumda la
ikliğin hiçbir anlamı kalmamaktadır. Oysa, devletin tarafsızlığı, toplumsal barış ve uzlaşma 
temelinde de gerçekçi bir yaklaşım olurdu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; toplumu çağın gerisine çeken, kadını kara çarşaf içine 
sokmak isteyen laik düzen düşmanları, gün geçtikçe seslerini daha çok yükseltmektedirler. Bu 
konuda, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hükümetinin işbaşında olması en 
büyük şanstır ve belki de son şans, son fırsattır. Koalisyon Hükümetinin bu fırsatı gerektiği 
gibi kullanması gerekmektedir. * ' 

Millî Eğitim, İçişleri ve Kültür Bakanlıkları ile Diyanet İşlerine bakan Devlet Bakanlığına 
büyük ve ciddî görevler düşmektedir. Korkmadan, yeni yapılanmayı sağlamak, rejim düşmanla
rını görevden almak, Allah'ın adını politik istismar konusu yapanlarla mücadele etmek, en önem
lisi, Türk halkına, laik rejimi savunmanın din düşmanlığı olmadığını anlatmak, bu Hükümetin 
en önemli görevlerini oluşturmaktadır. "Aman, bu adamların aleyhine konuşup din düşmanı 
görünmeydim" diye oyalanmanın vakti, artık çoktan geçmiştir. Din istismarcılarına karşı müca
dele etmek, demokrasinin olduğu kadar dinin ve saygınlığını korumaya yöneliktir. Bilhassa Di
yanet İşleri Başkanlığının, taraf tutmadan tüm vatandaşları kucaklaması, dini siyasete alet et
memek için gerekli çalışmalara ve yayınlara girmesi gerekmektedir. Ayrıca, laiklik karşıtı akım
ların, devlet içinde ve eğitim düzeninde tırmanmalarına karşı en küçük bir hoşgörü göstermemer 

si lazımdır, cuma namazlarının toplu gösteriye ve başkalarına karşı baskı aracına dönüştürülme
sine izin yermemesi lazımdır. En önemlisi de, Diyanet İşleri Başkanlığının, mezhep ve tarikatlar 
üstü kalması sağlanmalıdır; tarafsızlığı da mutlaka ve mutlaka temin edilmelidir. 

21 inci Yüzyıla girerken, temsilî demokrasi de aşılmış, katılımcı demokrasiye geçilmiştir. 
Katılımcı demokrasinin gereklerini yerine getirmenin, çağdaş, laik ve hukukun üstünlüğünü 
savunan devlet olmanın yolu budur. ' ' '" , 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1993 yılı Diyanet İşleri bütçesinin ülkemize, vatandaşlarımıza' 
ve tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. (SHP, DYP ve CHP 
sıralarından alkışlar) > 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun; buyurun efendim. (DYP ve SHP 

sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

üyeleri; sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde söz alan değerli grup sözcülerimizin ve şahsı 

adına konuşan çok değerli milletvekili arkadaşımın görüşlerini büyük bir dikkatle dinledim 
ve not aldım. Bu görüşlerin, bundan sonraki çalışmalarımızda bize ışık tutacağından emin ol
manızı istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; din, kültür varlıklarının en yücesi ve güçlüsüdür. Ta
rih boyunca yapılan savaşlara baktığımızda, devletleri yıkmak, milletleri yok etmek için dine 
saldırıldığını; ancak din ve dinî duygular sarsılmadıkça, milletlerin yenilmediğini, devletlerin 
silinmediğini görmekteyiz. 
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Bugün de, yurdumuzun çok aziz bir köşesinde süregelen ve muhakkak yenilecek olan te
rör kaynakları da, din görevlilerimize karşı insanlık suçlarını işlemeye devam etmektedirler. 
Şunu iftiharla belirtmeliyim ki, vatanına ve milletine bağlı olan ve büyük bir vazife şuuru içe
risinde çalışan bu din görevlilerimiz, yılmadan ve bezmeden, vatandaşlarımıza karşı olan gö
revlerini yerine getirmekte, hatta bu yolda şehit düşmektedirler. Şehit düşen din görevlilerimi
ze Cenabı Hak'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın 136 ncı maddesinde ifade edildiği üzere, 
, genel idare içerisinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün 

siyasî görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edi
nerek, toplumu din konusunda aydınlatma ve ibadet yerlerini yönetme konusundaki görevleri
ni layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Bunun aksini iddia ve ispat mümkün değildir. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Güzel (!..) 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Hükümetimizin inancı ve benim 

- inancım, Anayasamızın 103 üncü maddesine göre ettiğim yemin ve ettiğimiz yeminler; yüce 
Cumhuriyetin temel ilkelerine olan bağlılığım ve bağlılığımız bunun aksini yapmaya izin ver
mez. Böyle bir aksilik meydana gelmiş ise, bunu, bana, mekân, isim ve olay şeklinde ifade 
ettiğiniz takdirde, üzerine gideceğimden ve gerekli kanunî işlemleri yapacağımdan emin olma
nızı bilhassa istirham ediyorum. (DYP, SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Şunu da belirtmek isterim ki, Diyanet İşleri Başkanlığımızın değerli personeli, büyük bir 
vazife şuuru içerisinde, Anayasanın 136 ncı maddenin kendilerine verdiği görevleri tam anla
mıyla yapabilmek için gayret sarf etmektedirler. 

Takdir edersiniz ki, 88 bini aşan personel kadrosu içinde, bu davranışın dışına çıkabile
cekler olacaktır; bunun aksini iddia etmek doğru değildir, mümkün de değildir; ancak, bunlar 
çok azınlıkta kalan bir gruptur. 

Birkaç hafta önce Almanya, Hollanda ve İsviçre'ye yaptığım gezilerde şunu memnuniyet
le müşahede ettim ki, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından buraya bizden önceki hükümet
ler de dahil, Hükümetimiz döneminde tayin edilen din görevlileri, laik cumhuriyet ilkelerine 
bağlı bir şekilde, bu ülkelerdeki bütün vatandaşlarımıza, en büyük grup olarak yanlarında top
lama fırsatını elde etmiş bulunuyorlar. O ülkelerde çıkan ve Büyük Atatürk'e dil uzatan sesler 

c azınlıktadır ve öyle kalmaya da mahkûm olacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
, (DYP, SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Bu din görevlilerimizle yaptığım toplantılarda ve ondan sonra da halkımızla yaptığım top
lantılarda şunu gördüm ki, din görevlilerimiz, yurt dışındaki vatandaşlarımızın dayandığı tek 
manevî varlık haline gelmişlerdir ve vatandaşlarımız, birlik ve beraberliklerini ancak bu yolda 
sağlamaktadırlar. Bundan da ayrıca mutluluk duydum; onları da ayrıca Yüce Meclisin huzu
runda kutluyorum. 

Bir noktayı daha belirtmeme izin vermenizi rica ediyorum. İslam, birlik ve beraberlik di
nidir. Kur-an'ı Kerim'de, "Allah'ın ipine toptan sarılınız ki, kurullasınız" ayeti kerimesi yer 
alır. Ayette, "ayrılıp parçalanmayın" denildiğine göre, birlik ve bütünlük içinde kalmak esas 
alınmıştır. 
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Yine, yüce dinimiz, "güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız; çirkinleştirmeyiniz, güzelleştiriniz" 
şeklinde, bizlere emretmektedir. 

Peki, bunları nasıl yapacağız?., bunları, bizden önce bu dini çok iyi bir şekilde etüd eden 
büyük din alimlerimizden bize ulaşan görüşlere dayalı olarak yapacağız. Ahmet Yeseviler, Ha
cı Bektaşi Veliler, Yunus Emreler, Mevlanalar ve daha pek çok niceleri, bizim için, birbirinden 
tefrik edilemeyen yüce din alimlerimizdir ve görüşmeleri hepimiz için yol göstericidir. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Bravo!.. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Diyanet işleri Başkanlığının birleştirici ve bütünleştirici din ve irşat hizmetlerinin geliş
mesi sayesinde, yurt sathında ve yurt dışında millî birlik ve beraberliğimiz pekişmekte, millî 
ve manevî değerlerimiz gelişmektedir. Çünkü, din, insanda var olan fıtrî bir duygu olarak, to-
lum fertlerinin kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlayan ve millet varlığını oluşturan yüce bir 
müessesedir. Din, insanlığın gelişmesinde ve saadete erişmesinde kutsi bir varlıktır. Hiç şüphe 
yoktur ki, din müessesesi, tarihin başlangıcından beri, iptidaî toplumlardan medenî toplumla
ra kadar, her devirde insanlığa hâkim olmuştur. Din ve inanç boşluğu, insanları her zaman 
felakete sürüklemiştir. Dinî duygu ve dinî hayat, insanların sağlıklarını, mutluluklarını ve ba
şarılarını etkileyen bir faktördür, manevî ve fıtrî bir destektir. İnsanları hayatta tutan din, aynı 
zamanda toplumları da ayakta tutan bir disiplindir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kısa girişten sonra, devletin bütçe imkânları içe
risinde, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinden bahsetmek isterim. 

Her yıl bütçeyle sağlanan imkânlarla, başta toplumun aydınlatılması hizmetleri -yurt içinde 
ve yurt dışında- etkinlikle yerine getirilerek, vatandaşlarımızın millî ülkülere, laisizme, millî 
ve manevî değerlere bağlılıklarının geliştirilmesine ve millî birlik ve beraberliğin teminine çalı
şılmaktadır. Bugün din hizmeti, devlet eliyle en ücra köye kadar uzanmış; her cami, devletin 
tayin ettiği aydın din görevlileri eliyle aydınlatılmaya ve doldurulmaya başlanmıştır. Unutma
mak lazımdır ki, din, ehil ellerde olmadığı takdirde, bundan hem din zarar görmüş hem de 
devlet ve millet güç duruma düşmüştür. Onun için, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu din hiz
metlerin sağlanmasını cumhuriyet döneminde, bizzat devletimiz üstlenmiş ve bu amaçla, ana
yasal bir kuruluş olarak da Diyanet İşleri Başkanlığını meydana getirmiştir. 

Din hizmetlerinin, verimli olarak, gerçekçi bir şekilde halkımıza sunulabilmesi, özellikle 
din hizmetleri sınıfında çalışan, millî birlik ve beraberliğe hizmet eden, vatandaşların dinî ve
cibelerini yerine getirmelerine yardımcı olan ve kendilerine rehberlik eden, çağın ve toplumun 
gelişen ihtiyaçlarına manevî yönden cevap verebilen din görevlilerinin mevcudiyetine bağlıdır. 
Bu sebeple, Diyanet İşleri Başkanlığı, bu ihtiyacı karşılayabilmek için, kendi bünyesi içerisinde 
eğitim merkezleri açmış; 1992 yılında 3 229 personelini bu eğitimden geçirmiştir. Bunun yanı 
sıra, il müftülüklerinde açılan eğitim kurslarından da 9 670 personel geçirilmiştir. Bu kurslar
da, çağın gerekleri olan her türlü bilgi, din görevlilerimize verilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmekte olan vaaz ve irşat hizmetlerinin, Anayasanın 
öngördüğü şekilde yapılabilmesi bakımından -aksaklıklar da göz önüne alınarak- Diyanet İş
leri Başkanlığı tarafından, geçtiğimiz hafta bir genelge yapılmıştır. Bu genelgenin yapılmasına 
neden ihtiyaç duyulduğunu burada zikretmeye gerek duymuyorum; çünkü, sayın sözcülerimi
zin bir bölümü bunu dile getirdiler. 
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Şunu ifade etmek istiyorum : Hükümet olarak biz, üç yere siyasetin girmesine karşıyız : 
Okul, cami, kışla. ''.. 

Biz, siyasetin emrinde bir din istemiyoruz; dinin emrinde siyaseti kabul ediyoruz. Çünkü, 
dinin emrindeki siyaset, milletimizin yücelmesini meydana getirir. Siyasetin emrindeki din ise, 
Allah korusun, milletimizi parçalanmaya ve bölünmeye götürür. Bu bakımdan, buna kesinlik
le karşıyız. 

Hükümetimiz göreve başlar başlamaz, bir boşluğu görerek, onu doldurmak istemiş ve Din 
tşleri Yüksek Kurulunu meydana getirmiştir. Kurul, dokuz aydan beri çalışmalarına devam et
mektedir 

1993 yılında, Türkiye'de ilk defa bir din şûrası toplanacaktır. Bu din şûrasına Müslüman 
ülkelerin tüm din âlimleri davet edilecektir. Böylelikle, "21 inci Yüzyıla giderken îslam ne ol
malıdır, 21 inci Yüzyıla giderken Diyanet tşleri Başkanlığı nasıl olmalıdır?" konusundaki ça
lışmalar bu şûrada gözden geçirilecek ve şûrada alınacak kararlar tüm siyasî partilerimize gön
derilip onların görüşleri de alındıktan sonra, nihaî karar haline getirilerek, uygulamaya soku
lacaktır. Böylelikle, şûradan tüm milletimizin haberdar olmasını temin edeceğimiz kanaatini 
taşıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanlığımız, yeni kurulan Türk cum
huriyetlerine adımını ilk atan devlet kurumu olmuştur. Bu ülkelerimize, miktarı kâfi ldtap, mik
tarı kâfi din adamı, miktarı kâfi din ataşesi gönderilerek, demin burada ifade edilen, yabancı 
iki ülkenin bu ülkeleri ele geçirmesini önleme gayretleri içerisinde olunmuş ve bunda da başa
rıya ulaşılmıştır. Bugün, bu ülkeler -bir tanesi hariç- tamamıyla Türkiye Cumhuriyetinin laik 
devlet düzenini benimsemişler ve bu düzen içerisinde din hizmetlerinin yürütülmesi konusun
da bizden yardım talebinde bulunmuşlardır. Biz, kendi kıt imkânlarımıza rağmen, kendi içi
mizdeki boşluğu doldurmadan, süratle bu ülkelerdeki boşluğu doldurma yolunu seçmiş bulu
nuyoruz. 

Yine, Yüce Meclisin bilgisine sunmak isterim ki, bu ay içerisinde, Türkmenistan'ın baş
kenti Aşkabat'ta büyük bir caminin temeli, tamamen halkımız tarafından toplanan paralarla 
atılacaktır. Böylelikle, Türk Milletinin, Asya Türk cumhuriyetlerine ilk armağanı da bu cami 
olacaktır. 

Millî ve dinî kültür varlığımızın korunması.ve tanıtılması için, eğitici, öğretici, konulu ve 
belgesel film ile çizgi film yapmak ve kültür filmleri stokunu kurmak üzere, Diyanet tşleri Baş
kanlığında çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla, ta 1937'den beri yapılan tüm çalışmalar göz
den geçirilmiştir. Bunların günümüze uygulanması gayretleri sarf edilmektedir. Bu gayretler\ 
sonuçlandırıldığı takdirde, televizyondan halkımıza duyurulma imkânları araştırılacaktır. 

Asya cumhuriyetlerine gönderilen kitapların sayısı 310 300'dür. Buraya gönderilen dinî 
malzemelerin toplam bedeli 1 milyar lirayı geçmektedir. 

Aşkabat'ta yapacağımız caminin toplam keşif bedeli -1992 rakamlarıyla- 30 milyar lirayı 
geçecektir. 

Yurt dışında şu anda 836 görevlimiz bulunmaktadır. Bu, yetersizdir. Yaptığım temaslarda, 
buna 200 görevli daha ilave edilmediği takdirde, bu hizmetlerin aksayacağı meydana çıkmıştır. 

200 görevli konusunda da, Sayın, Maliye Bakanımızla bir, mutabakata varmış bulun
maktayız. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, izin verirseniz, değerli sözcülerinizin burada he
men cevaplandırılmasında yarar gördüğüm bazı sorulanna çok kısa cevaplar arz etmek istiyorum. 

Din görevlisi ihtiyacını gidermek için 6 400 kadroyu Maliye Bakanlığından istedik. Aldı
ğımız takdirde, bizden önceki Sayın Hükümet döneminde yapılan sınavlarda kazanan arka
daşlarımızı, bu kadrolara tayin etmek suretiyle bu boşluğu dolduracağız. Bu boşluğu doldu
runcaya kadar, müftülüklerimizde görevli din hizmetlilerini vekil imam olarak atamak suretiy
le, imamı olmayan camilerde namaz kıldırılması ve vaazda bulunulması yönünü seçmiş bulu
nuyoruz. , 

Bir değerli arkadaşımız, haksız tayinlerden bahsettiler... Şu hususu belirtmek istiyorum : 
Yapılan haksız tayinleri bana yazılı olarak bildiriniz, bütün Meclis üyelerinden istirham ediyo
rum; bunları tahkik edeceğim, tetkik edeceğim; haksızlık varit olduğu takdirde, gerekli yasal 
işlemi yapacağım ve sizlere'de bilgi vereceğim. Bu konuda hepimizin çok titiz olması mecburi
dir; çünkü, "haksızlık yapmayın" şeklinde milletimizi.eğitenlerin, bizatihi haksızlığa alet ol
maları, onların inandırıcılık vasfını kaybettirecektir. Binâenaleyh, din görevlilerimizin, kesin
likle, ne haksız bir işleme tevessül etmelerini tasvip ederim ne de -böyle bir işleme tevessül 
edilmişse-onun cezasız kalmasını tasvip ederim. 

Diyanet tşleri Başkanlığımız, Yüce Meclisin de takdir ettiği şekilde, gerek protokoldeki 
yerine oturtulacak gerekse arabası konusunda gerekli düzenleme yapılacaktır. 

Teknik bazı sebepler yüzünden çıkarılamamış teşkilat yasası, birçok bakanlığımızın gö
rüşleri de alınmış şekilde bize verilmiştir; bunda en başta Maliye Bakanlığımız gelmektedir. 
Maliye Bakanlığımız bu kadar geniş bir teşkilatı uygun görmemiştir. 

Tartışacağız, sonuçlandıracağız ve inşallah bu dönemde Yüce Meclisin önüne getireceğiz. 
Kadın haklarının gelişmemesi konusunda Sayın Bakanımız tarafından sarf edilmiş bir söz 

yoktur: yani, Islâmın, kadın haklarının gelişmesini önlediği şekliyle Yunanistan'da sarf edil
miş bir söz, Sayın Bakanımız Akyol tarafından söylenmemiştir. Bir anne olan Sayın AkyoPun 
kadınlara karşı saygısını ve sevgisini çok yakından bilen birisiyim. Binaenaleyh, bu, tamamen 
oradaki gazetecinin bir uydurma haberinden ibarettir. Sayın Bakanımızın da burada söylediği
ni ümit ediyorum; ama, dile geldiği için bir kere daha ifade etmek istiyorum ki, böyle bir konu 
yoktur, böyle bir söz Sayın AkyoPun ağızından çıkamaz, yani Sayın AkyoPun bunu düşünme
si dahi mümkün değildir. 

Camilerimize gelince : Sayın milletvekillerimiz, yılda 1 500 cami yapılıyor. Devletin katkı
sı bu 1 500 camiye 4 milyar liradır, halkın katkısı ise 1,5 trilyon liradır. O tarihlerde Devlet 
Planlama Teşkilatında yaptırdığımız bir etüde göre -benim çalıştığım tarihlerde- yüzde 100 kat
kıyla yapılan, yani halkın yüzde 100 katkısıyla yapılan eser, cami; yüzde 80 katkıyla yapılan 
eser ise, okul idi. Bu da, vatandaşımızın, cami ile okula hemen hemen eşit baktığını göstermesi 
bakımından sevinilecek bir hadisedir. 

Bizden önce başlanan Diyanet tşleri Başkanlığı hizmet binasını başlatanlara şükranlarımı 
sunuyorum. Bina inşaatı devam etmektedir. 1993 yılı bütçemizde buna 5 milyar lira ödenek 
ayrılmıştır. Bu, kâfi değildir. Gerekli diğer ödenekler Diyanet İşleri Vakfının gelirlerinden sağ
lanmak suretiyle, bu binamızın tamamlanmasına çalışılacaktır. 

Sayın Talay'a bir kere daha teşekkür etmek istiyorum, tfade ettikleri şekliyle "2000 yılı 
dünyasında Diyanet tşleri Başkanlığının görevleri neler olmalıdır?.." çalışmasını altı aydan be
ri sürdürmekteyiz. Henüz bu çalışmaları sonuçlandırmış değiliz; Şûraya yetiştirmeye uğraşıyoruz. 
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Şûraya^yetiştirmeden önce, tespit edebileceğimiz görüşler üzerinde tüm siyasî partilerimizin gö
rüşünü alacağız. Böylelikle şûraya çok daha güçlü bir dokümanla gitmeyi düşünmekteyiz ve 
öyle sanıyorum ki, Diyanet İşleri Başkanlığı eğer çağı yakalayamazsa -tıpkı diğer kurumlarda 
olduğu gibi- çağın gerisinde kalırsa, o takdirde milletimiz Diyanet İşleri Başkanlığını aşacaktır. 

Bugünkü televizyon, bugünkü iletişim sistemleri içerisinde, çağı yakalayamayan kurum
lar, milletin hep gerisinde kalmaya mahkûmdurlar. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi yüce bir ku
rumun milletin gerisinde kalmasına asla gönlüm razı değildir; bu sebeple de Bakan olur olmaz 
böyle bir çalışmayı başlattım. Sayın Talay'a da bunu dile getirdiği için, ayrıca teşekkür ediyorum. 

Hutbelerde, vaazlarda, bir kere daha ifade ediyorum, herhangi bir şekliyle ayrıcalık, bö
lücülük, şu veya bunu övme veya yerme gibi herhangi bir hususa kesinlikle izin vermiyoruz. 
İzin vermiyoruz demekle, yapılmıyor anlamında söylemiyorum; yapılabiliyor; ancak, burada 
vatandaşlarımdan destek bekliyorum. Benim de, Bakan olmadan önce şahit olduğum pek çok 
hutbede ve vaazda, vaazı veren kişiye karşı gelme anında, cemaatin reaksiyonunu ölçtüm; hak
lı olmama rağmen, cemaat beni haksız çıkaracaktır. Binaenaleyh, bu tip meselelerde halkımı
zın bize yardımcı olması lazım; çünkü, bu azınlık,~büyük çoğunluğa gölge düşürmektedir. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin yüzde 99,99'u Anayasanın 
136 ncı maddesine uygun şekilde görevini ifa etmektedir: bundan dolayı mutluyum ve gururlu
yum; ama, işte o binde bir değil de, onbinde bir dahi, bütün bunlara gölge düşürebilir. Halkı
mız, bu konuda bize yardımcı olabilirse, buna da önleriz. v 

Bu düşünceler içerisinde, Yüce Meclisi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyor; Diyanet İşleri 
bütçemizin, büyük ulusumuza ve tüm insanlık âlemine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. • • * • ' . 
Bütçenin aleyhinde konuşmak üzere, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici; bu

yurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Dikici, süreniz 10 dakika... Tekrar hatırlatmamı mazur görün; ama zamanında bi-

tirseniz, bütçeyi de zamanında kapatma imkânımız olacak. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İslam, her 

ailenin, her kabilenin nizamı; İslam, her cemiyetin sistemidir. İslam, bütün çağların, bütün 
mekânların dinidir. İslam, insanlık için, ihsanların hem dünya hem de ahretini mutlu kılmak 
için gelmiştir. 

Milletçe dayanışma, bütünleşme, kaynaşma ve kardeşliğimizi gaye edinen, yüce dinimizin 
değişmez inanç temellerini milletimize anlatan, İslam Dininin ibadet ve ahlakî değerlerini gönül
lere yerleştiren Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu değerlerimizi yaşatmak, toplumumuzu aydın
latmak, Kur'an kurslanmız ile camilerimizin manasına uygun bir şekilde hizmetlerinin devamını 
sağlamak, ilmî inceleme ve araştırma yapmak, dinî eserlerin tercüme ve telif işlerini yürütmek, 
yüce dinimizin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in doğru basılmasını temin etmek gibi görevleri vardır. 

Yurt sathına yayılmış ve milletimizin gönlüne taht kurmuş olan müftülerimiz, Kur'an öğ
reticilerimiz, vaizlerimiz ile imam-hatiplerimizin huzur içerisinde çalışmalarını sağlayan da, yine 
Diyanet İşleri teşkilatımızdır. 

Yurt dışında bulunan 2,5 milyon vatandaşımıza dinimizi anlatan, onlara hizmet götüren 
de, Diyanet İşleri Başkanlığımızda*. 
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Bu hizmet ve görevler, 1970 yılından bugüne kadar devam etmektedir, 
İnsanımızı fıtratına uygun bir terbiyeyle yetiştiren, ferdî ve toplumsal ahlakı muhafaza eden, 

yüce dinimizdir. 
Aile, bir milletin temeli ve özüdür. Aile bağlarını ayakta tutan, aileyi koruyan, da, yüce 

dinimizdir. 
Aileyi, toplumu ayakta tutan ahlakî değerlerdir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muham

met, "Ben, ahlakı kemale erdirmek için gönderildim" buyurmaktadırlar. 
Fertlerimize ve milletimize en güzel ahlakı hâkim kılmadığımız sürece, dinimizin emri olan 

"emin insanı" ve "huzurlu toplumu" teşkil etmemiz mümkün değildir. 
Diyanet İşleri Başkanlığının gayesi, itikat, ibadet ve ahlakî konularda, fertlerimizi ve mil

letimizi aydınlatmaktır. Bu görevler, genel olarak, camilerimizde, vaizlerimiz tarafından yürü
tülmektedir. 

Kasım 1992 tarihi itibariyle, mevcut 65 bin küsur camide, 1 401 kadroyla, Ifu mukaddes 
ve ağır yük yürütülmeye çalışılmaktadır. Esas görevi irşat olan vaizlerimize ödenen maaşın ye
tersizliği sebebiyle, 397 kadro halen boş bulunmaktadır. 65 bin küsur camiye 1 401 vaiz kado-
sunun kâfi gelmeyeceği malumlarınızdır. 

Bir diğer husus da, vaizlere verilen ücretin yetersiz olmasıdır. Münhal olan 397 vaiz kad
rosunun doldurulabilmesi, vaizlik mesleğinin cazip hale getirilmesine bağlıdır. Bu konu halle
dilmediği müddetçe, Diyanet İşleri Başkanlığının görevini yerine getirmesi beklenemez. 

"Benim nazarımda, Diyanet İşleri Başkanının bir Tapu ve Kadastro memurundan farkı 
yoktur" diyen zihniyetin varlığı devam ettiği sürece, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, beklenilen 
hizmeti vermesi mümkün değildir. . 

Millet olarak sevdiğimiz ve çok büyük hizmetler beklediğimiz Diyanet İşleri Başkanlığı
mızın görevini yapabilmesi için, memleketimizin ve milletimizin her zamankinden daha çok 
muhtaç olduğu birlik ve beraberlik şuurunun kuvvetlenmesi için, maddî ve manevî bütün ihti
yaçlarının tamamlanması lazımdır. 

Din hizmetlerinin milletimize iyi ve verimli olarak sunulabilmesi amacıyla eğitim merkez
lerinde hizmet içi eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 1992 yılında, çeşitli kurs ve seminerler
de 3 229 personel eğitim görmüştür; ancak, bu yetersizdir. Halen mevcut 76 536 personelden 
bir sene içerisinde, 3 229' unun eğitilmesi demek, teşkilattaki tüm personelin eğitilmesi için 
24 sene gerekli demektir. 

İmam-hatip liselerinde okuyan öğrencilerin sadece 1 298 tanesine verilen burs, sayı itiba
riyle yetersizdir ve bu sayının artırılması şarttır. 

Din eğitimi ile Kur'an-ı Kerim öğrenimi görmek için Türkî cumhuriyetlerden 500 öğrenci 
gelmiştir. 

' Ülkelerinin içinde bulunduğu durum göz önüne getirilirse, bunların sayılarının da yetersiz 
olduğu görülecektir ve bu sayinın da artırılması şarttır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının, merkez ve taşra teşkilatında bugün toplam olarak 87 188 kad
rosu vardır. Halen dolu olan kadro sayısı 76 536, hoş kadro sayısı ise 11 252'dir. 

Münhal olan bu kadrolardan 4 500'ü imam-hatip, 450'si müezzin -kayyım, 130'u kur'an 
kursu öğreticisi, 167'si hizmetli ve 38'i de şoför kadrosudur. Toplam 5 285 kadroya açıktan atama 
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yapılabilmesi için, Başkanlığımız, Maliye ve Gümrük Bakanlığından gerekli izni istemiş; an
cak, bu izin hâlâ verilememiştir. 

Boş bulunan 11 252 kadroya gerekli atama yapılamamasına rağmen, çok şükür, ülkemiz 
genelinde, her yıl 1 500 tane cami yapılmakta, 300 tane de yeni Kur'an kursu açılmaktadır. 
Ayrıca, münhal bulunan cami ve kur'an kursları ve diğerleri için 6 000 imam-hatip 1 500 müezzin-
kayyım, 1 500 Kur'an kursa öğreticisi, 500 hizmetli ve diğer sınıflara da 300 olmak üzere top
lam 9 880 kadro, Başkanlıkça, yine, Maliye ve Gümrük Bakanlığından istenmesine ve aradan 
yedi ay geçmesine rağmen, bu istek de halen karşılanmamıştır. 

Yine, emeklilik, ölüm, istifa ve başka kurumlara nakil sebebiyle her yıl ortalama 1 200 
kadro da boşalmaktadır. 

Diyanet işleri Başkanlığı bünyesinde din hizmeti sunan 76 536 personelin sadece 21 955 
lojman veya konuttan faydalanmaktadır. Geri kalan 55 580 personel ise lojman imkânından 
faydalanamamaktadır. 

Başkanlığımız personelinin daha iyi hizmet verebilmesi için, lojman ve konut ihtiyaçları
nın bir an önce çözümlenmesi, zaruret haline gelmiştir. 

Ayrıca, 76 il ve 839 ilçedeki toplam 915 müftülükten sadece 383'ünde hizmet aracı mevcut 
olup, halen 532 müftülükte hizmet aracı yoktur. 

Vaiz ve irşat hizmetleriyle diğer görevlerin daha hızlı, daha yaygın ve daha verimli yapıla
bilmesi için, hizmet araçlarının bir önce tamamlanması zarurettir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığı, halen, toplam olarak 20 Ba
tılı devlet ile Türk cumhuriyetlerinde yaşayan vatandaş ve dindaşlarımıza hizmet vermeye de
vam etmektedir. 

Şu anda Batı ülkelerinde, oralarda yaşayan vatandaşlarımızın kendi imkânlarıyla meyda
na getirdikleri toplam 1 200 cami ve mescit vardır. Bu cami ve mescitlerde, Başkanlıkça gönde
rilen din görevlileri hizmet vermektedir. Bu 1 200 mescit ve camiden 250'sıne, derneklerin iste
ğiyle, sadece Ramazan aylarında din görevlisi gönderilmektedir. Din hizmetlerinin verileme
mesi demek, vatandaşlarımızın Batı ülkelerinde her türlü tehlikeyle karşı karşıya kalması de
mek olduğundan, bütün camilerimizin imam-hatip kadrolarının bir an önce doldurulması, mil
letimizin ve vatandaşlarımızın yüce menfaatlarınadır. 

Ayrıca, 720 camide görev yapan din görevlilerinin ücretleri, Dışişleri Bakanlığımızca öden
mektedir. Buna ilaveten, Başkanlığa müracaat eden 300, Türk cumhuriyetlerine gönderilmek 
için de 50 olmak Üzere toplam 350 din görevlisi kadrosuna, Dışişleri Bakanlığınca izin verilme
miştir. 
• Söz konusu kadroların, daha fazla geciktirilmeden, acilen verilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi toparlarken Kahramanmaraş'ın problemlerin
den de söz etmek istiyorum. Toplam 10 ilçemizden 6'sının müftülük binası yoktur. 145 lojmana 
ihtiyaç vardır. 7 ilçemizin hizmet arabasına ihtiyacı vardır. 8 ilçemizin vaizi, 17 caminin kadrosu 
yoktur. 105 camide tek görevli bulunurken, 35 tane camimiz, açık olmasına rağmen, kadrosuz
luk sebebiyle kapalı durumdadır. İlimiz, her bakımdan olduğu gibi, din hizmetleri yönünden 
de nasibini alamamıştır. Bir an önce bu ihtiyaçlarının giderilmesi, en büyük arzumuzdur. 
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Kahramanmaraş ilimizde yeni yapılacak veya tamir edilecek camilerimiz için, 1992 yılı içeri
sinde Diyanet Vakfından 6 milyon, bütçeden 4 milyon olmak üzere toplam 10 milyon yardım 
gelmiştir. 

Bu yardımın kâfi gelmeyeceği bellidir. Camilerimizin yapımı, bakımı ve onarımı için daha 
fazla ödenek ayrılması gerekmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız bütçesinin, milletimize, Diyanet teşkilatımıza ve değerli men
suplarına hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Soru sormak isteyen var mı efendim? Sayın Coşkun, Sayın Gökalp... 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır- efendim. 
Pek muhterem arkadaşlar, öğleden önceki çalışma süremizin bitmesine çok kısa bir za

man kalmıştır. Bu bütçenin kabul edilip hitam bulmasına kadar sürenin uzatılmasını oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu arada, Sayın Lütfi Doğan ve arkadaşlarının bir önergesi var. Bu önergede, Devlet Ope
ra ve Balesi Genel Müdürlüğünden, yani Kültür Bakanlığından 200 milyar liranın, Diyanet İş
leri ile Türkî cumhuriyetlerden gelen öğrenciler, için ayrılması teklif edilmektedir. -

Teknik bakımdan bu önergeyi işleme koymamıza imkân yoktur; çünkü, ancak bakanlık
lar arasındaki kısımlarda aktarma olabilir. Ayrıca, daha Kültür Bakanlığı bütçesi de görüşül
memiştir. Bunu da heyetinize arz ediyorum. 

Herhalde Komisyon da bunu... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Aynı kanaati 

paylaşıyoruz Sayın Başkan; Bütçe tekniğine uygun değildir; işleme konulmaması gerekir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Koymuyoruz efendim; teşekkür ediyorum. 
Soru sormak üzere, buyurun Sayın Coşkun. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Başkanım, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

yurt içinde ve yurt dışında, soydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerde gerekli 
dinî hizmetleri yapan bir anayasal kuruluştur. Gelişen olayların seyri içinde, tarih, Türkiye'ye 
adeta özel bir rol vermektedir. Moskova'da Din Hizmetleri Müşavirliğinin, Bakû'de Din Hiz
metleri Ataşeliğinin açılmış olduğunu biliyoruz. 

Sayın Bakandan, cevaplanmasını istediğim sorularım şunlardır : 
1. Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'da din hizmetleri mü

şavirlikleri veya ataşelikleri açılmış mıdır? 
2. Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Makedonya'da böyle bir çalışmaları var mıdır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 
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Buyurun Sayın Gökalp. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımız biraz önce kürsüden 
cevaplar verdi, tyi niyetinden hiç endişemiz yoktur; fakatj anladığım kadarıyla, tuttuğum nota 
göre şöyle dedi: "Siyasetin emrinde din düşünmüyoruz, dinin emrinde siyaseti kabul ediyoruz." 

Şimdi soruyorum; böyle düşünülürse, Anayasanın 2 nci maddesi ve Anayasanın 24 üncü 
maddesiyle, bu düşünce sistemi nasıl bağdaşır ve özellikle laiklik ilkesiyle nasıl bağdaşır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, her iki konuşmacı
mıza da yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Pek muhterem arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. ' • 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

i. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 
Prog. . 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 148 321000 000 

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

111 Toplumun Dini konularda Aydınlatılması ve İbadet Yerleri

nin Yönetimi 3 451179 000 000 

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

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 111500 000 000 

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

TOPLAM 3 711000 000 000 

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

Diyanet İşleri Başkanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

" ' ' Ert 
Genel ödenek Toplam dev 

Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ö 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 59 270 885 000 52 959 159 600 

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

111 Toplumun Dini konularda Aydınlatılması ve İbadet Yer
lerinin Yönetimi 1340 992 955 000 1589 592 952 900 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mistir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 54 514 635 000 56 902 929 500 

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

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 2 116 863 700 941.825 400 11 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-. 
mistir. 

TOPLAM ' 1456 895 338 700 1700 396 867 400 11 

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

Diyanet İşleri Başkanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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Böylelikle, Diyanet İşleri Başkanlığının 1993 yılı bütçesi ile 1991 yılı kesinhesabı kabul edil
miştir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, sabahki çalışma süremiz dolmuştur. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.01 

o 
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İKİNCİ OTURUM v 

Açılma Saati : 14.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Bütçe müzakerelerine devam edeceğiz; ancak, daha önce sunuşlar vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.— Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakam Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/737) 

BAŞKAN — Üç adet Cumhurbaşkanlığı' tezkeresi vardır; bilgilerinize sunacağım : 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
UPDK Leninski Prospekt Diplomatik Konutlar Kompleksi'nin açılış törenine katılmak 

üzere, 13 Aralık 1992 tarihinde Rusya Federasyonu'na gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Er
can'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakam Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin tez
kerenin, söz konusu ziyaretin yapılmaması nedeniyle işlemden kaldırılmasının uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/738) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına \, 
İlgi : 30.11.1992 gün ve KAN., KAR. : 39—06-235-92-785 sayılı yazımız. 
9 Aralık 1992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşü

ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesi ilgi yazımızla uy
gun görülmüştü. 

Devlet Bakanı Türkân Akyol, hava muhalefeti sebebiyle Fransa'ya gidemediğinden, ilgi 
yazının işlemden kaldırılmasının, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

• Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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3. — İsveç, İsviçre ve Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/739) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

13 Aralık 1992 tarihinden itibaren AGİK Bakanlar.Komitesi Toplantısına katılmak üzere 
İsveç'e, ICFY Genişletilmiş "Steering Committee" Toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye ve 
NATO Bakanlar Konseyi ile Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi Toplantılarına katılmak üzere de 
Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı ve'Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunanm. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. —1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluş Kesihhesap Kanunu Tasarıları 
(1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 213, 219). (Devam) 

B) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1, _ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programımıza göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı bütçesiyle 
1991 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Bu bütçe üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : Grupları adına, 
SHP Grubu adına Uşak Milletvekili Sayın Ural Köklü, Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul 
Milletvekili Sayın Ramazan Coşkun, DYP Grubu adına Afyon Milletvekili SayınEthem Ke-
lekçi, CHP Grubu adına Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay, RP Grubu adına Çankırı Millet
vekili Sayın İsmail Coşar; şahısları adına, lehte Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu, 
aleyhte İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz ve Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak. 

Grupları adına ilk konuşma, Uşak Milletvekili Sayın Ural Köklü'nün. 
Buyurun Sayın Köklü. 

SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gru
bum adına, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1993 yılı bütçesi hakkındaki görüşlerimi sunmak üzere 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum; Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesi hakkındaki görüşlerimizin daha anlaşılabilir ola
bilmesi için "vakıf" sözcüğünün anlamı üzerinde durmak istiyorum. 
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Bir toplum hizmetinin sürüp gidesiye yapılabilmesi için şahıslar tarafından bırakılan mülk ya 
da paraya, vakıf denir. Vakıfların belli şartları ve resmî şekli vardır. Kelimenin Arapça çoğulu 
"evkaftır. Bugün, evkaf yerine "vakıflar" denmektedir. Vakfa, "sadaka" da denir. Gerçekte 
sadaka, Tanrı rızası için fakirlere verilen şey demektir. Vakfedilen malın geliri de, Tanrı uğruna 
topluma verildiğinden, vakfa "sadaka" da denmiştir. 

Vakfın çok eski bir geçmişi vardır. Yalnız doğuda değil, Batı ülkelerinde de eski çağlardan 
*beri kurulagelen bir tesistir. Bu konuda yapılan incelemelere göre, önce dinî amaçlara dayandı
rılarak kurulan vakıflar, zamanla, toplumsal, insancıl ve sosyal amaçlar gütmeye başlamıştır. 

Vakıf fikri, çok tanrılı çağda başladı, tanrılara ibadet için yapılan tapınaklar, kim tarafın
dan yapılırsa yapılsın, kişilerin elinde kalmaz, topluma vakfedilirdi. 

Zamanla, insanlar, daha iyi yaşamaya ve düşünmeye başladılar. Hayat şartlarının değiş
mesi, vakıfların şeklini ve cinsini de değiştirdi. 

Eskiçağ toplumlarında da vakıflar vardı. Mısırlılar, yaptıkları yardım tesislerinin korun
masına çok önem verirlerdi. O çağlardan kalan birçok vakfiye bunu ispatlamaktadır. 

Yine eski çağlarda kurulan İskenderiye Kütüphanesi, Kudüs Havuzları, Zemzem Kuyusu, 
tapınaklar, yollar ve köprüler, birer vakıftı. Mekke'deki Kabe de Peygamber ibrahim tarafın
dan halka vakfedilmiştir. 

tslamiyette ilk vakıf, Peygamber Hazreti Muhammed tarafından, Hicretin 32 nci ayında 
Medine'de kuruldu. Peygamber, kendisine ait olan 7 hurmalığı, Müslümanlığı koruma amacı
na ayırdı. 

Daha sonra, "Sevdiğiniz malınızdan başkalarına yardım etmedikçe, ahret sevabına nail 
olamazsınız" anlamına gelen ayetin vahyi, Müslümanlarda vakıfların gelişmesinde çok önem
li rol oynadı. 

Müslümanlar, vakıf işlerine çekidüzen vererek, onu birtakım temel prensiplere bağladılar. 
Vakfedilen şeylerin çoğalması, vakıfların bir kuruma bağlanmasını gerekli kıldı; efkaf bundan 
doğdu ve bunun başına getirilen kişiye de "nazır" veya "bakan" adı verildi. 

Osmanlılar zamanında vakıflar çok gelişti. Evkaf Nezaretinin kurulduğu 19 uncu Yüzyıla 
kadar vakıf işleri, vakfedenlerin şartlarına uygun olarak 5 yerden yönetildi. Evkaf Nezareti 
kurulunca, bir nazırın yönetimine verildi. 

Cumhuriyet devrinde, Birinci Dünya Millet Meclisinde kabul edilen ilk Teşkilatı Esasiye 
Kanununda, din işleri devlet işlerinden ayrılmamıştı. Bakanlar Kurulunda bir de Şer'iyye ve 
Evkaf Vekâleti vardı. Cumhuriyetin ilanından sonra 3 Mart 1924'te, bu Vekâlet kaldırıldı. Cum
huriyet hükümeti,.vakıfların yönetilmesini, din işlerinden ayırarak, bağımsız bir devlet teşkila
tına verdi. Bu amaçla kurulan Umumî Evkaf Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlandı. 

Vakıfların idaresini modern esaslara bağlayan ve 5 Haziran 1935 tarihinde çıkarılan bir 
kanunla, Vakıflar Umum Müdürlüğü kurularak, Türkiye'deki bütün vakıfların yönetimi bu 
teşkilata verildi. 

Yeni kanun, vakıfları kısaca iki bölüme ayırdı; mazbut vakıflar, mülhak vakıflar. Mazbut 
vakıfların yönetimi, doğrudan doğruya devletin, yani Vakıflar Umum Müdürlüğünün; mül
hak vakıfların yönetimi ise, devletin denetlemesinde olan ve "mütevelli" adı verilen kişilerin 
elindeydi. Bunlar, daha çok aile vakıflarıydı. 

1938 yılında yeni esaslar göz önüne alınarak düzenlenen bu teşkilat, Türkiye'deki bütün 
vakıfları yönetmekle görevlidir. 1935'te kabul edilen Vakıflar Kanununa göre, bu Genel Mü
dürlük; 
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1. Vakıflar yönetir ve temsil eder, 
2. Bütün vakıfları korur ve imar eder, vakıf paralarını çoğaltır, mütevellileri seçer ve atar. 
Kanun, tüzük, yönetmelik ve vakfiye şartları gereği Vakıflar Genel Müdürlüğünün başlı

ca görevleri; 
1. Hayrı ve sosyal hizmetler, 
2. Kültürel hizmetler, 
3. Sağlık hizmetleri, 
4. Ekonomik hizmetler diye sıralanabilir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu görevlerine kısaca değinmek istiyorum : 
Hayrî ve sosyal hizmetler alanında Vakıflar Genel Müdürlüğünün en önemli faaliyeti, eğitim 

ve öğretimle ilgili hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla orta ve yüksek tahsilli fakir öğren
cilere yurt ve burs temin etmek ve bu öğrencilere yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler sağlamaktır. 

1992'de 54 yurtta 9 910 olan öğrenci sayısının 1993 yılında 11 770'e çıkarılacağını öğren
mekten mutluluk duymaktayım. 

Sayın milletvekilleri, ortaöğrenimini Vakıflar yurdu sayesinde tamamlayabilmiş bir arka
daşınız olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, malî imkânlar oranında, yurt sayılarının daha 
da artırılmasını temenni etmekteyim. 

Burada şu konuyu vurgulamadan geçmek istemiyorum : Türkiye Cumhuriyetinin temelle
ri olan ilkelerin yok edilmesi ve dine dayalı bir devletin tekrar kurulması için faaliyette bulu
nan çeşitli tarikatların etkinlik gösterdiği alanlardan en önde geleni, yoksul ve kimsesiz çocuk
ların barındığı yurtlardır. Onun içindir ki, yurtlarımızda barınan cevher çocuklarımızın, dün
yanın bilgi çağına aktığı şu dönemde, Atatürkçü, yani çağdaş, laik, insan sevgisine ve demok
rasiye değer veren birer ulusçu fert olarak yetişmelerine titizlikle itina gösterelim. Bu konuda, 
gerek Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün gerekse Millî Eğitim Bakanlığımızın müşterek dene
timlerinin sıklaştırılmasını hararetle talep ediyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihimizden bize intikal eden, vakıf yoluyla kurulmuş eski 
eser ve abideleri korumakta, Toplumumuzun geçmişten geleceğe arasındaki devamlılığın birer 
köprüsü olan manevî ve maddî değerler taşıyan bu tarihî eserlerimizin korunması ve restoras
yonu, aş-ekmek kadar elzemdir. Çünkü, bu eserler, o toplumun kimliğidir, harcıdır, çimento
sudur, tarihidir. Geçmişini bilemeyen toplumların geleceğine yön vermelerinin mümkün olma
dığını, tarih, çok sefer kanıtlamıştır. Onun için, geçmişimizin mihenk taşları olan bu eserleri
mizi korumak, restore etmek, başta gelen acil görevlerimizdendir. Hiç acımadan bunlara kay
nak yaratmak zorundayız. 

Bir an önce, Atik Valide Sultan Külliyesinin, restorasyon okulu olarak açılmasına hız ver
meliyiz. Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini kutluyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yoksul vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri de sunmaya çalış
maktadır. "Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinin tam kapasiteyle hizmete 
sunulabilmesi için kaynağa ihtiyaç vardır" denilmektedir. Modern tıbbî cihaz ve aletlerle do
natılmış olan bu vakıf hastanesine bir an evvel gerekli tahsisat verilmeli v edöner sermaye ku
ralına göre işletilmelidir. Bukonudaki gayretlerin olumlu neticelenmesinin sağlık hizmetlerine 
katkısı olacaktır. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf gelirlerini artırmak amacıyla birtakım ekonomik faali
yetlerde de bulunmaktadır ve işyeri, iş hanı, otel inşaatı, otopark gibiyatırımlar yapmaktadır; 
imar hudutları içinde bulunan arazilerine kat karşılığı inşaat yaptırmakta, imar dışı arazilerini 
de üretime kiralamaktadır. 

Yukarıda yapmış olduğum açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, Vakıflar İdaresi, başlıba-
şına bir devlet denilecek kadar, devlet hizmetlerine önemli düzeyde katkıd abulunan bir ku
rum. Asırlar, hatta çağlar boyu, içinde bulunduğu zamanın şartlarına uygun, topluma hizmet 
vermiş olan bu kurumun önemi hakkında söylenecek bir söz bulamıyorum. Hayrı ve sosyal 
hizmetleriyle, kültürel hizmetleriyle, sağlık hizmetleri ve ekonomik hizmetleriyle topluma ha
yatiyet, birlik ve beraberlik veren bu hayır kurumumuzun daha etkin, daha çağdaş, daha ve
rimli olabilmesi için gayret göstermeliyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün önünde var olan sorunların aşılması gerekmektedir. Va
kıflar Genel Müdürlüğünün sorunları nedir?.. 

Vakıflara ait araziler işgal altındadır. Bu alanlar, zaman zaman yeşil alan olarak, zaman 
zaman spor sahaları olarak kullanılmış ve zaman zaman da üzerlerinde gecekondular yapıla
rak, köyler kurularak, birtakım vakıf arazilerimiz işgallere uğramıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 4 500'e yakın arazi ve işyeri işgal altındadır. Mevcut Kira 
Yasasına göre bunları buralardan çıkarmak mümkün olmamaktadır. Kiralan yüzde 100 artırıl-
sa dahi, önemli meblağ oluşturmamaktadır. Onun için, bu kira bedellerini artırabilmenin ve 
buraları günün şartlarına uygun bir fiyatla kiraya verebilmenin yolları aranmalıdır. Yalnız va
kıf değil, tüm kamu arazilerinin ve işyerlerinin günün şartlarındaki değerde kiraya verilebilme
si için, bir defaya mahsus, günün şartlarına denk düşen artırım yapılmalı ve bu, ekonomik 
konjonktüre göre otomatikman ayarlanan bir sisteme oturtulmalıdır. Artık, devlet malı "deniz" 
olmaktan kurtarılmalıdır. 

Bugün İstanbul'daki Mısır Çarşısından, kira bedeli olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
toplam 1 milyar 700 milyon lira para toplayabilmektedir. Halbuki, bir dükkânın devrinde -
başka bir kişiye devredildiği zaman- hava parası olarak, içindeki şahıs 3 milyar lira almaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihî eserlerimizi korumak ve restore etmekle görevlidir ve 
2 229 adet kütük defterine kayıtlı 237 467 adet vakfiye, hüccet, berat, ferman ve benzeri vesi
kadan yüzde 50'si günümüz Türkçesine çevrilmiş, diğer yüzde 50'si çevrilmeyi beklemektedir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu hizmetleri yapabilmesi için malî olanaklarının artırılması 
gerekmektedir. Halbuki, büyük bir zenginliğin sahibi olan vakıflar, zenginliklerini akar haline 
getiremediği için, ekonomik sıkıntılar çekmektedir. 

Kamu ve özel sektör dışında üçüncü sektörü teşkil eden vakıfların, gerek hukuken gerekse 
tatbikatta doğru kanalize edilmesi, daha doğrusu ülke yararına kurulur ye işler hale getirilme
si, bu çizgiden ayrılmaması, ülke menfaatlarıyla yakından ilişkilidir. 

Hayırsever vatandaşlarımızın toplum hizmetine sunduğu vakıflarla ilgili anlayış ve davra
nışlarından dolayı onlara saygı duymamak mümkün değildir.Kendilerini insan sevgisine, top
lum sevgisine vakfetmiş olan bu vatandaşlarımız karşısında saygıyla eğiliyoruz. 

Her türlü vakıf kuruluşunun, toplumun hizmetinde bir boşluğu doldurduğuna inanı
yorum. 
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Adını daha önceleri sık sık, şimdi ise zaman zaman duyduğum ve okuduğum Türk Kadı
nını Güçlendirme Vakfının ne gibi yararlı hizmetler yaptığını kavramakta güçlük çekiyorum; 
ki, bu vakfı kuranların başında, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Semra Hanım ve "papatyalar" 
olarak bilinen yakın arkadaşları vardır. Bu vakfın, çalışmalarını, finansmanını nasıl sağladığı 
ve Türk kadınını güçlendirmek için ne gibi faaliyetler yaptığını Sayın Bakanımızdan öğrenmek 
istiyorum. Çünkü, her şeyden önce, bir milletvekili olarak benim anlayamadığım bu hayır ku
rumunu, halkımızın anlamasını beklemek zordur. 

Burada konuşmalarıma son verirken, Grubum ve şahsım adına, 1993 Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesinin memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köklü, çok teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Kadir Ramazan Coşkun; 

buyurun. 
Konuşma süresinin 20 dakika olduğunu tekrar hatırlatırım. 

ANAP GRUBU ADINA KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1993 Malî Yılı Bütçesi üzerinde Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Konuşmama başlarken, Yüce 
Heyetinizi Grubum ve şahsım adına en samimî duygularla selamlıyorum. 

Tabiat-insan ve din üçlüsü arasındaki muhtelif münasebetler neticesinde ortaya çıkan ve 
her toplumun ortak kimliğini oluşturan bütünlük, kültür sistemini teşkil etmektedir. 

Türklerin Islamiyeti kabulünden ve özellikle Selçuklulardan itibaren, Türk tarihinin iç di
namiği ve kültürel boyutlarının gelişme çizgisi ana hatlarıyla gözlendiğinde; Türk kültürünün 
temel müesseselerinden birisinin vakıflar olduğu açıkça görülecektir. 

Gerçekte vakıf, coğrafyayı vatanlaştıran; serveti hizmete dönüştürerek vatanî, iktisadî, iç
timaî ve kültürel müesseselerle donatan; insanları sevgi, dayanışma ve yardımlaşma ağlarıyla 
birbirine bağlayarak toplumu bütünleştiren; mazi-hal ve istikbal arasında köprü kurarak tarih 
şuurunu canlı tutan bir medeniyet unsuru olmuştur. 

Uygarlık tarihimizin temel bölümlerinden birisini kapsayan ve sosyal adaletin gerçekleşti
rilmesinde önemli bir yer işgal eden vakıfmüessesesi, hiçbir millette Türk toplumundaki kadar 
büyük ve anlamlı olmamıştır. Teşkilatçı bir millet olan Türklerin tslamiyeti kabul etmesiyle, 
toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı hararetle teşvik eden dinî hükümlerle teşkilatçılık ruhu 
birleşmiştir. Bu birleşmeden, Türk-lslam sanatı ve medeniyeti doğmuştur. 

Sosyal devlet kavramının doğmasından sonra, devletin kendi vatandaşlarına sunmakla yü
kümlü bulunduğu sosyal nitelikteki kamu hizmetlerini, vakıflar, tarih boyunca kendilerin^ va
zife bilmişler; kurmuş oldukları müesseseler eliyle, toplum-devlet bütünlüğünü sağlayarak sosyal 
hayatı yaşanır hale getirmişlerdir. 

özellikle Selçuklu ve Osmanlı ̂ döneminde, devletin fethettiği topraklarda, bugün devletin 
ve kamu kuruluşlarının üzerine aldığı hizmetleri, diğer bir ifadeyle, cami, tekke, mektep ve 
medreseler gibi ilim ve tahsil müesseselerini, hastane, han, hamam ve kervansaraylar gibi sağ
lık ve sosyal yardım müesseselerini, çeşme, köprü ve yollar gibi bayındırlık hizmetlerin ivücu-
da getirerek, bu topraklarda yaşayan insanların bir kültür etrafında kümeleşmesi vakıf saye
sinde sağlanmıştır. 
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Hatta, bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşayan soydaşlarımızın örf ve âdet
lerinin, ahlakî ve dinî duygularının korunmasında en büyük faktörün, zamanla buralarda tesis 
edilmiş olan vakıflar olduğu açıkça görülmektedir. 

Ancak, daha sonraki yıllarda, gerekli hukukî düzenlemeler de yapılarak, vakıf arsa ve bi
naları, asırlardır insanlığa irfan hizmeti sunan kütüphaneler, mektep ve medreseler, türbeler, 
sübyan mektepleri, vakıf suları ve mezarlıklar gibi vakıf malları, devlet kuruluşları ve beledi
yelerce pay edilmiştir. Daha sonra vakıf mallarından bir bölümü satılarak elden çıkarılmıştır. 
Böylece, vakıflar çift yönlü mal kaybına uğratılmış ve bunlara bağlı olarak vakıfların harabi-
yetine ve tasfiyesine yol açılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu ve benzer uygulamaların sonucu, insanlığımızın kafasında, alınıp 
satılamayan, miras olunmayan, dünyanın sonuna kadar hizmete devam etmesi gereken vakıf 
mefhumu duraklamaya uğramıştır. Temelde, hür irade beyanı içerisinde insanlığa hizmet su
nan vakıflar, bazı kararlarla hareketsizliğe mahkûm edilmiş, Hazineden sonra en büyük mal 
varlığına sahip olmasına rağmen, kolları bağlı bir dev gibi hareketsiz kalmıştır. Bu durgunlu
ğun sonucu, yönetim atalete düşmüş, vakıf mal varlığı, tutanın elinde kalmış, dolayısıyla vak
fiye şartları yerine getirilemez hale gelmiştir. 

Mal varlığının bir kısmıj özellikle akarları elden çıkarılan bir kuruluşun, mevcut mal var
lığı ve bütçe imkânlarıyla, vakfiyelerde yer alan hayrî ve sosyal hizmetleri sunması, eski eserle
ri gerektiği gibi restore etmesi ve gelecek nesillere birer kültür mirası olarak intikal ettirmesi 
mümkün .değildir. 

Vakıfların bu açmazdan kurtarılması için neler yapmak gerekir?.. -Hepimizin bunu enine 
boyuna düşünmesi gerekmektedir. Çünkü," vakıflar, bizim insanımızın helal malından ayırdığı 
parayla kurulmuş ve bizlerin vicdan ve namusuna emanet edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, vakıfların mevcut mal varlığı ve imkânlarının en verimli şekilde de
ğerlendirilmesi ve mevcutlarına ilaveten, Genel Müdürlüğün, sınaî, ticarî ve ziraî faaliyet saha
larına girmesi gerekir. 

iştirakiyle olan durumu yeni baştan değerlendirmeye tutması, hepimizin beklediği bir hu
sustur ve çok önemlidir. Şöyle ki: Vakıflar Genel Müdürlüğünün kaç iştiraki bulunmaktadır? 
Bu iştiraklerin sermaye miktarlarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünün iştirak payları nedir? Son 
yılda bu iştiraklerden kâr payı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne hiç temettü ödenmiş mi
dir? Ödenmişse, hangi iştirakten, ne kadar temettü alınmıştır? 

Bir örnek verirsek: En büyük ve en önemli iştiraklerden Vakıflar Bankasının sermaye artı
rımından dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bankaya ödemesi gereken meblağlar çok yük
sektir. Bu nedenlerle de Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankasından, bırakınız kârdan 
temettü almayı, çoğu zaman en kıymetli gayrimenkullerini satmak suretiyle sermaye artışları
nı karşılama yoluna gitmektedir. 

Bir de, Vakıflar Bankasının halihazırda kaç yerde iştiraki var? Bu iştiraklerde hisse mikta
rıyla bu iştiraklerin kâr durumu nedir? Bunların incelenmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bunların da yeterli olacağını sanmıyoruz. Bunun için, 14.6.1989 tari
hinde Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda yapılan bir değişiklikle, Vakıflar Genel Müdür
lüğüne binde 5 pay verilmiştir. Bu kaynak, vakıf eski eserlerinin onarımı ve restorasyonuna 
hız kazandırmıştır, iktidarımız döneminde başlatılan bu uygulama kesintisiz devam etmelidir. 
Ayrıca, buna benzer kaynaklardan belirli bir miktarda pay ayrılması da gereklidir. 
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1991 yılında Sayın Galip Demirel tarafından verilen, banka, sigorta, finans kuruluşların
dan yüzde 2'lik pay alınması hakkındaki kanun teklifi gündeme getirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, eski eserlerin onarımı ve restorasyonu hassas bir ihtisas dalıdır. Pa
rasal kaynağın yanı sıra, iyi kadro, günün teknolojisine göre laböratuvar, modern araç ve gereç 
donatımına ihtiyaç vardır. 1990 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne modern araç gereç alın
mış, restorasyon laboratuvarı kurulmuştur. Bu çalışmalara devam edilirken, gerekli olan usta 
eleman sıkıntısını ortadan kaldırmak için meslek okulları da açılmalıdır. Ayrıca, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve üniversitelerimizle müşterek çalışmalar yapılarak ara insan gücü yetiştirilmesi sağ
lanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki ülkelerdeki ecdad yadigârı 
vakıfeserleri hakkında bir çalışma var mı bilmiyorum; yoksa, mutlaka bu; çalışmaları yapacak 
görevliler tespit edilmelidir. 

Konu, yurt dışındaki vakıf eserleriyken, Osmanlının Mekke ve Medine'de yaptığı eserleri, 
özellikle de Haremi Şerifteki revakları daha rahat tavaf yapılacağı gerekçesiyle yıkılacağı ih
barları değerlendirilerek, yakinen takibe alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, 250 yataklı eski 
Gureba, 500 yataklı yeni Gureba ve 50 yataklı Kanser Arama ve Tarama Bölümü olmak üzere, 
toplam 800 yataklı bir mazbut vakıf hastanesidir. . 

Hastanede, vakfiye şartları gereği olarak, yoksul ve garip hasta vatandaşlara hizmet veril
mektedir. Hastanenin randımanlı çalışması için, Sayın Başbakanın talimatları doğrultusunda, 
Sağlık Bakanlığına devri gündeme gelmiştir. Daha önce mahkemece verilen, 
"devredilemeyeceğine" ilişkin kararın yanı sıra, bu tutum, eski ve yeni vakıf hukukuna aykırı. 
olduğu gibi, hayır ve hasenat sahiplerinin şahsî irade ve haklarına karşı da bir hata olacaktır. 

Müesseseye sahip çıkmada eğer samimî isek, "Bezm-i Âlem Üniversitesi" kurulmalı, ge
rekirse bu üniversite, özel statülü devlet üniversitesi şeklinde olmalı düşüncesindeyim. 

Hastanenin randımanlı çalışması, bütçe sorunudur. Yeterli tahsisat verildiği takdirde, bu 
güzel müessese, vakfiye şartlarına uygun bir şekilde yürütülür. Bezm-i Âlem Terkos Gölünün 
suyu hastaneye vakfedilmiş olmasına rağmen, sonradan çıkan bir kanunla, bu imkân elinden 
alınmış ve yerine, istikrarlı bir gelir imkânı verilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, memleketin ciddî, acil ve kaçınılmaz bir ihtiyacından doğan, kurul
duğu günden bugüne kadar da memleketin her köşesinde ihtiyacı olan herkese-hizmet veren 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, vakıf düşüncesinin en güzel bir ifadesidir. Emeği ge
çenlere teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, vakıf hukukuna uygun vakıf gelirlerini artırmak, eğitim ve öğretim
le ilgili hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla ortaöğretim öğrenci yurtları açmak; muhtaç 
vatandaşlarımıza yardım yapılması ve yemek verilmesi, yaz aylarında halka soğuk su verilme
si, ramazanda ise mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutulması, kurban kesilmesi ve mahya kurulması 
hizmetlerini vermek; yüzlerce yıllık tarihî eserleri korumak, onarmak ve restorasyon hizmetle
rini yapmak; sağlık hizmetlerinde bulunmak, cami yapımlarına yardımda bulunmak konula
rındaki çalışmalar, memnuniyet verici gelişmelerdir. Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına 
bu vesileyle teşekkür ediyorum. 
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Sözlerimi bitirirken, daha önceki (geçen yılki) Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinde gün
deme gelen, bir iki gün önce de Başbakanlık bütçesi konuşulurken gündeme gelmiş olan Aya
sofya ile ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir yerin, Yahudi, Hıristiyan veya Müslüman olduğunu belirten maddî 
işaretleri vardır: Yahudilikte, sinagog, yedi kollu şamdan, altı köşeli yıldız; Hıristiyanlıkta, ki
lise, haç ve çan; Müslümanlıkta, cami, minare ve ezan. İşte bu niyetlerle, istanbul'un fethin
den sonra Ayasofya cami haline getirilmiş, hiç bir mabede dokunulmamıştır. Böylece, İstan
bul'un, dolayısıyla Anadolu'nun Türkleştiği ve İslamlaştığı sembolü verilmiştir. 

Bizim Anadolu'da yaşama hakkımız ne kadar varsa, İstanbul'da yaşamak hakkımız ne 
kadar varsa, Ayasofya'yı da ibadete açma hakkımız o kadar vardır. 

Ayrıca, Ayasofya'nın Fatih'in vakfiyesinde olduğunu, onu parayla aldığını da -bildiğim 
kadarıyla- biliyorum. 

1970 yılında Adalet Partisinin, 1980 yılından sonra da Anavatan Partisinin Ayasofya'da 
ibadete açmış olduğu bir bölüm vardır; Sayın Bakanımız bunu öne sürerek "Ayasofya açık" 
demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın namaz kıldığı, 
ilk cuma namazının kılındığı Ayasoyfa ibadete açık değildir. Eğer bu niyetteysek ve samimiy
sek, sadece, bu namaz kılınan, 400 sene süreyle üzerinde namaz kılınmış olan Ayasofya'nın 
o bölümü ibadete açılarak, diğer bölümleri yine müze olarak kalabilir. Bu suretle vakfiye ku
ralları daha iyi işler düşüncesindeyiz. * 

Vakıf kuran ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. 
bugüne kadar vakıf eserlerinin korunmasında emeği geçen bütün hükümetlerinize, ge

rekli hassasiyeti gösteren bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve vatandaşlarımıza, huzurunuzda 
teşekkür ediyorum. ' , 

Bütçenin milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diler, Meclisi saygıyla selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, çok teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın Etem Kelekçi. 
Buyurun Sayın Kelekçi. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ETEM KELEKÇİ (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1993 yılı bütçesi üzerinde Grubum adına görüşlerimizi belirt
mek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce Meclise saygılar"sunarırri. 

Muhterem arkadaşlar, yine bu arada, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1993 yılı bütçesinin ha
yırlı hizmetlere vesile olmasını dilerim. 

Sürem içinde konunun tamamına değinmeyeceğim; Vakıflar gibi yüce bir kurum üzerinde 
bütün siyasî partilerin görüşleri aşağı.yukarı birbirini tamamlayacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde konuşurken, bu Genel Müdürlüğün vazifesi 
dahilinde olan vakfın tarifi üzerinde duracağım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün çok önemli görevleri var. Uhdesindeki vakıf çeşitlerine gö
re idaresini veya kontrolünü üstlendiği hizmetler, ecdat yadigârı kültür varlığımızla ilgilidir. 
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Vakıf: Bir kimsenin, kendisine ait menkul veya gayrimenkulu, kendi rızasıyla ve Allah'ın 
rızasına kavuşmak için umumun istifadesine sunmasıdır. Mülkü Allah'a, istifadesi topluma; 
işte yardımlaşma, işte insanın, insan olarak, diğer insanları sevmesi. Ecdadımız, bu hizmette 
birbirleriyle yarış etmişler; Selçuklular, Osmanlılar ve beylikler, vakıfta, şaheserler yaratmış
lardır. İslam Dinimizin emirleri, telkinleri, tavsiyeleri, vakıf şuurunu kökleştirmiştir. 

Toplumun ihtiyacı olan her hizmet kolunda vakıf ihdası vardır. İnşallah, Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüzün ihlâslı çalışmalarıyla, bu vakıf emanetlerinin ihyası yanında, bunlar arta
rak devam edecektir. , 

Toplumları meydana getiren insanlar arasında sosyal yardım ve dayanışmanın en eski hu
kukî şekillerinden biri olan vakıf müessesesi, milletlerin sahip bulunduğu manevî güç ve de
ğerlerin tanımlanmasına yardımcı başlıca kurumlardan biridir. 

Cemiyetin ahlakı, dinî ve sosyal anlayışı; insanları, hayır işlemeye, iyilik yapmaya, birbiri
ne yardım etmeye teşvik etmekte; kişinin yalnız kendini düşünmesini ve sırf bu endişeyle yaşa
masını ve servet edinmesini hoş karşılamamaktadır. 

Toplumlarda insanlar, olaylar karşısında aynı imkânlara sahip değiller; imkânı olanlar var, 
olmayanlar var; zekâ ve çalışma gücü gibi, yaşama ve geçim imkânları yönünden de aynı sevi
yede değillerdir, bazısı zengin, bazısı fakir, bazısı zayıf, bazısı kuvvetli olduğu gibi, yaşam ve 
geçim şartları da değişiktir. İnsanların kendilerinden veya toplumun sosyal yapısından ileri ge
len bu değişiklik, şartlarına rağmen bir arada yaşama zorunluluğu her devirde vicdanları sız
latmaktan geri kalmamıştır. 

İşte bu sebeplerle, bugünün sosyal devletleri, bu maddî ve manevî eşitsizliği, sosyal yar
dımlar ve sosyal güvenlik kurumlarıyla ortadan kaldırmak, hiç olmazsa hafifletmek istemek
tedirler. Ancak, devletin bu yardımları, bazen karşılıksız, bazen ve ekseriya da önceden öden
miş bir prim veya bir bedel karşılıgındadır. Burada Islamî şuura bakın ki, hiçbir bedel ve prim 
ödemeden insanlara yardım etmenin yolunu, Islamî bir kurum olan vakıfla, topluma kazan
dırmıştır. 

Vakıflar, dinî inanç ve düşüncelerin güçlü olduğu müesseseler olarak, siyasî çalkantıların, 
idari istikrarsızlıkların dışında kalmışlar ve bu sayede, toplum hayatımızda, istikrar ve devam
lılık sembolü olmuşlardır. Yine, vakfedilen gayrimenkullere herhangi bir nedenle el konama
yacağı ve mütevellilerinin, vakıf senedinde belirlenen şartları çiğnemediği sürece vakıflara mü-
dahele edilemeyeceği gerçeği dahilinde, siyasî ve idarî müdahalelerden beri durmuşlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada önemli unsun, tslamın topluma kazandırdığı. 
vakıf şuurudur. Vakıf şuurunda Önemli olan, insanın, insan olarak, insanlığa yardım etmesi
dir. Bunlar hangi konularda olmuştur? Sağlık konusunda, eğitimde, insanın mübrem ihtiyacı 
olan kültürel ihtiyaçlarda olmuştur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün envanterine baktığımızda, çok dikkati calip vakıf usulleri 
var, vakıf ihdasları var. 

Burada şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim : Vakıf, 1924'Ieri müteakip, isim olarak 
"tesis"e dönüşmüş; toplum, "tesis" adından, vakıf manasını çıkaramadığı için, 1924-1965 yılları 
arasında, vakfa önem vermemiştir. Taa ki, sistemde "tesis" adı, yerine "vakıf" ikame olunca, 
kısa bir zamanda itimat telkin etmiş olan sistemde, vakıflar adet olarak çok artmıştır. 
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İslamın yüceliğine bakın ki, vakıflar var. Bu vakıflar, hepimizi düşünmeye sevk ediyor. 
Bunlar arasında, öksüz kızlara çeyiz almak için yardım eden vakıf var, köy ahalisinin ihtiyarla
rına elbise alınıp giydirilmesi için vakıf var, kale ve istihkâmlara veya donanmaya yardım için 
vakıf var, askerin teçhizi ve onlara meyve yedirilmesi içiri ihdas edilen vakıf var, yetimlere, dul 
kadınlara ve muhtaçlara yardım için vakıf var, çocukların baharda açık havada gezdirilmesi, 
okul öğrencilerine gıda temini için vakıf var, hayvanlara gıda ve su verilmesi için vakıf var, 
yoksul ve kimsesizlerin cenazesinin kaldırılması için vakıf var... Bir nebze, bu konu üzerinde 
duralım. 

Demek ki vakıf, bugün medenî insanın, medenî dünyanın, 2000'li yılların dünyasının in
sanlığa kazandırmak istediği sosyal dayanışmanın esası, bu vakıf sisteminde var. Bu durumda, 
bize düşen bir vazife var. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, vakıflar haftasıyla ve değişik bildiri 
ve çalışmalarıyla, bu vakıfların ciddiyetini bütün beldelere yayarak v ebu vakıf sistemini geniş
leterek, devlete büyük ölçüde yardım sağlamış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarını, Doğru 
Yol Partisi olarak takdirle takip ediyoruz. Anıtların, abidelerin restorasyonları titizlikle yürü
tülüyor, aslına uygun hale getirilmelerine özen gösteriliyor. Türkiyemizdeki vakıf eserlerinin 
ihyasının, zaman içinde imkânların artırılmasıyla daha mükemmel olacağına inanıyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde bir restorasyon okulu açılmasına ilişkin ça
lışmalar, iyi bir girişimdir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, bu okulu açmasıyla, yetişmiş ele
manlara kavuşacak ve bu şekilde, unutulmaya yüz tutan ağaç oymacılığı, mahyacılık, taş usta
lığı konusundaki eleman noksanlığı giderilecek ve eski eserlerimiz aslına uygun restore edilmiş 
olacak. 

Bu arada, vakıflar yetkililerine bir konuyu iletmek isterim. Kendi seçim bölgemde bir ca
mi onarımı var. Onarımı yapılan bu cami, Alaca Camiidir. Alaca Camiinin eski mimarî yapısı, 
şu andaki onarımda muhafaza edilmemiştir; aralarında fark var. 

Bu eski eserler onarılırken, eski haline uygun şekilde restore edilmesinde ve gelecekte, bu 
eserlerin, Osmanlılara mı, Selçuklulara mı ait olduğuna dair, bu şekil tahta oymacılığının ve 
restorasyonda özellik gerektiren işlerin, bu işi bilen ustalara verilmesinde fayda var. 

Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün'Türkiyemiz dışındaki ecdat ya
digârlarına yönelik çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Türkmenistan'da bulunan ata yadigârı 
Hoca Ahmet Yesevi Türbesinin onarımını üstlenmesi şayanı takdirdir. Yavru vatan Kıbrıs'taki 
tarihî eserlerimizin tamiri ve restorasyonu isabetli bir gelişmedir. Girne'deki, Lefke'deki, Lef
koşe'deki, Gazimagosa'daki tarihî eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından nazara alı
narak, ecdada layık bir şekilde ve özelliklerini havi bir şekilde onarılarak geleceğe havale edil
mesinden, teslim edilmesinden sevinç duyuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün çok önemli görevleri 
var. Ecdadımızdan kalan kültür varlığımızı muhafaza etmek ve bu emaneti, bizden sonra ge
lenlere, ihya edilmiş şekilde ve gayesine uygun olarak devretmek, önemli bir hizmettir. 
"Yetişemiyorum" mazereti, hepimizi mesul edecektir. İnanıyorum ki, Yüce Meclis de bu ko
nuda aynı şeyi düşünüyor. Vakıflara ait tarihî eserlerimiz, "kültür ve tabiat varlığı" olarak 
ifade edilmekte ve ülkemizin tapusu sayılmaktadır; Anayasanın 63 üncü maddesi de bu konu
nun teminatıdır. Eşsiz mimarî güzelliğe sahip bu eserleri bizden sonraki nesillere intikal 
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ettirmek, millî ve insanî bir görevdir. Yüzlerce yıllık bu tarihî eserleri korumak, fevkalade zor 
olduğu kadar da mesuliyetli bir iştir. Bütün dünya, insanlığa mal olmuş bu eserleri korumak 
için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktadır. Doğru Yol Partisi olarak biz de her zaman bu has
sasiyeti gösteriyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden isteklerimiz şunlardır : 
Türkîyemizde mevcut vakıf eserlerinin iyi bir envanteri tutulmalıdır. 
Vakıf arazilerine sahip çıkılmalı, satılmamasına özen gösterilmelidir. Vakıf arazileri üze

rinde yetkililerin söylediği bazı konular var; bunlardan iştirak etmediklerimiz oluyor. Bunlar 
nedir? Vakıf arazilerinin kat mülkiyeti karşılığında değerlendirilmesine katılmıyoruz. Vakıf, 
kâr müessesesi değildir; vakıf senedinde ne yazıyorsa, ilanihaye o şekilde hareket etmeyi gerek
tirir. Bu mesuliyeti, madde olarak olmasa da , mana olarak hissetmediğimiz müddetçe, fevka
lade kayıp içinde olacağız. 

Vakıf senetlerinin gayesi devam etmeli, vakıf eserlerimizin çevresi, tarihî abideleri gölgele
memen. Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğümüze büyük iş düşüyor. Sadece büyük şehirler
de değil; vakıf eserlerimiz, abidelerimiz, anıtlarımız neredeyse, orada çevre tanzimi çok önem
li. Çok bakımsız vakıf eserleri görüyoruz. Yine bugünkü yanlış yapılanma neticesinde çevresi
ne yapılan yüksek katlı binalar, bu ecdad yadigârı abideleri gölgeliyor. Bunlara ilişkin hukukî 
bir yetkiye ihtiyaç varsa, yetkililerin bunu gündeme getirip, Meclisten bu yetkiyi almalarında 
fayda vardır. 

Bu konuda, vakıf kitaplar üzerine de eğitmekte fayda var. Eğer, vakıf kitaplar, bugünün 
Şartlarında, okununca anlaşılamıyorsa, bunları anlaşılır hale getirmek ve gençlerin istifadesi
ne sunmak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün en önemli görevleri arasında olmalıdır. 

Vakıflar bünyesinde bulunan sağlık kurumunun, ihtisas dalı da olsa, bir bakanlığa devri
ni doğru bulmuyoruz. Duyduğumuza göre, bir sağlık tesisinin Sağlık Bakanlığına devri söz 
konusu. Sayın Bakan bunu yalanladı. Eğer bunun zaman içinde, değişik mevzuatla Sağlık Ba
kanlığına devri söz konusu olursa, hata yapılmış olacağına kaniim. 

Bu arada, az evvel, Anavatan Partili sayın arkadaşımızın da belirttiği gibi, Ayasofya Ca
mii üzerinde çok hassas olunması lazım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ecdat yadigârlarına bakışımız, sadece madde açısın
dan olmamalı, mana bakımından da olmalı. Ayasofya'da namaz kıldırmadığımız sürece, Aya-
sofya'yı» İstanbul'u fethetmiş sayılmayız. Ermeni ve Rum patrikhanelerine gösterdiğimiz anla
yışın nasıl istismar edildiğini görüyoruz ve yaşıyoruz. 

Sayın Bakan, biraz evvel, fevkalade Özenle ve hepimizin tasvipkâr olduğu bir konuyu dile 
getirdi ve "Devlet, tslamın emrindedir" dedi; buna aynen iştirak ediyorum. Eğer İslama bu 
kadar önem veriyorsak -ki, veriyoruz- o halde, Ayasofya'nın Vakıf Senedindeki "Ayasofya, ca
mi olarak kullanılmaya devam edecektir" sözü, hepimizin boynuna borçtur; sadece Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün, onun bağlı olduğu Devlet Bakanlığının değil, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri olarak hepimizin boynuna borçtur. Bu konuda hassasiyet istiyorum. Sayın Baka
nın, geçmişte olduğu gibi, "Bir mahfil açıldı, burada namaz kılınıyor" demesi, bu konu için 
cevap değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, toplumda ihtiyaç duyulan bazı hiz
metlerin vakıf kurularak sağlanmasını da teşvik etmelidir. Bunun için, hükümetlerimiz 
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muafiyetler getirmeli. Bilhassa, araştırma, bilim ve sağlık-konularında vakıf kurulmasını teş 
vik etmeliyiz. Bütün vilayetlerde, vakıf öğrenci yurtlarının sayıları ve öğrenci kapasiteleri artı 
rılarak gençlerin istifadesine sunulması, fevkalade iyi bir faaliyet olacaktır. Büyük şehirlerdt 
vakıf öğrenci yurtlan elbette gereklidir; ama, küçük vilayetlerde de, bu yurtlara ihtiyaç vardır 
Çünkü, bu vilayetlerdeki gençlerimiz, barınma yeri sıkıntısı çekmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, hassas olmamız lazım gelen bir konu daha var ki, o da, Türkiy* 
dışındaki ecdat yadigârlarımızda. Bunlar üzerindeki hassasiyetimiz çok önemlidir. Bugün, Yu
goslavya'da, Bosna-Hersek'te meydana gelen hadiselerde, İslam kıyımının yanında, mabet kı
yımı var. Bizim, bunlara karşı tepki göstermemiz gerekir. Türkiye dışında bulunan, bakım ve 
onarıma muhtaç ecdat yadigârı abideleri için de -muvafakat sağlanmak suretiyle- yardım eli 
uzatılmalıdır. Bunun yapılmasında büyük fayda görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi, asgarî müştereğirriizin en fazla 
olduğu bir bütçedir. Mümkün olsa da, vakıfları müstakil hale getirebilsek. Mümkün olsa da, 
Diyaneti müstakil hale getirebilsek. Bunlar, kendi bünyelerinde, kendi teşkilat sistemleri için
de, ama bizim dışımızda, siyasetin dışında, icraatlarını yerine getirseler, öyle zannediyorum 
ki, demokratikleşmenin gideceği yer orasıdır. Seçilmiş kişiler olarak bizler, bu kürsüye gelince, 
konuyu tam tartamıyor olabiliriz, hissi hareket edebiliriz, bu konuya, konunun uzmanları ve 
yetkilileri kadar eğilemiyor olabiliriz; bu takdirde, işin içine hissiyat giriyor, siyasî partiler ara
sındaki küçük fikir ayrılıkları daha büyüyor, sert ayrımlar oluyor; bu ayrımlar da, halka, ta
bana iniyor. 

Bu düşüncelerle, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin hayırlara vesile olmasını diler; va
kıf sahiplerinden Allah'ın rahmetine kavuşanların ulviyetine bizlerin de erişmesi dileğiyle, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kelekçi. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay. 
Buyurun Sayın Çay. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA FUAT Ç^Y (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Va
kıflar Genel Müdürlüğünün 1993 yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini 
açıklamak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ihtiyaçlar ve yardımlaşma fikri, insanlık tarihi kadar eskidir. İn
sanlar, yaşadıkları sürece, her devirde, çağın sosyal anlayışına göre, birbirlerine ve de toplu
mun yoksul ve güçsüzlerine yardım etmiştir. Eskilerden gelen karşılıklı dayanışma, yoksulun 
koruriması, ahlakî ve dinî duyguların muhafaza edilmesi, en iyi ve en uygun şekilde, vakıf sis
teminde oluşmuştur. •• r 

Vakıf, bireylerin, taşınır veya taşınmaz mallarından tamamını veya bir kısmını, hiçbir te
sir ve mecburiyet altında kalmaksızın, sonsuza kadar, sırf kendi rızası ve bildirimleriyle, şahsî 
mülkiyetinden çıkarıp, sosyal ve ekonomik hizmet amacıyla kamunun hizmetine sunmasıdır. 

Temelinde, insan sevgisi, yardımlaşma duygusu, iyilik yapmak gibi özelliklerin yer aldığı 
bu kurumun, tarihî geçmiş içerisinde insanlığa pek çok hizmetleri olmuştur. 

Vakıf müessesesinin, Türk-İslam kültürü, hayatı ve sosyal yapısı içerisinde çok özel bir 
yeri ve önemi vardır. Memleketimizde mevcut olan ve dünya çapında kıymeti haiz olan eski 
eserler ve abidelerin büyük bir kısmı vakıf yoluyla yapılmıştır. 
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İnsanlığa hizmet yolunda sanat ve kültürle beraber yürüyen vakıf müessesesinin meydana 
getirmiş olduğu binalar, asırlar boyu memleketimizin kültürüne hizmet etmiş yaşayan eserler
dir. Maddî ve manevî değerleri çok yüksek olan bu eserler, medeniyet dünyasında birer mimarî 
sanat dehası ürünüdür. 

Vakıflar, yüklendiği bu hizmet yerine getirmekle, bir taraftan bireylerin ihtiyaçlarını kar
şılarken, diğer taraftan devletin görevi alanında görülen hizmetleri gerçekleştirerek, devletin 
yükünü hafifletmiştir. 

Vakıfların sosyal hizmetlerini incelerken, fakirleri kalkındırmak, ekonomik ve malî yön
den desteklemek, sosyal durumlarına göre çözüm üretmek gibi özellikleri de mevcuttur. Vakıf
ların, hastane, köprü, yol, kütüphane, han, hamam, çeşme gibi kamu hizmetlerine tahsis edi
len eserleri yanında, insan haysiyetini ve vakarını koruyarak, toplumun yoksul, hasta ve güç
süzlerini bir program dahilinde koruyup gözetmek ve böylece toplumun ahlakının ayakta dur
masını sağlamak gibi hizmetleri de vardır. 

Bilindiği gibi, vakıflar, idarî şekilleri bakımından, mazbut, mülhak, azınlık ve Medenî Ka
nun hükümlerine göre kurulan vakıflar olmak üzere dörde ayrılır. Yasa gereği, tüm vakıfları 
idare etmek Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Bu Genel Müdürlük, mazbut vakıflar, vakfe
denin irade ve arzusuyle belirtilen vakfiye şartları gereğince idare etmek, en verimli bir biçim
de işletmek ve temsil etmek; mülhak vakıfları, devletin denetim hizmetleriyle, mütevellisi bo
şalan vakıfları idare etmek ve temsil etmek; 903 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan yeni 
vakıflafıntenısil işlemlerini ve denetimlerini yapmak; vakıf olan tarihî ve mimarî eski eser ve 
abidelerin ve kültür varlıklarımızın restorasyonlarını yapmak ve muhafaza etmekle görevlidir. 

Vakıf esirleri, değerli kültür miraslarımızdır. Bu eserlerin korunması ve yaşatılması ge
rekmektedir. Tarihî ve mimarî eski eser ve abidelerin onarımlarını ve aslına uygun restorasyonla
rını yapma görevi acaba yeterince yerine getirilmiş midir ya da yeterince yerine getirmekte miyiz? 

Vakıfların, ülkemizin ihtiyaç duyduğu anlarda kurulması ve teşvik edilmesi, onlara, vergi 
muafiyetinin tanınması, ülke açısından, vakfın amacı açısından gerçekten önemlidir, örneğin, 
sağlık ve fen bilimleri alanında yatırım yapan ve teknik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 
bulunan vakıflara vergi muafiyeti tanınması yararlı olur kanaatindeyiz. 

Son yıllarda vakıf sayısında önemli artışlar olduğu gözlenmektedir. Birçok alanda vakıf
lar kuruluyor; tabiî bunun nedeni de, vakıf etkinlikleri alanında vergi muafiyetinin uygulan
masıdır. Vakıflara vergi muafiyeti tanınması çok güzel bir şey; ancak, muafiyetten yararlanan 
vakıfların sayısının hızla artması ve önüne gelenin vakıf kurma girişiminde bulunması, bu ala
nın denetlenmesini zorunlu*kılmaktadır. "Vakıf etkinlikleri" adı altında haksız kazanç sağla
ma ve birtakım haksız olanaklardan yararlanma gibi eğilimlere müsaade.edilmemesi gerektiği 
kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, çok kutsal bir görevi olan vakıfların, son yıllarda amacından sap
tırıldığını, mallarının amaç dışı kullanıldığını ve hatta birçok yerde de talan edildiğini gözlem
lemekteyiz. 1984 yılında çıkarılan af yasasıyla birlikte, vakıf arazileri üzerinde oynanan oyun
larla vakfın arazileri talan edilmiştir. Af yasası öncesi ve sonrasında vakıf arazileri belediye 
ve gecekondu ağaları tarafından yağmalanmış ve bu konuda ilgililer seyirci kalmıştır. Yağmala
mak bir yana, bir karış toprağını almak bile, kuruluş amacına aykırı ve günah olan vakıf mal
ları ve arazileri, genelde siyasî otoritelerin müdahaleleri ve siyasî baskıların yoğunlaştığı dö
nemlerde çok daha fazla peşkeş çekilmiştir. 
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Vakıflara ait olan ve 1800'lerde kurulan Gureba Hastanesine ilgi gösterilmemiş, adı gibi 
garip bırakılmıştır. Birçok yoksul insanımızın paralı hastanelerde rehin tutulduğu ülkemizde, 
fakirleri tedavi eden bu Kuruma, ne yazık ki, halen gerekli ilgi gösterilememektedir. 

Vakıflar idaresinin, vakıf amacına uygun bir çalışma amacından saptığı ve objektif kıs
taslara dayanmadığı düşüncesindeyim. Vakfa ait birçok işyerinde oturan ve çoğu kiracı duru
munda olan bir kısım insanlar, vakfa ait olan bu işyerlerini başkalarına devretmek suretiyle, 
kimileri 100, 300 veya 500 milyona varan hava parası almaktadırlar. Burada, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün, kira işlemlerini iyi takip etmediği gibi, tahsilatı da zamanında ve günün geli
şen koşullarına göre fiyat ayarlamalarını yaparak almadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Tarih ve kültürü korumak bahanesiyle kurulan bazı vakıflarda, laikliğe ve Atatürkçülüğe 
karşı sistemli olarak propaganda ve çalışmalar yapıldığı gözlemlenmektedir. Denetimsiz bıra
kılan bazı özel vakıf öğrenci yurtlarında ise, şeriat özlemcileri tarafından, ekonomik koşulları 
nedeniyle, buraya sığınmak zorunda kalan yoksul öğrencileri, emellerine ulaşmak için piyon 
olarak kullanmaya çalıştıkları da bir gerçektir. Laik düzeni hedef alan bu tür örgütlenme çalış
malarının, vakıf kurumlarından arındırılması ve çağdaş, laik, Atatürkçü eğitim ve anlayışının 
egemen kılınması, geç de olsa zorunludur. 

Cumhurbaşkanının eşi tarafından kurulan Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı, vakıf ola
naklarından yararlandırılarak, "Semra özal ve Papatyalar Vakfı" haline dönüştürülmüştür. 
Zamanında bu vakfa, sınırlı sayıda üye olan bayanlar, kendilerine "Papatya" adını vermişler 
ve devlet dairelerinde en itibarlı iş bitiren imtiyazlı kişiler haline gelmişlerdir. 

Vakıf amaç ve ilkeleriyle alay eden bu vakfın kapatılması gerektiği kanaatindeyim. 
Değerli milletvekilleri, vakıf ilgililerine bir konuyu iletmek istiyorum. Kurumun, ihtiyaca 

göre değil, siyasî baskı ve mülahazalarla Türkiye sathında yurt inşa ettiği inancındayım. Kuru
mun Türkiye'de, 54'ü hizmette, 8'i de hizmete açılacak olan halihazır 62 binası mevcuttur. 

Benim memleketim Hatay'da, gerçekten çok sayıda, korunmasına ihtiyaç duyulan, bu arada 
da gelir getiren vakıf mallan mevcuttur. Ancak, buna rağmen, Hatay'da bugüne kadar Vakfın 
herhangi bir yurdu yoktur ve vakif amacına uygun, topluma yönelik, amaç doğrultusunda her
hangi bir faaliyetine rastlanılmamıştır. 

Bir de, çok önemli bir konuyu dile getirmek istiyorum. Temelinde insan sevgisi ve yardım
laşma duygusu, iyilik yapmak gibi, insanın yaradılışından gelen özelliklerin yer aldığı bu ku
rumda, 12 Eylül hukuku ve mantığı içinde, bu ilkeler, vakıf adına çiğnenmiştir. 

Yine, kendi seçim yörem olan Hatay'da, 12 Eylül döneminde, ulvî bir amacı Olan vakıf 
adına yapılan bir tasarrufu izah etmek istiyorum. Hatay tli Samandağı İlçesinde, yüzyıllardan 
beri kurulu olan Ortodoks Cemaati Vakfı mevcuttur. Bu Vakıf, vakfiyesindeki şartlara göre 
seçilen mütevelli heyeti tarafından idare edilmekte, vakfa ait malların geliriyle kilisenin onarı
mı ve din adamlarının maaşları ödenmekte, ayrıca, diğer hayriyeler de yapılmaktadır. 1981 ta
rihinde Hatay tli Sıkıyönetim Komutanlığı verdiği hukuk dışı bir emirle, Ortodoks Cemaati 
Vakfının 23 parça taşınmazını mütevelli heyetten alarak, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağla
mıştır. Söz konusu mallar, halen Vakıflar Genel Müdürlüğünün tasarrufu altındadır ve bu Vakfın 
gelirinden maaşını alan papaz, o günden bu yana maaş almamaktadır. Bu durum, vakıf amaç 
ve ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, millî ahlak ve geleneklerimize de aykırıdır. Sıkıyönetim em
riyle yapılan bu tasarruf, sıkıyönetimle birlikte kalkmış sayılarak, yapılan hatanın giderilmesi
ni diliyorum. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1993 yılı bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı, uğur
lu olmasını diler, şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çay. 
Refah Partisi Grubu adına, Çankırı Milletvekili Sayın ismail Coşar; buyurun efendim. 

(RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1993 yılı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına görüşleri
mi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce, şahsım ve 
Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçesini görüşmekte olduğumuz Vakıflar Genel Müdürlüğü, 3 Mart 
1924 gün ve 429 sayılı Kanunla kaldırılan Evkaf Nezareti yerine kurulmuş bir müessesemizdir. 
Bu Genel Müdürlük, halen 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2762 sayılı Kanunla 
hizmetlerini sürdürmektedir. Bu kuruluşun çalışma alanını, kısaca şöyle özetleyebiliriz: Abide 
ve eski eserlerimizi onarmak; imarethaneler kurarak, fakir, güçsüz, muhtaç ve özürlü vatan
daşlarımıza yemek vermek; sağlık hizmetleri yapmak; kasaba, köy ve mahalle camilerinin ya
pılmasında para ve proje yardımı yapmak; fakir ve fakat başarılı öğrenciler için yurtlar açıp, 
gerektiğinde onlara burslar tahsis etmek; vakıf mallarını, vakfiyelerindeki şartlara uygun ola
rak yönetmek; Allah'ın rızasını kazanmak üzere bağışlanan vakıf mallarını elden çıkaracak 
her türlü kanunî çalışmalara karşı durmak; vakıf mallarının satılarak Vakıflar Bankasının ser
maye artırımına devredilmesini önlemek. 

Saymış olduğum bu hizmetlerin hepsi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışma sahasını 
teşkil eden vakıf, yani hayrî hizmetlerdir. . . . . . . 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; vakıf hizmetleri ilk insan ve ilk peygamber Âdem 
(aleyhisselam) ile başlayıp, insanlığın hizmetine sunulması ile devam etmiştir. 

Âdem (aleyhisselam)'den sonra gelen peygamberler zamanından beri süregelen vakıf hiz
metleri, Sevgili Peygamberimiz Sallatlahualeyhivesellemin "Fedek" denilen arazisini, fakir ve 
kimsesizlere bağışlamasıyla İslamda vakıf hizmeti yeniden doğmuştur. Bu uygulamayı gören 
Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) Peygamber Efendimize gelerek; ""Yâ Resûlallah, Hayber'deki 
hurmalığımı bağışlamak istiyorum" demesi üzerine, Peygamberimiz: "Yâ Ömer, istersen hur
malığının aslını muhafaza et, meyve ve hâsılatını da fakirlere vakfet" buyurmuşlardır. Hazreti 
Ömer de, bu tavsiyeye uymuş, hurmalığını vakfetmiş, Halifeliği zamanında da yapmış olduğu 
bu bağışın vakfiyesini bizzat kendisi yazdırmıştır. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; Peygamberimizin bu uygulaması, vakıf kurmanın, 
Kitap ve sünnete dayandığını göstermektedir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, insanları iyilik yap
maya, bağışlamaya, yardım etmeye davet eden yüzlerce âyeti celile vardır. Müsaadelerinizle bun
lardan sadece üç tanesini kısa olarak arz etmek istiyorum : 

"Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyü eyyühellezine âmenûr keû, vescüdû vağbûdûr rabbe 
kum vefalul hayra leallekûm tüflühûn. (Ey iman edenler, rükûa varınız ve secde ediniz, Rabbi-
nize ibadette bulununuz, hayır işleyiniz, tâ ki felaha kavuşasınız)" 
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"Leu tenâlul birre hattâ tünfigû mimmâ tuhıbbûn. (Sevdiğiniz şeylerden, yani mallardan 
infak edinceye kadar, iyiliğe nail olamazsınız ve her ne şey infak ederseniz, yani bağışlarsanız, 
şüphe yok ki, Allah Teâlâ, hakkıyla o bağışınızı bilendir.)" 

"Festebigûl hayrâti ilallâhi merciukum cemia. (öyle ise hepiniz hayırlı işler yapmada bir-
birinizle yarış ediniz. Nihayet hepinizin dönüşü Allah'adır)" 

Bu konulardaki yüzlerce Hadis-i Şeriflerden bir tanesinde Sevgili Peygamberimiz de şöy
le buyurmuşlardır : "İzâ mâtel insânû in gataa amelühü illâ min selâsin..." 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Stenolar not tutamıyorlar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Coşar, bunların zaptını tutmak çok zor oluyor. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Burası ne meclisi efendim?.. 
BAŞKAN — Bunların doğrudan doğruya Türkçelerini okuyunuz, 
İSMAİL COŞAR (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
tSMAÎL COŞAR (Devamla) — Arapçasını okumakta bu Mecliste, herhalde mahzur bu

lunmaması lazım. ; ~ x 

BAŞKAN — Notunu tutmak çok zor oluyor; kimse anlamıyor. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkanım, şiddetle karşı çıkıyorum bu tutuma.. 

Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Arkanızda, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" ya
zıyor. Burada lütfen Türkçe konuşsun. 

İSMAİL COŞAR (Devamla) — Burada ayet okumanın "Egemenlik kayıtsız, şartsız 
milletindir" lafına aykırılığı yoktur. O sizin anlayışınız. 

BAŞKAN — Efendim, siz mealini okuyunuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Gökatp, karışma yahu; sana mı düştü? Sonra senin için, 

"ayetlerin, hadislerin okunmasına karşı çıktı" derler. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Siz kendi tarafınıza bakınız. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sen de kendi işine bak, ne yapacaksın! 
İSMAİL COŞAR (Devamla) — Mealiyle, "Ancak şu üç şeyin defterlerinin kapanmayaca

ğını Peygamberimiz bize beyan etmektedir: 1. Sadakayı cariye; çeşme, köprü, hastane, cami 
yaptıranlara ve ağaç dikenlerin, 

2. Kendisinden sonra gelecek nesillerin faydalanmaları için ilmî değeri olan eserler bıra
kanların, . =" 

3. Kendisine dua edecek hayırlı evlat yetiştirenlerin amel defterleri kapanmaz." 

Değerli milletvekilleri, gerek Kur'ân-ı Kerîm'deki ve gerekse Hadis-i Şerif'lerdeki bu teş
vikler, Ashab-ı Kiram arasında Allah rızası için mallarından bağış yapma, fakirlere yardım et
me yarışına sebep olmuştur. 

Peygamberimiz devrindeki hayır yapma, bir diğer anlamda vakıf kurma faaliyetleri, dört 
halife devrinde Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, beylikler ve bütün Türk boylarında yüksele
rek devam etmiştir. 
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Vakıf kurma ve vakıflar kanalıyla, müslim, gayrî müslim gözetmeksizin, bütün insanlara 
yardım etme ve hatta kış mevsimlerinde sıcak ülkelere gidemeyen kuşlara bile bakmayı dinî 
bir görev sayma hususlarının, altı yüz sene süren Osmanlı Devleti zamanında zirveye ulaşmış 
olduğunu görmekteyiz. 

Osmanlının, kurmuş olduğu vakıflar kanalıyla yapmış olduğu hizmetlerin, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğümüzün hizmet verdiği birkaç alanda değil, devlet hizmetlerinin tümünü içine 
alacak bir genişlikte olduğunu görmekteyiz. 

Böyle demekle, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yetkililerini tenkit etmek aklımızın ucun
dan bile geçmez ve bu maksatla da bunu söylemiyoruz. Ne acıdır ki, dün yapmış olduğu hiz
metleriyle devlete büyük destek veren vakıflarımız, bugün devletin yardımına muhtaç bir du
ruma düşmüştür. Devlet verirse yaşayacak, vermezse batacak, tşte, bütçesi önümüzdedir... Va
kıflar Genel Müdürlüğünün yapacağı işler ve personel masraflarının tamamını içine alan büt
çe rakamı, 339 milyar 609 milyondur. Bu ödenek, bir Selimiye Camiinin, değil yeniden yapıl
masına, tamir edilmesine bile yetmeyecektir. - -

Sayın Başkan, muhterem üyeler; vakıflarımızın içler acısı bu durumdan kurtulması için, 
devletimiz, hükümetimiz, iktidarımız, muhalefetimiz ve hatta bütün milletimiz elele vererek, 
vakıf eserlerini ve vakıf mallarını korumada bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Yurt dışında bu
lunan tarihî eser ve mallarımızı koruyamıyoruz; bari, millî eserlerimizi, millî sınırlarımız içeri
sinde bulunan vakıf eserlerimizi koruma gayreti içerisinde bulunalım. 

Bilindiği gibi, en büyük toprak kaybımız, Birinci Cihan Harbiyle olmuştur. Vakıflarımı
zın bir kısmı topraklarımızla beraber, halkı Müslüman olan bazı ülkelerde, bir kısmı da Müs
lüman azınlıkların olduğu Balkan ülkelerinde kalmıştır. Müslüman ülkelerdeki vakıflarımız şöyle 
böyle ayakta, Balkan ülkelerindeki bütün tarihî eser ve vakıflarımız, Batının iki yüzlü politika
sından destek alarak, Bulgar, Yunan, Hırvat ve Sırp çeteleri tarafından devamlı yok edilmiştir 
ve halen insanlarıyla birlikte de yok edilme gayretleri içerisindedirler. 

Millî sınırlarımız içerisinde bulunan vakıflarımıza gelince: Arşivlerimizde bulunan vakfi
yelerde yazılı hanların, hamamların, arazilerin, ormanların, zeytinliklerin, dükkânların, de
poların, evlerin, medrese ve bazı camilerin yerlerinde yeller esmekte olduğu bilinmektedir. Ha
len, bunların bir çoğu maksatları dışında kullanılmaktadır ve talan edilmektedirler. 

Bu talan ve yağmaya "dur" diyecek yönetimler çıkmadığı gibi, bazıları da onların yok 
edilmelerine ve devredilmelerine maalesef ön ayak olmuşlardır. 

Tek parti devrinin sona erdiği 1950'Ii yıllara kadar uygulanan yanlış politikalar sonucu, 
ülke içerisinde bulunan birçok vakfın mal varlığı ve gelir kaynakları yok edilmiştir. Mesela, 
vakıflara ait şehir içlerinde bulunan arsa ve araziler, imar müdürlüklerine ve belediyelere üc
retsiz devredilmiştir. Vakıf ormanları devletleştirilmiştir. Memba suları belediyelere vakfedil-
miştir, verilmiştir. Zeytinlik, fındıklık, incirlik ve tarlalar, topraksız köylüye dağıtılmıştır. Köy
de bulunan vakıflar, hayrat ve akarlarıyla birlikte, köy tüzelkişiliklerine devredilmiştir. Yine, 
1947-1960 yılları arasında yapılan toprak reformunda 80 860 dönüm vakıf arazisi köylüye da
ğıtılmıştır. Genel Müdürlüğün, Vakıflar Bankasının sermaye artırımı için belediyelere ve şahıs
lara satmış olduğu vakıf mallar, yukarıda saydıklarımızın dışındadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetler, saymış olduğum yanlış uygulamaları ya
nında, vakıf malların elden çıkarılmasını önleyen ve elden çıkarılanları da vakıflara yeniden 
kazandıran birkaç kanun çıkarmışlardır ki, onları burada zikretmek bir kadirşinaslık olur zan
nediyorum. 
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Birincisi, 1957 yılında, merhum Menderes Hükümetinin çıkardığı 7044 sayılı Kanundur. 
Bu Kanun ve ona dayalı olarak yürürlüğe konan tüzük, vakıf olarak tesis edilip de eski eser 
tescili olan ve kamu kuruluşlarının elinde bulunan tarihî taşınmazların vakıflara bedelsiz ola
rak iade edilmesini öngörmektedir. 

İkincisi, 12 Eylül döneminde çıkan, vakıf mallarının kiralarını günün şartlarına göre yük
selten kanundur. . 

Üçüncüsü, kültür ve tabiat varlıklarını koruyan 2863 sayılı Kanundur. Bu Kanun da vakıf 
eserlerini istimlak etme yetkisini Vakıflar Genel Müdürlüğüne vermektedir. 

Dördüncüsü, 1989 yılında çıkarılan 3571 sayılı Kanundur. Bu Kanunda, Akaryakıt Fonun
dan alınan binde 5 payın eski, eserlerin restorasyonunda kullanılmasını öngörmektedir. 

Sayın Hükümet üyeleri ve Devlet Bakanımızdan ricamız, bu kanunlardan istifade ederek, 
ecdad yadigârı olan ve çoğu da maksatları dışında kullanılan bu değerli eserleri Vakıflara yeni
den kazandırmalarıdır. 

Hükümet ve Yüce Meclîsimizin değerli üyelerinden önemli bir istek ve ricamız daha var. 
Bu ricamız ve isteğimiz, necip milletimiz ve 1,5 milyarlık islam âlemi adınadır. Bu ricamız, 
elli sekiz yıldır minarelerinde ezan okunmayan, içerisinde namaz kılınmayan ecdad yadigârı 
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin malumlarıdır ki, Ayasofya camidir ve Cennet 
Mekân Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfıdır. Vakıfları maksatları dışında kullanmak ise, çok 
büyük bir vebaldir. Türk Devleti, hükümetleri, milletvekilleri ve onlara destek veren halkımız, 
elli sekiz yıldan beri bu vebalin altında bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedilen İstanbul'un ve ne
cip milletimizin iki büyük sembolü vardır. Birincisi, fetih günü, İstanbul surlarına çekilen al
bayrak; ikincisi, fetih günü, Ayasofya'da ikindi vaktinde okunan Ezan-ı Muhammedi'dir. 

Fetih sembolü olan albayrak, o gün dikildiği kale burcunda, 539 yıldan beri dalgalanır
ken, Ayasofya'nın minarelerinden 481 yıl okunan Ezan-ı Muhammedî, heyhat, 58 senedir olcun-
mamaktadır. Bu halden, kale burcunda nazlı nazlı dalgalanan albayrak mahzun, millet mah
zun, ben mahzun. ömrü boyunca : 

Ey, Islamın nuru, 
Türklüğün gururu Ayasofya! • 
Fatih'in şerefi, ışıl ışıl 
Yanan muhteşem Mabet! 
Neden böyle bomboş, 
Neden böyle bir hoşsun. , 

Ayasofya ses vermiyor. 
Ayasofya bir hoş, v* 
Ayasofya bomboş, 
Ayasofya! Ayasofyal 
Seni bu hale koyan kim? 
Seni çırılçıplak soyan kim? 

1 
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Diye feryat eden, eski parlamenterlerimizden merhum Osman Serdengeçti, kabrinde mahzun 
ve asıl, "Benim bu camimi camilikten çıkaranlar, Allah'ın, meleklerin ve bütün Müslümanla
rın lanetine uğrasınlar. Onlar, hiçbir zaman hafiflemeyen azap içinde bulunsunlar. Yüzlerine 
bakan ve kendilerine şefaat eden hiçbir kimse bulunmasın" bedduasını yapan Fatih Sultan Meh
met Han mahzun; İstanbul'un fethinde şehit olan şüheda mahzun gaziler mahzundur. 

Değerli milletvekilleri, Ayasofya Camiinin bir kararnameyle müze haline getirildiği söyle
nir. Tekrar cami haline getirilmesinde ise hiçbir kanunî engel mevcut değildir. Hükümetin çıka
racağı bir kararname bunu temin edecektir. Çünkü, söylendiği gibi, eğer, Ayasofya ibadete bir 
kararnameyle kapatıldıysa, yine, Hükümetimiz tarafından çıkarılacak yeni bir kararnameyle 
de ibadete açılması mümkün olacaktır. Eğer, Ayasofya'nın ibadete açılmasında Anayasal ma
ni varsa, Anayasanın bazı maddelerinin değişikliğinin gündeme geldiği bugünlerde, bu konu
daki ilgili maddelerine de işaret edilir ve böylelikle de mesele halledilmiş olur. Yeter ki, Hükü
metimiz ye Yüce Meclisimiz Ayasofya'nın açılmasını istesinler. 

Bugün, burada, Vakıflar bütçesiyle ilgili, gruplar adına yapılan konuşmalarda, sadece CHP 
grubu adına konuşan bir kardeşimiz bu konuda bir beyanda bulunmadı; ama, inanıyorum ki, 

. onun da bu konudaki istek ve arzusu, şu Meclisin istek ve arzulan istikametindedir. Yani, de
mek oluyor ki, eğer Hükümetin, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına gücü yetmiyorsa, 
işte, bugün bütün partiler adına yapılan konuşmalarda da Ayasofya'nın tekrar cami olarak açıl
masının istendiği görülmektedir. O halde, yapılacak şey, bu konuda sadece bir kararname çı
karmaktan ibaret olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Coşar, süreniz doldu, lütfen bitirin. 
İSMAİL COŞAR (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Birinci Cihan Harbinde İstanbul işgal altındayken bile Ayasofya Camiinde ezanlar din-

memişti ve kapıları da ibadete kapanmamıştı. Biz, şimdi işgal altında mıyız ki, Ayasofyamızda 
ezan susmuş ve kapıları da ibadete kapanmıştır? * . • . . . . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ayasofya hakkındaki arzu ve isteğimizi bu şekilde 
özetledikten sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ilgili birkaç talebimizi arz etmek istiyo
rum. Şu hususların yapılması halinde, bu Genel Müdürlüğümüzün daha randımanlı çalışaca
ğına inanmaktayız: Bunlar; _ .- . 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün her bakımdan kifayetsiz olan bütçesi, öncelikle yeterli ha
le getirilmektedir. -

f Yetişkin elemanların temini uzun süreceğinden, mevcut personel, kısa süreli hizmet içi kurs
lara tabi tutulmalıdır. 

Osmanlıca, Arapça, Farsça bilen ve her türlü yazı çeşidini okuyabilen kimseler buluna
rak, dolgun ücretlerle arşiv dairesi takviye edilmelidir. Arşiv hizmetlerinin süratli ve sağlıklı 
olarak yürüyebilmesi için, el değmemiş binlerce belgeyi hizmete sunacak bir arşiv kurulu ku
rulmalıdır. 

En önemli ve ideal olanı, yine, Vakıflar bünyesinde bir araştırma enstitüsü kurulmasıdır. 
Bütün bu çalışmalar yapılırken, Vakıfların ve Vakıflarla ilgili arşiv malzemelerinin envan

terleri çıkarılıp, tamamı bilgisayarlara yüklenmelidir. 
Eski eser vasıflı Vakıf taşınmazlarının her biri için tescil fişi, röleve, restorasyon, restitüs-

yon projeleri hazırlanıp, yine bunlar da bilgisayarlara yüklenmelidir. 
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"Hazırlıkların yapılmasından sonra, eski eser özellikli gayrimenkullerin tesis tarihleri ve 
sanat özellikleri dikkate alınıp, beş yıllık planlar halinde onarımları yapılarak, vakfiyelerinde 
zikredilen hizmetlere sunulmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü
müzün 1993 yılı bütçesinin, mensuplarına hayırlı olmasını diliyor, onları ve Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

I 

BAŞKAN — Sayın Coşar Beyle beraber, gruplar adına yapılan konuşmalar son bulmuştur. 
Şimdi, şahsı adına, lehinde, Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu; buyurun efen

dim. (MÇP sıralarından alkışlar) 
t Sayın Müftüoğlu, şahıslar adına konuşma süresi malumu âliniz 10 dakikadır. 

RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1993 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmeden önce, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Vakıflar, insanların, hayır vücuda getirmek, iyilik yapmak arzularının neticesinde ortaya 
çıkmış ve maddî varlıkları bile manevî ışıklarla süslemiş çok ciddî müesseselerdir, tslamiyetin 
doğuşundan sonra yaygınlaşan vakıf müesseselerinin Osmanlı Hükümdarlığında da büyük et
kisi olmuştur. Bugün biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak, atalarımızdan emanet kalan bu varlık
ları, hem kültürümüzün bir parçası olması sebebiyle, hem de toplumumuza faydalarının deva- . 
mı açısından korumaktayız. Kışın kuşların yiyeceklerini temin etmekten, fakir ve yetim kızları 
evlendirmeye kadar birçok sahada kurulan bu vakıflar, insanların inançları paralelinde ne ka
dar güzel şeyler yapabileceğini göstermesi açısından toplum için de önemli örneklerdir. 

Geçmişte, yine bu ülkede atalarımız, varlıklarını gönüllü olarak hayra, vakfa bağışlamış, 
sevk etmişler; biz ise bugün, her yıl, vergi gelirlerini nasıl artıracağımız, vergi kaçaklarını nasil 
azaltacağımız üzerinde tartışmalar yapmakta, yeni bir sistem arayışı içerisinde bulunmaktayız. 
Sanıyorum ki, bu, üzerinde durulması gereken çok önemli bir husustur. 

Bugün sayıları yaklaşık 3 OOO'e varan vakıfların büyük bir bölümünün vakıf amacına ve 
ruhuna uygun olarak faaliyet gösterdiğini söylememiz mümkün değildir. Hatta, bir kısım va
kıfların vergi kaçırmada kullanıldığı, bir kısım vakıfların ticarî amaca yönelik olduğu, yine 
bir kısım vakıfların ise siyasî amaçlara yönelik olduğunu duyunca, insan, dünkü inanç çizgi
mizle bugünkü boşluk arasındaki derin uçurumu görmekte ve büyük bir ürküntü duymakta
dır kanaatindeyim. Onun içindir ki, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakıfların, inançların bir 
yansıması olarak tamamen toplumcu bir anlayışla kurulması ve çoğalmasını temin etmek için 
gerekli çalışmaları yapması; serbest piyasa ekonomisi anlayışını vahşileştiren sınırsız faydacılık 
akımının toplumcu görüşleri, inançları, insanî duyguları öldürmesini önleyici faaliyetlerde bu
lunması gereklidir. Bunun%in, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde ayrı bir birim oluş
turması, bu birimin Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilişkilerini daha da sıklaştırması, hatta Diya
net İşleri Başkanlığı ile aynı çatı altında faaliyet göstermesi durumu da düşünülmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Milleti, öteden beri toplumcu bir eğilime sahip 
olmasına rağmen, bilhassa 1980 sonrası toplumu bir yangın gibi saran faydacılık akımı, bu 
akımla birlikte, ehil olmayan, Islamiyeti tam bilmeyen ciddî bir eğitim görmeyen, iyi niyetli 
de olsa, dindar olduğunu sanan bazı çevrelerin İslam dışı tepkileri, bugün toplumumuzu bir 
inanç boşluğuna ve gereksiz kamplaşmalara itmiştir. Bunun içindir ki, başta Hükümet olmak 
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üzere, bütün siyasî partilerin, öncelikle Türk toplumunun ciddî bir seviyede ve doğru olarak 
Islamî açıdan bilgilenmesini, tslam ahlakını öğrenmesini temin edecek kurum ve müessesele
rin çoğalması ve gelişmesi için gayret sarf etmesi lazımdır. 

Din, dil gibi, Ülke bütünlüğü gibi, bayrak gibi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi, 
hepimizin birlikte hareket etmesini gerektiren yüce bir kavramdır. Bu suretle, bir kimsenin, kutsal 
bir değeri istismar etmesi de önlenmiş olacaktır. 

Bizi ayıran bu sıralar, değişik siyasî partilerin, girdikleri millete hizmet yarışından ve 
Türkiye'nin kalkınmasına yönelik program ve tekliflerinin farklılığından öteye bir anlam taşı
mamalıdır. Din, dil, bayrak, hukukun üstünlüğü, insan hakları, dini karşısına almayan laiklik 
prensibi, hepimizin ortak olduğu kavramlar olmalıdır. Onun içindir ki, toplumcu anlayışın, 
ahlakçılığın yaygınlaşması ve vicdanlara yerleşmesi için gereken neyse, o yapılmalıdır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, geçmişimizin kurduğu vakıfları aşacak müesseseleri kur
mak, kurdurmak için, çok ciddî ve kapsamlı plan ve programları hazırlayıp, bunların tatbikini 
sağlaması lazımdır; çünkü,'2000 yılına geldiğimizde, Türkiye nüfusu 70 milyonu aşmış olacak
tır. Türkiye'nin kalkınmasını, sadece bütçelerle ve kanunlarla gerçekleştirmemiz mümkün de
ğildir; halkımızın gönüllü katkılarını çoğaltmak, hem kalkınmamız, hem de sosyal barış ve 
huzur için gereklidir. Devletimizin, gönüllü katkıların hayırlı hizmetlere yöneltilmesinde öncü
lük yapması, yönlendirici ve uyarıcı olması lazımdır. • • ' . - . 

Ayrıca, vakıfların, değeri trilyonlara varan varlıklarının kullanılması ve değerlendirilmesi 
yeniden gözden geçirilip, amaç ve fiiliyat uyumu tekrar sağlanmalıdır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu bakanlığın başında, eski bir bürokrat olan 
ve Yüce Meclisimizin çok tecrübeli milletvekilleri arasında yer alan Sayın Bakanımızın bulun
masını, teklif ve temennilerimiz açısından bir teminat olarak gördüğümüzü ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesine olumlu baktığımızı belirtiyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) ' ' • - . " • ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce meclisin sayın 
üyeleri; sizleri derin saygıyla selamlıyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde söz alan değerli grup temsilcilerimizin ve kişi
sel görüşlerini açıklayan değerli arkadaşımızın konuşmalarının, çalışmalarımızda bize ışık tu
tacağını belirterek sözlerime başlıyorum. 

Vakıflar, şahısların, hiçbir tesir altında kalmadan, kendi istekleriyle, kendilerine ait mal
ları, şahsî mülkiyetlerinden çıkarıp, hayır ve hasenata ebedî olarak tahsis etmesinden doğmuş 
çok ulvî kuruluşlardır. 

Türk-lslâm âleminde vakıflar, daima birleştirici ve kaynaştırıcı özellik taşımışlardır. Sa
dece sosyal hayatı kendi prensipleri içerisinde düzenlemekle kalmamış, meydana getirdikleri 
birçok eserle Türk kültürüne ve sanatına katkıda bulunmuşlardır. Türk toplumunun en eski, 
ekonomik, sosyal, dinî ve hukukî kurumu olan vakıflar, geçmişte olduğu gibi, bugün de, in
sanlar arasında yardımlaşma, karşılıklı sevgi ve saygı hislerini geliştirme, dayanışma ve ülkemi
zin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yaptıkları değerli hizmetleri, en iyi bir şekilde devam et
tirmenin gayreti içerisinde bulunmaktadırlar. 
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Ülkemizde, bu gayretleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetlemekte ve koordine etmekte
dir. Bu denetleme ve koordine etme yetkisini, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, 227 sayılı Yasa
dan almıştır. Bu yasa gereğince, Vakıflar Genel Müdürlüğü, mazbut vakıfları, vakfın irade ve 
arzusunu belirten şartları gereğince idare etmek, en verimli biçimde işletmek ve temsil etmek; 
mülhak vakıfların denetim ve hizmetleriyle, mütevelliliği boşalan vakıfları idare ve temsil et
mek; 903 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan yeni vakıfların tescil işlemleriyle denetimle
rini yapmak; vakıf olan tarihî ve mimarî eski eser ve abidelerin onarım ve restorasyonlarını 
yapmak ve muhafaza etmekle görevlidir. 

* Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare edilen ve temsil edilen mazbut vakıfların sayısı 5 354, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenen, yöneticileri tarafından idare edilen mülhak vakıfla
rın 370; azınlık vakıfları 167; yeni vakıflar 2 678'dir. Böylelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
toplam 8 569 adet vakfı denetlemek yükümlülüğü altında bulunmaktadır. 

Şanlı tarihimizin ve millî kültürümüzün simgesi, şerefli geçmişimizin nesep bağları hük
münde olan tarihî ve mimarî değere haiz eski eserlerin toplamı 7'604'tür. Bunlardan 4 544 ade
di cami ve mescittir; 273'ü medrese darülşifa; 410'u han ve kervansaray; 607'si hamam; 307'si 
imaret, tekke, zaviye; 1 164'ü türbe; 299'u sübyan mektebi, dabhahhane, sebil ve şadırvandır. 

Bu binaların korunması, onarılması, bir fonksiyon verilerek kullanılması; özet ihtisas, büyük 
malî imkân, iyi bir planlama isteyen işlerdir. • • 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün malî imkânları, tek başına,bu eserleri yaşatmaya yetme
mektedir. Kendi imkânlarına ilaveten aldığı Hazine yardımının artması nispetinde bu eserler 
ele alınabilmektedir. 

1992 yılında yaklaşık 80 milyar lira proje Ödeneğiyle,kültürel ve turizm amaçlı, bir önceki 
yıldan devredenler de dahil 586 proje üzerinde çalışılmış; bunun 180'î tamamlanarak, halkın 
hizmetine sunulmuştur. 1993 malî yılında 76 milyar lira proje ödenekji.bir yıl önceden devam 
eden 275 eski eser dahil, 716 eser üzerinde çalışılacaktır. 

Atalarımız, vakıfların kuruluşunu düzenleyen yasal dayanak olan vakfiyerinde eğitime yer 
verdiğinden, bu konudaki vakfiye şartları göz önünde tutularak, çeşitli il ve ilçelerde 54 adet 
yakıf ortaöğrenim yurduna, 1992 yılında 9 910 çocuk, ücretsiz olarak alınmış ve eğitilmiştir. 

-1993 yılında yurt sayısı 54'den 60'a çıkartılacak, barındırılan öğrenci sayısı da 9 binden 
11 770'e ulaşacaktır. . . * 

Yine, 1992 yılında 21 imarette toplam 4 735 fakir veya kim sesiz aileye bir öğün sıcak ye
mek verilmiştir. 1993 yılında, imaret sayısı 21'den 30'a, yemek verilen fakir vatandaş sayımız 
da 4 700'den, 5 633'e çıkacaktır. Ayrıca, vakfüeri gereği olarak, vakıf teşkilatı olan yerlerde 
kurban kesilmesi, mevlit okunması, yaz aylarında soğuk su dağıtılması gibi hayır hizmetleri 
yapılagelmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 2 229 adet kütük defterinde kayıtlı 27 019 vakfiye 
vardır. 1992 yılı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığınca, üniversiteler ve diğer kuruluşlarla iş
birliği yapılarak, bunlardan 905 adet vakfiyenin tercümesi yapılmış ve bugüne kadar vakfiye 
toplamı 15 320'ye ulaşmıştır. Bu belgelerin kayıtlı olduğu defterlerden 406'sı da mikrofilme 
alınarak, kaybolmaları önlenmiştir. 

Malî imkânları yetersiz köylere ve derneklere cami yardımı için 1992 yılında 1 milyar 641 
milyon lira yardım yapılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe gelirlerinin yüzde 90'ını sağ
layan 31 840 adet mazbut vakıf taşınmazdan, bir kısmının yıl içerisinde bakım ve onarımları 
yapılagelmiştir. 
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1993 yılında, 1992 yılından devreden 21 adet işhanı, işyeri, otel, otopark gibi projelerin 
inşaatı tamamlanacaktır. Ayvalık ve Aydın Vakıf Zeytinlik İşletme Müdürlükleri, modern iş
letme esaslarına uygun olarak ele alınıp, verimli çalışır hale getirilecektir. V 

önceki yıllarda gelir elde edilemeyen ve gereğince işletilemeyen mazbut vakıf arazilerin
den, bir plan dahilinde, en iyi şekilde gelir elde edilebilmesi için proje çalışmaları yürütülmektedir. 

Bugün, gelişmiş ülkelerde vakıflar kamu hizmetlerine önemli hizmet sağlayan müessese
lerdir. Bu gerçek göz önüne alınarak, eski vakıfların, gerekse yeni kurulan vakıfların korun
ması, geliştirilmesi, vakıf hukukuna ve kültürüne uygun bir tarzda vakıf kurulması teşvik edil
mektedir ye edilmeye de devam edilecektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yurt içindeki bu hizmetlerine ilave olarak, Türkiye dı
şında yeni kurulan Türk cumhuriyetlerindeki büyük tarihî eserlerin onarımı da, bu konuda 
ihtisas sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bunların başlıacalartnı arz 
ediyorum: 

Hoca Ahmet Yasevî Türbesi, 25 milyon dolarlık bir yatırımı gerektirmektedir. 18,12.1992 
tarihinde şantiye kurularak, imarata başlanacaktır. 

Sultan Sancar Türbesi, Arslanbaba Türbesi de dahil olmak üzere, Vakıflar Genel Müdür
lüğümüzün, yeni kurulun Türk cumhuriyetlerinde yüklendiği üç büyük inşaattır. 

Yurt içerisinde, Antalya Sağlık ve Turizm Merkezi Projesine başlanacaktır. Bu proje, Or
tadoğu ve Balkanlar'ın en büyük sağlık tesisi olacaktır. 1 000 yataklı hastane, tıp fakültesi, 
yüksek hemşirelik okulu, araştırma merkezi, 400 yataklı apart oteli, kongre merkezi, alışveriş 
merkezi, spor tesisleri ve diğer sosyal tesisleri içermektedir. Bir kompleks durumundaki bu in
şaatın alanı 400 bin metrekaredir. Projenin takribi maliyeti 1 milyar Amerikan Dolarıdır. 

Ankara Uluslararası Ticaret Merkezi: Ulus Yeni Sanayi bölgesinde yapılacak olan bu mer
kez, 120 bin metrekare inşaat sahasına sahip olup, proje maliyeti takriben 300 bin Amerikan 
Dolarıdır. 

İstanbul Örtaköy'de bir vakıfla ortak olarak yaptırılan ve Çırağan Oteli şeklinde işletile
cek olan kültür merkezi inşaatımız da üç yıl içerisinde bitmiş olacaktır. 

Edirne'de büyük bir yangın sonucu kül olan Edirne Ali Paşa Kapalı Çarşısı onarımına 
1993 yılında başlanılacak ve iki yılda bitirilmesi gayreti içinde olacağız. 

İstanbul Üsküdar Atik Valide Sultan Külliyesi Türk vakıf idaresinin bir eğitim merkezi 
halinde yeni baştan düzenlenecektir. Bu merkez içerisinde restorasyon çıraklık okulu, her tür
lü onarım hizmetini görebilecek marangozhane, alçıhane, mermerhane ve benzeri inşaat bö
lümleri, üniversitelerimizle işbirliği yapılarak restorasyona yardımcı olacak olan ilim adamla
rımızın burada bizlere yardımcı olmaları gibi hizmetler, bu külliyede yer almış olacaktır. -

Buna ilave olarak, İpek Yolu üzerinde bulunan ve Selçukilerden Osmanlılara kadar devre
den Sultan Hanı, Saruhan, Şarapsa Han, Ak Han, Ağzıkara Hanı, Alara Han, Silahtar Mus
tafa Paşa Hanı, Çardak Hanı, Susuz Han, İncir Han ve Alay Han gibi hanların onarımı ve 
bunların turistik hizmetlere açılması projelendirilmiştir. 

İstanbul'da Zeytinburnu'ndaki Barbaros evleriyle, Beşiktaş'taki Akaret evlerinin, yine tu
rizm amaçlı olarak halkın hizmetine sunulması konusunda yatırımlar yürümektedir. 

1992 yılında 3 adet vakıf orta öğrenci yurdu hizmete sokulmuş olup, halen 8 yurdun inşa
atı devam etmektedir ve 1993 yılında 17 tane yurdun da yeniden yapımına başlanacaktır. He
def, yurt sathında yurt sayısını 100'e çıkarmaktır. 
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İşgalli vakıfların bu işgallerin altından kurtanlabilmesini geçen sene burada da arz etmiş
tim. Bize emanet edilen bu vakıf arazilerine sahip olamıyorduk, ya gecekondular işgal ediyor
du veya buraları belediyeler yeşil alan ilan ederek, bizim değerlendirmemize engel olunuyordu. 

Bunu ortadan kaldırabilmek için, başta Antalya Belediyesi olmak üzere, uzun müzakere
ler yaptık; sonuçta, gecekonduların elinden almamıza imkân olmayan arazileri, belirli bir be
del üzerinden belediyeye devrederek, belediyenin bunları gecekondu sahiplerine devrini, buna 
karşılık belediyelerin, bizim çok değerli arazilerimiz üzerine koydukları yeşil lekeleri kaldırma
sını sağladık. Böylelikle Antalya'da, Eskişehir'de ve İstanbul'da çok değerli vakıf arazilerini 
kurtarma imkânını nispeten bulabildik. Aynı uygulamayı, Türkiye'de bu şekilde elimizden alı
nan tüm illerimizde yapacağız. Böylelikle, hem yıllardan beri gecekondusunda oturan ve artık 
kendisinin tapulu malı olduğu bilen vatandaşımız huzursuzluktan kurtulmuş olacak, hem de 
Vakıflar İdaremiz çok değerli arazilerini değerlendirme imkânına sahip olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son olarak şunu söylemek istiyorum : Bugün Avrupa 
yetkili organlarınca hazırlanan Avrupa Dernekler Yasası, ülkemiz tarafından da benimsenmiş
tir. Bu yasaya göre vakıflar, "üçüncü sektör" adı altında teşkilatlandırılmaktadırlar. Bu üçün
cü sektörün gayesi, hürriyetçi demokratik nizamdaki katılımcılık unsurunu artırmaya dönük
tür. Vakıflar Genel Müdürlüğümz de, bu sektöre katılma kararı almış ve Türkiye'nin diğer va
kıflarıyla birlikte, önsözleşmesini imza etmek üzere, bir iki gün sonra İstanbul'a gideceklerdir. 

Sayın milletvekillerimiz tarafından dile getirilen, Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba 
Hastanesi hakkında özet bilgi vermek istiyorum. Bu hastane, kendi vakfiyesindeki esaslara uy
gun olarak idare edilecektir; zaten bunun dışına çıkmamız mümkün değildir. Ancak, Valide 
Sultan, bıraktığı vakfiyede, "Benim bu hastanemde her yıl en az 200 kişi bedava tedavi edile
cektir. Bu tedaviyle kalınmayacaktır; eğer bu 200 kişi istanbul'un dışından gelmişlerse, kendi 
vilayetlerine kadar olan para ceplerine konacaktır. Oraya gidinceye kadarki yiyecek, içecek, 
barınacak masrafları ceplerine konacaktır" diyerek, vakfın hangi esaslara göre çalışacağını be
lirtmiştir. . • ' . - , • • 

Şu anda vakıf hastanesi 1 000 yataklıdır, maalesef 200 yatağı çalışmaktadır. Binaenaleyh, 
bir işletme eksikliği söz konusudur.. > 

Bu işletme eksikliğini giderebilmek için Sağlık Bakanlığıyla bir protokol akdettik; 1 000 
, yataklı hastaneyi, hakikaten 1 000 yataklı halde çalıştıralım, 200 yatak bedava olarak fakir ve 
fukaranın olsun, ama 800 yatak da, bu kadar sıkıntı çeken İstanbul'da diğer hastalarımızın 
emrinde olsun diye düşündük. Konu bundan ibarettir. 

Yüce Meclisimiz şuna kesinlikle inanmalıdır : Vakıflar Genel Müdürlüğü, hiçbir zaman, 
kendisine teslim edilen vakfiyelerin amaçları dışında herhangi bir işlem yapamaz, yapmamış
tır, yapmayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün görevleri çok ağır
dır. Personelin miktarı kifayetsizdir, personelin eğitim düzeyi, çağımızı yakalayacak düzeyin 
nispeten altında kalmıştır. Bunu ortadan kaldırabilmek için çok geniş bir meslek" içi eğitim prog
ramını uygulama alanına sokmuş bulunuyoruz. x 

Ayrıca, Yüce Meclisten talep ettiğimiz kadrolarımız çıktığı takdirde, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün sorumluluk altına girdiği yükü kaldırabilecek kadrolarla da kendilerini teçhiz et
miş olacağız. Bütün bu eksikliklerine rağmen, Vakıflar Genel Müdürlüğü, üzerlerine 
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aldıkları görevleri, kendilerine teslim edilen emanete ihanet etmeden bugüne kadar yapagel-
mişlerdir, bundan sonra da yapacaklardır. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değerli milletvekili arkadaşlarımızın sorularına da kı
saca cevap arz etmek istiyorum. 

Sayın Coşkun'un, Vakıflar Genel Müdürlüğünün iştirakleri konusundaki sualine cevap 
arz ediyorum : Vakıflar Genel Müdürlüğünün 11 adet iştiraki vardır; bunların yüzde 55'i maz
but, yüzde 20'si mülhak, toplam yüzde 75 pay ile Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı; 
yüzde 20.94 ile Taksim Otelcilik; yüzde 51 sermaye payıyla Vakıf tnşaat; yüzde 26 sermaye pa
yıyla Vakıf Turizm Anonim Şirketi; yüzde 6,4 sermaye payıyla Güneş Sigorta; yüzde 30 serma
ye payıyla Kuveyt Türk Evkaf Bankası; yüzde 6,4 sermaye payıyla Güneş Hayat Anonim Şir
ketidir. 

Vakıflar Bankasının 57 iştiraki vardır. Bunların 26 adedi imalat, 8'i turizm, 12'si finans, 
10'u ticaret sektörlerinden kuruludur. Bankanın toplam iştirak kârı, 1991 yılında 57,8 milyar 
olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Âyasofya Camii, Yüce Meclisimizde uzun yıllardan 
beri konuşulmaktadır. 1979 yılında bu caminin Hünkâr Mahfili ibadete açılmıştı; ancak, 12 
EylüPü takiben tekrar kapatıldı. 

1989'da Anavatan İktidarı döneminde, o zamanki Sayın Kültür Bakanı Nâmık Kemal Zey
bek tarafından Hünkâr Mahfili tekrar ibadete açılmış bulunuyor. Bugün Hünkâr Mahfıli'nde 
ezan okunmaktadır, namaz da kılınmaktadır. 

Âyasofya Camiinin ibadete açılması konusu tetkike değer. Ancak, caminin iç yapısı ve mi
marî yapısı; iç yapısındaki resimler, tarihî değer taşıyan ve müze kabiliyeti çok yüksek olan 
bir varlık göstermektedir. 

Ayrıca, bugün denize bakan duvarlarında kaymalar meydana gelmiştir. Bu kaymaları ön
lemek için de, İstanbul Teknik Üniversite Zemin Mekaniği Kürsüsüyle işbirliği halinde çalışıl
maktadır. 

Yani, Âyasofya Camii, ciddî bir onarımı ihtiyaç göstermektedir. Bütün bu onarımlar bit
tikten sonra, konu tetkik edilebilir. Yalnız, Büyük Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde bura
nın cami olarak kullanılacağına dair bir hüküm olup olmadığını bilmiyorum; ona bakacağım, 
çünkü gerçeği konuşuyorum. O vakfiyede, ayrıca biliyorsunuz, türbe, akaret, muvakkithane, 
medrese vesair müştemilatlar da var; hepsine birden bakacağım ve durumu tetkik ettikten son
ra sizlere de bilgi arz edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi burada bağlarkan, beni sabırla dinleyen Yü
ce Heyetinize tekrar saygılarımı sunuyorum, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1993 yılı bütçesi
nin Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, aziz milletimize ve tüm dünya uluslarına hayırlı olmasını 
diliyorum, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçe aleyhinde son söz, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz'un; buyurun Ali Bey. (RP 

sıralarından alkışlar) 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, muhterem Bakanım 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün mümtaz mensupları; Vakıflar bütçesi üzerinde, ben de hu
zurlarınıza şahsî görüşlerimi arz etmek üzere gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi
mizi saygıyla selamlıyorum. 
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Efendim, benden önce konuşan arkadaşlarım, vakıflar hakkında geniş bilgiler verdiler, " 
sağ olsunlar. 

"Vakıf" deyince, aklımıza hemen bir fedakârlık örneği geliyor. Bir insanın malını çıkarıp 
vermesi, büyük bir özveri ve fedakârlık gerektirir. Onun içindir ki, vakfın tarifi menkul veya 
gayrî menkulünün bir kısmını veya tamamını Allah rızası için, mülkiyeti Allah'a, intifaı nâsa 
ait olmak üzere tahsis etme manasını tazammun eder. O sebeple, ecdadımız, Cenabı Resulul-
lah'tan başlayarak, bugüne kadar mevcut varlıklarını Allah rızası için tahsis etmenjn yarışını 
ortaya koymuşlardır. Bu yarış, îslamla birlikte başlamış ve gerek Devri Saadette, Efendimiz, 
(Aleyhissalatü Vesselam) ve sahabisi, gerekse onu takip eden Emeviler, Abbasiler zamanında, 
özellikle Selçuklular ve Osmanlılar devrinde had safhaya gelmiştir. Gerek devleti idare edenler 
(devlet erkânı), gerekse malî imkânları olan kimseler, ellerindeki imkânları, halkımızın, mille
timizin, gerek eğitim, gerek sağlık, gerekse her türlü sosyal yardımlaşmayı temin edecek suret
te mallarını vakıf haline getirmişlerdir. 

"Vakıf" deyince, aklımıza hemen bunun gayesi.maksadı geliyor. 
Muhterem milletvekilleri, vakfın, sahibül vakfa (vakıf sahibine) temin edeceği en büyük 

şey, cari hasenedir. Cari hasene, bizim inancımızda devam eden hayır manasınadır. Bir insan 
vefat ettiği zaman defterî amali kapanır; artık onun hayrı yoktur; ama, carî hasene sahipleri
nin defterî amali kapanmaz. Nedir cari hasene? tşte bir vakıf tahsis etmek veya bir vakıf tesis 
etmek. Bu, cami olur, okul olur, hastane olur, aşocağı olur, köprü olur, imaret olur, olur, ker
vansaray olur, yol olur, her şey olur. Yani, hayır getirecek bir şeyi tahsis etmek veya hayırlı bir 
evlat, hayırlı bir eser... tşte bunun sahiplerini defterî amali kapanmaz; öldükten sonra da, o 
vakfın, o eserin, o evladın, o yazılan ortaya konulmuş olan eserin, o hayırlı işin istifade edildi
ği müddetçe, hayrı devam eder. 

Muhterem milletvekilleri, bu hayrın bir de cari seyyiesi vardır. O da, hayra mani olanla
rın, hayırlı işleri engellemek isteyenlerin, hayırsız eserler ortaya koyanların veya ahlalca, adaba 
ve insan değerine aykırı tesisleri veya eserleri meydana getirenleri, o yapılan kötülüğün devamı 
müddetince, ila yevmül kıyame onun mesuliyeti de o şahsın defterî amaline yazılır ki, buna 
da carî seyyie dememiz mümkündür; yani, devameden günah, devam eden mesuliyet ve kötülük. 

Ö sebeple ecdadımız, hep cari haseneye talip olmuşlar ve bol miktarda vakıf tesis etmiş
lerdir; ama, ne yazık ki, biz bunları yıka yıka bitirememişiz. 

özellikle Osmanlıların son devirlerinden itibaren başlayan ihmal, cumhuriyetin ilk yılla
rına, ta ki, bu eserlerin tarihî değerlerini dışarıdakiler, Batılılar bize hatırlatıricaya kadar 
-neredeyse- devam etmiştir. Bir kısmı zaptedilmiş, yağmacıların elinde kalmış, bir kısmı ba
kımsızlıktan yıkılmış.kaybolmuş, bir kısmı gayelerinin dışında kullanılmaya başlamış. Vakıf
lar yetkilileri hatırlayacaklardır, Sirkeci'de bir cami yerinin senelerce bir gazino olarak kulla
nıldığını biliyorum. Şimdi adı Vezir Camii'dir, Gazinodan kurtaranların, gazino olmaktan çı
karanların ve cami olarak ihya edenlerin ecdanına rahmet, Allah onlardan razı olsun; bu, bü
yük bir hayırdır. 

Büyük camilerimiz, uzun yıllar, ihmalin getirdiği büyük bir tahribata uğradılar. Bunların 
tamiratına başlandı; fakat, geç kalındı. Bugün o büyük eserlerin tamiratına destek olacak akar
ların bir kısmı yurt dışında kaldı, bir kısmı da memleketin içerisinde, artık tatbik kabiliyeti, 
istifade imkânları kalmadığı cihetle veya tahsis gayelerinin dışında kullanma imkânları doğdu
ğu cihetle, satılanlarına da şahit olduk. Nuruosmaniye'nin akar dükkânlarını hatırlıyorum, 
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onların satışında gayrimüslimler bu dükkânları aldılar ve çok hazindir, acıdır, kiliselerine va
kıf olarak tahsis ettiler. Bilâhara çıkan bir mevzuatla, bunların geri alınması, hatta istimlakle
rine imkân veren mevzuatla bir kısmının kurtarıldığı, belediyelerin, Hazinenin, şahısların eli
ne geçenlerin bir kısminin dahi halen daha kurtarılamadığı gerçeğini hatırlarsak, bunların fev
kalade büyük bir zayiat olduğunu hemen görmüş oluruz. 

Biz, vakıf ilgilileri kardeşlerimizden şunu rica ediyoruz : Gelin, bu vakıfların tamamının 
envanterini bir an önce çıkarın ve başkalarının elinde kalmış olanları zorla alın; gayeleri dışın
da kullanılanları, gayelerine uygun olarak tahsis edin, 

Gayeleri dışında kullanıldığını söylediğimiz zaman, hemen aklımıza mabet olarak tahsis 
edilen vakıflar geliyor ve bugün bunların gayelerinin dışında nasıl kullanıldığını hazin hazin 
seyrediyoruz. Bir kısım camiler var ki, bunlar uzun müddet gayeleri dışında kullanıldılar; ha
len gayeleri dışında kullanılanlardan biri de Ayasofya'dır. 

Sayın Bakanım geldi, bizi burada ümitlendirdi; "Ben vakfiyesini tetkik edeceğim" dedi. 
Gayet açık; Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri "ben bu vakfı, cami olarak tahsis 

ediyorum" diyor. İçine giriyor, namazını kıldırıyor ve yüzlerce sene de cami olarak kullanılı-
, yor; bugün biz tereddütler içerisinde, "Yahu, burası cami mi, değil mi?" diye soruyoruz! Mi

narelerine bakalım kardeşim; dört tane minaresi yar... Niye yapmışlar minaresini? Kiliseden 
camiye tebdil etmişler de, onun için. 

Vakıf mevzuatı gayet açık; nasıl siz bunu caminin dışında kullanır da, müze yaparsınız? 
Ne haddinize?.. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, bunu tebdil edenlere, "Huzuru ilâhide 
yakanıza yapışacağım; Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların laneti sizin üzerinize olsun" 

« diyor. 
6570 sayılı Kira Kanununun 1 inci maddesi gayet açık; "Siz, vakıfları gayeleri dışında 

kullanamazsınız" diyor, "İbadethaneleri gayelerinin dışında kullanamazsınız" diyor. Buna rağ
men, elin gâvurunu memnun etmek için, hâlâ, "kullanacağız" diye devam ederseniz, üzerini
ze büyük vebal gelir. 

Onun için, ben diyorum ki, gelin bir an evvel bu vebalden kurtarın; bakanlıklar filan sizi 
kurtarmaz, huzuru ilahide perişan olursunuz, Allah perişan eder. Cami yıkamazsınız, gayesi
nin dışında kullanamazsınız. Bu memlekette cami düşmanı da olacaktır, ayet, hadis düşmanı 
da olacaktır; ama, Müslümanlar buna fırsat vermeyecekler; bu mümkün değil. 

Bakın, bütün gayretlere rağmen bunda başarılı olunamadı, camiler yerinde duruyor. Siz 
yapmadınız ama, millet yaptı; her yıl 1 500 cami yapılıyor elhamdülillah ve bu da yapılmaya 
devam edecek. İçleri de doluyor; bir zamanlar geldi, bir kişiyle, dört kişiyle, beş kişiyle namaz 

V kıldığımız camiler oldu; ama, bugün doluyor, Allah'a şükürler olsun ve dolacaktır da. Önleye
mezsiniz; bu mümkün değil. Allah isterse, siz mani olamazsınız. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Önleyen İdm? 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Onun için, diyorum ki, gelin, ne pahasına olursa olsun, bu ka

bil tahribatlardan vazgeçin. Vazgeçmezseniz, bu millet sizin hesabınızı görür. 
.MEHMET CEBİ (Samsun) — Ne söylüyorsun sen, kim önlüyor? 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Her yerde, "Bunlar cami düşmanıdır, bunlar ayet düşmanıdır, 

bunlar hadis düşmanıdır" deriz; bunları deriz. 
BAŞKAN,— Sayın Oğuz, süreniz... 

— 499 — 



T.B.M.M. B : 42 14 . 12 . 1992 0 : 2 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — Onun için, hiç korkmuyoruz sizden, bunları buradan açıkça 
söyleriz. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Güzel konuşuyorsunuz, takdir ediyoruz, konuştuk
larınızda iyi olanlar var, takdir ediyoruz; ama, bizi böyle bölmeyiniz. 

ÂLİ OĞUZ (Devamla) — Bakın, bir ayetin okunmasına tahammül edemediniz. Onun için, 
ne yaparsanız yapın, bu 40 kişiyle başa çıkamayacaksınız. (DYP sıralarından gürültüler) 
Hukukta... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakika beni dinler misiniz?.. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Buyurun Sayın Başkan. 
MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Kim önlüyor?.. Yazıklar olsun sana Hoca. 
ALI OĞUZ (Devamla) — Gördük, gördük... 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, evvela, süreniz dolmak üzeredir. 
"Camilerin yapılmasına mani olamazsınız" dediniz; arkadaşlarımız alındı. Mani olan hiç 

kimse yok... 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım bir hukuk prensibi 

okuyorum... 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Oku o zaman, devam et. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — ' 'Triyor pensore, kosiyor yüre.'' Latince bir cümle : "Zamanda 

evvel olan, hakka tekaddüm eder." 
Bakın, hiçbir reaksiyon yok. 
BAŞKAN — Vardır efendim, vardır. 
ALI OĞUZ (Devamla) — İsmail Bey iki tane ayet okudu diye nerede ise kıyamet kopa

caktı; "Efendim, yanlış okuyorsun, efendim Arapça okuyorsun..." (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Ali Bey, şimdi bir tek cümle olduğunda hiç kimse bir şey demez; ama, kos

koca iki sayfalık metin okunuyor. > 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Allah'ın ayetini milletin kürsüsünden okumasına kimse mani 

olamaz... 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Kim mani oluyor? (DYP sıralarından gürültüler) 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Gücünüz yetmeyecek buna. (RP sıralarından^ "Bravo" sesleri, 

alkışlar) Bunu okuyacağız; ayet de okuyacağız, hadis de okuyacağız; siz istemeseniz de oku
yacağız, 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Kim mani oluyor? Allah belanı versin. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Bu milletin insanlarının, o vakıfları yapmış olanların, o vakıf-

. lan tahsis etmiş olanların hayırlarına da engel olamayackasınız. Biz geleceğiz, inşallah Aya-
sofya'yı açacağız; ona da mani olamayacaksınız, o günler yakındır. Geleceğiz ve Ayasofya'yı 
da açacağız; bunda hiç şüpheniz olmasın. 

BAŞKAN — Ali Bey, lütfen sözlerinizi bitirin. - ' 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, ecdadımiz yemeyip, içmeyip bu va

kıfları tahsis etmiş, tesis etmiş. Onlar, Manş Denizinden Orta Asya'ya viski taşımamışlar!.. 
Onlar, Avrupanm Hıristiyan âleminin değerlerini de taşımamışlar; onlar, zamanında 
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"teokratik" de dememişler; onlar, "bugün islam fundemantalizminin zehirine karşı panzehir 
benim" de dememişler; onlar Allah için bu millete hizmet etmişler. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu hizmet devam edecek, bunu önleyemeyeceksiniz. Bunu kimse önleyemeyecek. 
REEAtDDtN ŞAHİN (Ordu) —- Bu nasıl konuşma; niçin mani olmuyorsunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Ali Bey, süreniz doldu. Lütfen... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Kim önlemeye çalışıyor? 
ALt OĞUZ (Devamla) — Şuna inanıyoruz ki... 
BAŞKAN — Ali Bey, siz arkadaşlara isnatta bulunuyorsunuz; sanki bunlar bunu önlü-

yormuş gibi bir konuşma yapıyorsunuz. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Hayır efendim, bundan gocunanlara cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Bütün Yüce Meclisi itham altinda bulunduruyorsunuz Ali Bey... 

ALt OĞUZ (Devamla) — Yüce Mecliste kimsenin ayet okumasına, hadis okumasına ma
ni olamayacaksınız. Bu kürsüden okuyacağız. 

BAŞKAN — Ali Bey, onun zamanı, yeri var. istirham ediyorum... Bu, cami, bu mevzu 
üzerinde konuşmayı amir kılıyor; Hadis okumayı amir kılmıyor. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Allah belanı versin şerefsiz herif! Nasıl itham ediyorsun... 

VELÎ ANDAÇ DURAK (Adana) — Öyle biri var mı? 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Öyle biri varmış gibi konuşuyorsun. Kimmiş o? Ayıp oluyor. 

v ALt OĞUZ (Devamla) — Vardır efendim, buradan ayet okunurken karşı çıkıldı, onlara 
cevap veriyorum. 

MEHMET ÇEBl (Samsun) — Kimmiş o? 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — Zabıtları inceleyin. Buradan ayet okunurken rahatsız olanlar 
oldu, ben de onlara cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Rahatsız olan olmadı efendim, "Anlaşılmıyor" dedi, "zapta geçirilmesi zor" 
dendi. 

ALt OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, cami yardımları, her şeyden evvel Va
kıflar idaremizin birinci görevi olmalı, ilgili genel müdür ve yetkililerle görüştüm. Bu yıl cami
lere yardim olarak sadece 5 milyar lira konulmuş. Bu yetersiz, "bu sene şu ana kadar cami 
yardımı, tamir için, müracaat ve ufak tefek yardımların yekûnu dahi 60 küsur milyarı tuttu" 
dediler. 

Bununla ne yapacaksınız? Bu sadece semboliktir. Yıllar yılı vakıfların kaynakları heder 
edilmiş... Bugün artık o camilerin yardımına da eğer tahsisat koymayacaklarsa, mutlaka o ca
miler bir gün yıkılır; ama, bu yol bir çare değildir. O, ecdadımızın bize yadigârıdır; onları ko
rumak da bizim görevimizdir. Onun için, ne kadar ödenek koysakazdır. 

Yurt konusunda, özellikle büyük şehirlere ağırlık veriliyor. Halbuki ilçelerde, en çok köy
lerden gelmiş çocukların yurt ihtiyaçları var. Buna da mutlaka eğilinmeli ve bunun da bir çare
si bulunmalı, bu yurtlar özellikle ilçelerde yoğunlaştırılmalı. . 
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tşğal altındaki yerlerin geri ajınamayışı eğer mevzuat yetersizliğindense, getirin kanunu 
çıkaralım; cesaretle bunun üzerine gidin. Bugün vakıf malları üzerinde şahısların yaptırmış ol
duğu gecekondular var, binalar var, apartmanlar var... Bir çare bulmak lazım buna. Ne yapa
caksınız? Vatandaşı oradan söküp attığınız takdirde, evsiz, yurtsuz kalacak binlerce insan or
taya çıkacak. öyleyse, bedellerini alın, o vakfın gayesine uygun olarak, başka yerlerde gayri-
menkuller satın alın. 

Bunların, mutlaka mevzuat olarak bir çaresi vardır. Bu çarenin üzerine gitmek mecburi
yetindesiniz. Bu, başka türlü olmaz sevgili kardeşlerim. 

BAŞKAN — Ali Bey, süreniz doldu... 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — Topluyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen... Bütün arkadaşlar bekliyor, bütçeyi bağlamak istiyorlar. Burada gö
revliler var... 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın denetim hususundaki gay
retlerini de burada ifade etmesinden memnuniyet duydum; çünkü, bir kısım vakıf, bugün, sa
dece vakfın mahiyeti itibariyle bir hayır maksadından çok, menfaat maksadına matuf olarak 
hazırlanıyor. Buna da mani olmalarından ve buna bir çare düşündüklerini ifade etmelerinden 
de memnuniyet duydum. 

Sayın Başkan, ikaz etti, müddetimin dolduğunu ifade etti. 
- Bu vesileyle, Yüce Meclisinizi hürmetle selamlıyorum, Vakıflar bütçesinin memleketimize 
ve milletimize ve mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılarımı arz ediyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Oğuz. 
Soru?.. Yok. 
Sayın Bakan, herhalde bir işaretiniz oldu... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, şahsıma sataşma oldu. 

BEKÎR SAMI DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, Grubumuza bir sataşma olmuştur, Refa-
iddin Şahin arkadaşım, Grub adına cevap verecek. 

BAŞKAN—:. Grup adına bir sataşma... 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Sataşma oldu Sayın Başkan. 

. BAŞKAN — Bir dakika Sayın Durak. 
Ben lazım gelen cevabı verdiğim kanaatindeyim.Kendisine, buradaki hiçbir sayın üyenin 

herhangi bir şeye mani olmak istemediğini söyledim. Hitap bütün Yüce Mecliseydi. İsim zikre
dilerek veyahut da şahıs zikredilerek herhangi bir şey söylenilmedi. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bize dönerek konuştu. 

BAŞKAN — Onu ben cevaplandırdım. 
Bir dakika, Sayın Bakanı bir dinleyeyim. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, izin verirseniz, bir 
yanlış anlamayı düzeltebilirle bakımından çok kısa olmak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Sayın Oğuz'un konuşmasını büyük bir dikkatle dinledim. Sayın Oğuz, konuşmaları 
sırasında, cami yapımlarına engel olunuyormuş gibi bir cümle sarf ettiler. 

Türkiye'de cami yapımları Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin nezaretinde, kontrolün
de, yapılmaktadır, halk yardımı olsa dahi. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Türkiye Cum
huriyetinde cami yapımına engel olmamıştır; bundan sonra da olmayacaktır, olması da söz 
konusu değildir. Milletin arzusuna karşı çıkabilmek, siyasal demokrasinin karşısına çıkmak de
mektir; bu, mümkün değildir. 

Zaptın düzeltilmesi bakımından böyle bir açıklamayı yapmakta zaruret duydum. Belki 
Sayın Oğuz'un da maksadı o değildi; ama, öyle anlaşılabilir. Bunun zabıtlara geçmesinde fay
da var. Bu zabıtları bizden sonraki nesiller okuyacaklardır; okudukları zaman bir yafnlış anla
ma olmasın. 

Arzı cevap eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR \ 

1. — Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin'in, İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un partisine sa
taşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Refaiddin Şahin, sataşmadan dolayı söz istiyordunuz. Yeniden her
hangi bir sataşmaya mahal vermemek üzere, buyurun. . 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ülkemiz hamt olsun 
yüzde 99 itibariyle Müslüman bir ülkedir; ama, Yüce Allah'ın emri ve buyruğu gereği, kimse
nin inancı üzerinde kimsenin etki etmesi, onu zorla inancı konusunda yönlendirmesi söz ko
nusu değildir. 

Ülkemizde azınlıklar da var, başka dinlerin mensubu olanlar da var. Bu ülkenin yüzde 
99 mensupları din konusunda, milliyet konusunda, vatan konusunda, birlik konusunda her 
zaman kendisine düşen görevi yapmışlardır; konumu ve mevkii ne olursa olsun, elinden gelen 
çaba ve gayreti göstermişlerdir. , 

Bu ülkede en önemli mesele, milliyeti, dini, mezhebi, etnik grupları mevzu yaparak.'bu 
ülkenin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini zedelememektir! (DYP, SHP ve CHP sıralarından al
kışlar) Bu memleket hepimizindir. Burada kimse kimseden üstün de değildir, farklı da değil
dir. Kimin makbul kul olduğu, ancak Allah indinde belli olur. Burada, "sen benden az Müslü-
mansın, ben senden çok Müslumanım; ben Müslümanlığa fazla hizmet ediyorum" veya "bi
zim ekibimiz, bizim kuruluşumuz, bizim partimiz Müslümanlığın temsilcisidir" şeklinde ifa
delerle bu Yüce Meclisin milletvekillerini suizan altında bırakacak beyanlarda bulunmak esef 
vericidir, üzücüdür. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ne alakası var Sayın Başkan? Ben böyle bir şey söylemedim. 
Bu memlekette devlet cami mi yaptırıyor? Millet yaptırıyor... İmam hatip okullarını millet yap
tırıyor... 

BAŞKAN—Bir dakika Sayın Oğuz... 
REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; size bir husus daha 

izah edeyim. Ben, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim. Cami yardımları için Vakıflar Genel 
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Müdürlüğü bütçesine 5 milyar ödenek konuldu. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, inancımızı zede
lemeden, hepimizin müşterek değeri olan bu konularda burada ölçülü konuşmak mecburiye
tindeyiz. Elhamdülillah hepimiz Müslümahız. Bu bizim inanctmızdır; bu inancı savunmak gö
revimizdir. Bu konuda, herkes, kendine düşen görevi yapar, yerine getirir; ama, bu konulan, 
dini siyasete alet etme şeklinde dile getirmek kimseye bir fayda ve yarar sağlamaz. 

Saygılar sunarım. (DYP, SHP ve CHP sıralarından alkışlar) < -

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkanım, burada esas sataşılan ben oldum. 
BAŞKAN — Efendim, umumî olarak cevap verildi, lütfen... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen... Bunu uzatmakta hiçbir mana yok. Arkadaşımız umumî olarak Meclis 

adına cevap verdi. Zatı âliniz gösterilerek veya zatı âlinizin ismi zikredilerek herhangi bir sataş
ma olmadı. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ama burada, konuşmaya karşı, olduğum söylendi. 
BAŞKAN — Hayır efendim... O zaman ben de söyledim, ben de müdahale ettim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — En haklı olduğum konuda konuşturulmuyorum Sayın 

Başkan. Bu tutumunuzu protesto ediyorum. 
BAŞKAN T- İstirham ediyorum efendim. 

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

1. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları ; 211, 212, 223, 219) (Devam) 

B) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütesi 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kcsinhesabı' 

BAŞKAN — FethuIIan Bey soru sormak istiyor. 
Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru soracakların tespiti işlemi bitmiştir. 
Buyurun Fethullah Bey. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — 1926 senesinden sonra çeşitli tarihlerde, vakıf eserleri, 
camiler ve kabristanlar, gelir getirmeyen mevattan olduğu gerekçesiyle devlet tarafından satıl
mıştır. 

Bu, devletimizin bir ayıbıdır ve kanayan bir yarasıdır. Bu ayıbın daha fazla taşınmaması 
için, bunlardan, bilhassa cami ve bitişiğindeki kabristanları geri almayı düşünüyor musunuz? 
Ne zaman geri alacaksınız? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanım, cevap verecek misiniz, yoksa yazılı mı cevap yereceksiniz? 
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DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, sual çok genel, "1926 
yılında Türkiye'de camiler ve mezarlıklar satılmıştır" şeklinde. 

Sayın milletvekilimiz, hangi mezarlık, hangi cami, nerede satılmışsa, lütfen bunları yazılı 
olarak bana versinler, kendilerine yazılı cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

/. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1993 Malt Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 56 665 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Vakıf İşlemlerinin Yürütülmesi 38 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

, 112 Sosyal Yardım ve Kültürel İşlemler 239 680 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 4 864 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 339 609 000 000 

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

(B) Cetvelini okutuyorum : 

. B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 239 163 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 100 446 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 339 609 000 000 

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

Vakflar Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 199İ malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

— SOS — 



A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

35 000 000 000 

18 665 690 000 

94 200 259 200 

Toplam 
harcama 

35 427 395 900' 

18 154 874 800 

89 022 298 900 

Ertes 
devro 

öde Prog. A ç ı k 1 a m a 

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

111 Vakıf İşlemlerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

900 Hizmet- Programlarma Dağıtılamayan Transferler 3 289 981 700 3 201 002 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 31891900 300 31301174 100. 590 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil- ' 
mistir. 

ÖZEL 12 850 207 900 299 653 700 12 550 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler....Kabul edil-
mistir. 

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

(B) Cetvelini okutuyorum ; . 

195 898 039 100 
ştir. 

1 

177 406 399 400 13 141 
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B — CETVELİ 
Gelir • Tahmin Tahsilat 
türü - G e l i r i n - ç e ş i d i - Lira Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 76 080 000 000 111048 624 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 . ' Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 45 042 000 000 23 493 281 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 Müesseseye ve Kuruma Yatırılan Para — 272 520 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 Akaryakıt Tüketim Fonu — 31028 654 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ÖZEL özel Kanunlara Göre Elde Edilen Gelirler — 299 653 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 121122000000 166 142 733 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylelikle Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 1993 malî yılı bütçesiyle, 1991 yılı kesinhesabı kabul edil

miştir. 
Hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

C) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Danıştay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2: — Danıştay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

.' ' v BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, programımıza göre Danıştay Başkanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Danıştay bütçesi üzerinde söz alan sayın milletvekillerini okuyorum : 
Gruplar adına; Anavatan Partisi Grubu âdına İstanbul Milletvekili Sayın Elaattin Elmas, 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Melih Pabuççuoglu, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Bartın Milletvekili Sayın Hasan Akyol, Refah Partisi Grubu adına 
Konya Milletvekili Sayın Remzi Hatip, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Tunceli Mil
letvekili Sayın Kamer Genç. 

Şahısları adına; aleyhte Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış, söz istemişlerdir. 
Gruplar adına konuşma süresi 15 dakikadır. Süreye uyulmasını rica ederim. 
İlk söz Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Elaattin Elmas'ıri; bu

yurun. (ANAP sıralarından alkışlar) . . . * 
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ANAP GRUBU ADINA ELAATTIN ELMAS (tstanbul)' - , Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Danıştay Başkanlığı 1993 bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşleri
ni arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi say
gılarımla selamlıyorum. 

Toplumumuzda ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler, bilgisayar ve elektronik çağın teknik 
üstünlüklerinin yaşamımızla bütünleşmesi, önleyemediğimiz nüfus artış hızı ve bunun sonucu 
olarak kırsal kesimden şehirlere göçün getirdiği sorunlar, ihtiyaçların ve ihtilafların çoğalması
na; dolayısıyla, adlî ve idarî yargıda işlerin artmasına sebep olmaktadır. 

Danıştay, Anayasanın 155 inci maddesinde belirtilen yargı görevini yaparken, yüksek ida
re mahkemesi olarak bir taraftan fertler ile yürütme arasındaki davaları çözümlerken, diğer 
taraftan yürütme ile idarenin karşılıklı hukukî meselelerinin çözümünde yardımcı olmaktadır. 
Kendisine gönderilen tüzük tasarılarının ve kanunların incelemelerini süratle tamamlarken, ya
samaya önemli katkı sağlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz, hiçbir kurumun saygınlığı, sadece bir isimden kaynaklan
maz. Kurumları, güvenilir, saygıdeğer kılan, adının simgelendiği tarihsel kişilik, geçmişteki verdiği 
sınavlar, bugün geçerli olan ilkelerle, onları yaşama geçirecek olan yetişmiş kadroların yete
nekleri, ciddiyetleri ve inandırıcılıklarıdır. 

Hep söyleriz, tecellisi geç olan adalet, en büyük adaletsizliktir. 
124 yıllık tarihiyle Türk adaletinin simgesi olan Danıştayımızın, adaletin çabuk tecelli et

mesi için, bütün gayretlerine rağmen hâlâ gerekli iyileşme yapma imkânını bulamadığı, bili
nen bir gerçektir. 

Geçen yılki bütçe konuşmamda da söylemiştim; ilgililerin, daha fazla vakit kaybetmeden, 
hukuk reformuyla birlikte, Danıştay Kanununda gerekli düzeltmeleri yaparak, bu Kurumun 
saygınlığını korumaları ve Danıştay elemanlarının talep ettikleri eksiklikleri gidermeleri gere
ğini bir defa daha vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, yargı teşkilatında görevli elemanlar, 
hâkim ve savcı sınıfıyla, diğer personel olup, bunların, görevlerini gereği gibi ifa edebilmeleri; 
için, gerekli yasal birtakım şartlara ve niteliklere sahip olmaları yanında, bir staja da tabi tu
tulduktan sonra aslî görevli olarak atanabilmektedirler. 

Adlî ve idarî yargıda hâkim ve savcıların 1985 yılına kadar, mahkemeler ve adalet dairele
rinde staj sonrası çektikleri kura gereği, belirlenen yerlerde göreve başladıkları görülmektedir. 

Bunların staj yaptıkları mahkeme ve adalet dairesindeki hâkim ve savcılarımızın, yoğun 
işleri arasında, yanlarındaki stajyerlerle layıkıyla meşgul olabilmeleri, onları gereği gibi yetişti-
rebilmeleri -samimî isteklerine rağmen imkânsızlık nedeniyle mümkün olamadığından, onlar
la uğraşacak zaman bulamamaları yüzünden, genç hukuk mezunlarının yetişebilmeleri, sade
ce kendilerinin göstereceği gayretle mümkün olmakta iken, 1985 yılında Anavatan İktidarı za
manında 3221 sayılı Kanunla, Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinin kurulduğunu gö
rüyoruz. 

Deneyimli Danıştay üyelerimize, bu merkezde yetişen genç hâkim ve savcılarımıza katkı
larından dolayı şükranlarımızı arz etmek istiyorum; kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bugün 
İktidarda olan Koalisyon Hükümeti ilgililerine,. ANAP zamanında başlatılan ve buna benzer 
reform sayılacak meselelere yenilerini katmalarının ve mevcutlarını daha ileriye götürmeleri
nin gereğini önemle belirtmek istiyorum. 
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Sayın milletvekilleri, hukuk ve adalet yönünden her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların 
çözümünde, yargı görevinde ve danışma ve inceleme görevinde merkezî idare fonksiyonlarının 
çalışmasını ve işlemesini sağlaması gereken Danıştayın bütçesinin, enflasyonun yüzde 70'Iere 
ulaştığı bu yönetimde -yatırım harcamalarında-1992 yılına göre 15 milyar eksilmesi, düşündü
rücüdür. Zannediyorum. Sayın Koalisyon Hükümeti, enflasyonu düşük olarak hesap ettiği için, 
bunu da 15 milyar düşürmüştür; ama, devletin, akaryakıt kaçakçılığından dolayı yıl sonu iti
bariyle 5,5-6 trilyon civarında zarar ettiğini biliyoruz. Petrol Ofisi devamlı zarar ediyor... Bu 
zararı karşılamak için, akaryakıt yoğunluğunu -biliyorsunuz akaryakıtta yoğunluk, özgül ağır
lık vardır- yükseltiyorlar ve bunu da bayilere yüklüyorlar. Bu da, bugünkü yönetimin, adalet 
dağıtan en önemli kuruluşumuza bakış açısını göstermektedir. 

Hukuk ve hukuka saygının, iç ve dış barışın teminatı olduğunun unutulmaması inancıyla, 
1993 yılı Danıştay bütçesinin, memleketimize, milletimize ve Danıştay camiasına hayırlar ge
tirmesini diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür*ederim Sayın Elmas. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Melih Pabuççuoğlu buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Danıştay Başkanlığının 1993 bütçesine ilişkin Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise en 
iyi dileklerimi ve saygılarımı arz ederim. 

Bilindiği gibi, 1868 yılında "Şûrayıdevlet" adıyla kurulmuş olan, o tarihten bu yana Türk 
yargısında varlığını sürdürerek 1982 Anayasasında "Yüksek mahkemeler" başlığı altında yeri
ni alan Danıştay, 2575 sayılı Kanunla yargı görevini ve bunun yanı sıra, danışma ve inceleme 
görevini yerine getirmektedir. 

Konunun;önemi yönünden Danıştayın görevini tekrarda fayda mülahaza etmekteyiz. Da
nıştay, yargı görevini iki şekilde yapmaktadır; birincisi, Bakanlar Kurulu kararlarına, müşte
rek kararnameler, Başbakanlıkça alınan kararlara, bakanlıkların düzenleyici işlemleriyle kamu 
kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere Ve idarî dairelerden 
verilen kararlara... Ve sair şeklinde devam edip giden yoğun bir iş hacmi vardır. İkinci şekilde 
yargı görevi de, temyiz mercii olarak, idare ve vergi mahkemeleriyle Danıştay dava dairelerinin 
nihaî kararlarını temyizen incelemek ve karara bağlamaktır. 

Bunları tekrar arz etmemdeki sebep -bunlar Yüce Heyetinizin malumlarıdır-konunun öne
mini belirtmek ve bundan sonra Danıştayın iş hacmi yönünden ne gibi tedbirler getirilmesi 
hususunda da, Grubumun görüşünü Yüce Heyete arz etmektir. 

Danıştay, danışma ve inceleme görevini ise, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca gönderi
len kanun tasarısı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek, tüzük tasarılarıyla, imtiyaz sözleşme 
ve şartnamelerini incelemek, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hak
kında görüşünü bildirmek ve son olarak, kanunlarında, Danıştaydan alınacağı yazılı bulunan 
düşüncelere ilişkin istekleri incelemek ve gereğine göre karara bağlamak ve düşüncesini bildir
mek suretiyle bu görevini yerine getirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, iş durumu yönünden dikkatimi çeken bazı istatistikî bilgileri de sizlere 
sunmak istiyorum^ çünkü, bendeniz Plan ve Bütçe Komisyonunda Danıştay Başkanlığı bütçe
sinin incelemesini yapmış bir arkadaşınızım. Özellikle 1989 yılı baz alınmak suretiyle 
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1992 yılma kadar, sırf dava dairelerine gelen ve giden iş hacmi itibariyle bir önceki yıldan 1989'a 
devredilen dosya sayısı 31 338, yeni gelen 25 652; yani toplam 56990 dosya; çıkan dosya sayısı 
24 854, Kurumda kalan dosya sayısı ise, 32 136. Takip eden 1990 yılında, yeni gelen dosya sayı
sı -1989 yılına nazaran biraz daha fazla- 34 818'e baliğ olmasına rağmen, 1991'e devri 37 427'ye 
ve 1992 yılında da 43 138'e çıkarmıştır. 

Diğer taraftan, idarî dairelere gelen ve çıkan işlerde de aynı paralellik görülmektedir. 
Buradan çıkan sonuç şudur : Yargıtaydaki gibi, Danıştayda da iş hacmi yönünden büyük 

bir birikim vardır. O halde, bunu nasıl çözeriz? Asıl düğüm ve önemli mesele de bizce burasıdır. 

Değerli milletvekilleri, her şeyden evvel İdarî Yargılama Usulü Kanununun yeni baştan dü
zenlenmesi lazım. Biz bu konuda yaklaşık bir yıldır bir çalışmanın yapıldığını duymaktayız; 
ama, henüz somut bir yasa tasarısının da meclisimize intikal ettiğini müşahede etmedik. Onun 
için, tdarî Yargılama Usulü Kanununun bir ah evvel tedvin edilip, gerçeklere ve ihtiyaçlara uy
gun biçimde düzenlenmesi icap eder. / 

İkinci husus : Gene İdarî Yargılama Usulü Kanununda yapılacak değişiklikle, bilhassa göz 
önüne alınması icap eden konu/bölge mahkemelerinin tek hâkimle karara bağlanan dosyaları, 
bölge idare mahkemesinde kesin çözüme kavuşturulmalı ve ancak, sınırlı sayıdaki dosya tem
yizden Danıştaya gelebilmelidir. Bu yönden de Danıştayın iş hacmini azaltacak tedbirleri getir
mek mümkündür. 

Ayrıca, bu bir zaruretin neticesidir ve .yaptığımız inceleme de bunu ortaya koymaktadır. 
Danıştayın 10 uncu ve 7 nci dairelerinin iş hacmi gerçekten çok yüksektir. 10 uncu ve 7 nci 
dairelerin iş hacmi muvacehesinde yeni kurulacak iki daireye bu işleri paylaştırmak artık bir 
zarurettir. 

Binaenaleyh, Danıştay Kanununda ve bölge mahkemelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 
yapılacak değişikliklerle ancak, Danıştayın bu denli fazla olan yükünün azaltılması ve hafifle
tilmesi mümkün olabilir. 

Bakınız, bu görevleri -ki, ayrıca kadro bakımından da bir konu var, onu arz etmek isterim-
kadro itibariyle incelersek; 73 adet başkan ve üye kadrosunun 71'i doludur, 2'si boştur; 194 
adet tetkik hâkiminin -dikkatlerinize arz ederim- 129'u doludur, gerisi boştur; 40 Danıştay savcısı 
kadrosunun 32'si, 8'i boştur. Binaenaleyh, hem yasa bakımından değişiklik yapmak, hem de 
sonuç olarak bu kadroları doldurmak ve yeterli elemanı istihdam etmek suretiyle Danıştayın 
çalışma düzeyini bir derece öne getirmiş oluruz; çünkü geç tahakkuk eden adalet, adaletsizli
ğin ta kendisidir. Binaenaleyh, artık halkın yıllarca mahkeme kapılarında ve Danıştay kapısın
da beklemeye de tahammülü bulunmamaktadır. 

Bendeniz, inandığım-bir hususu daha arz etmek isterim. Belki değerli milletvekili arka
daşlarımdan aksi düşüncede olanlar olabilir, kendilerine hürmet ederim. İdare mahkemelerin
de -vergi mahkemeleri için demiyorum tabiî ki- istihdam edilecek hâkimlerin de mutlak hukuk 
fakültesi mezunu olmaları gerekir. Bunun, genelde çok sıkıntısı çekilmektedir; o nedenle, bu-
nu bir temenni olarak arz etmekteyim. 

Bir hususu vurgulamadan geçemeyeceğim. Biliyorsunuz Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun atamaları Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Zaten öteden beri yargı erkinin kuv
vetler dengesi itibariyle yerini almasını ve bağımsızlığa kavuşmasını, Anayasanın bu konuda 
yeniden düzenlenmesini prensip olarak çok arzulayan hukukçu bir arkadaşınız olarak ifade 
ve beyan etmek istiyorum .̂ 
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Şimdi, bilindiği gibi, Anayasamızın 159 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, Sayın Cum
hurbaşkanı, kurulun 2 asıl ve 2 yedek üyesini Danıştaydan seçmektedir. Danıştaydan seçilen 
bir üyemiz -ben isim zikretmeyeceğim, şahsiyat yapmak da istemiyorum- akademi mezunudur. 
Şimdi, düşünün ki, Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyesi, bir akademi mezunudur! 

Bu olayın netice itibariyle tartışılması, bakış yönünden de farklı düşüncelere sebebiyet ver
mektedir. Tabiî ki, bu Kurul, hâkim ve savcıların her türlü özlük haklarını ve yasal durumları
nı inceleyen bir kuruldur. Bunların geneli hukuk mezunudur; ama, akademi mezunu bir zatın 
buraya Cumhurbaşkanınca atanmasını da biz çok mahzurlu görüyoruz. 

- ikinci husus, yine Anayasa gereğince, 1/4 oranındaki üyelerin atanmaları konusudur. Bu 
bahsettiğim, akademi mezunu Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçilen zatın eşi hanımefendi 
de, Danıştaya üye olarak atanmıştır. Yani, bu atamalarda adalet duyguları rencide edilmektedir. 

Sonuç olarak, Danıştayımızın yükünün hafifletilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ya
pılmasını Grubum adına temenni eder; Danıştay bütçesinin, Danıştayımıza, ülkemize ve mille
timize hayırlar getirmesini diler, hepinize saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pabuççuoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Bartın Milletvekili Sayın Hasan Akyol, buyurun 

efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li milletvekilleri; 1993 yılı Danıştay bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi 
nedeniyle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Partim 
ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Devletin, diğer bir anlamda egemenliğin üç erki bulunmaktadır; bunların yasama, yürüt-. 
me ye yargı olduğunu biliyoruz. Bu üç güç birbirinden bağımsızdır. Buna kuvvetler ayrılığı 
diyoruz. Yargı gücü, millet adına, diğer iki gücü, yani yasama ve yürütme organını denetle
mektedir. Bu, siyasî demokrasinin temel koşuludur. Siyasî demokrasi ve hukuk.devleti olma 
ilkesinin bir koşulu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetlerini denetleme 
görevini Anayasa Mahkemesi yapmaktadır. Kişiler arasındaki ve kişilerle devlet arasındaki hu
kukî anlaşmazlıklar adlî yargıda çözümlenmektedir ve adlî yargının üst kuruluşu da Yargıtay-
dır. Yürütme, yani icra organını denetleyen de idarî.yargıdır. İdarî yargının üst kuruluşu da 
Danıştaydın bugünkü konumuz da budur. 

Danıştay ve idarî yargı, olağanüstü yetkilerle donatılmış yürütme karşısında, bireylerin 
haksızlığa uğramasını önleyen, bireyi devlet karşısında koruyan kurumdur. Benden evvel ko
nuşan Doğru Yol Partisi Grup sözcüsü değerli arkadaşım, Danıştayın yetkilerini, görevlerini 
gayet güzel bir şekilde açıkladılar. Danıştay, 10 Mayıs 1992'de, 124 üncü kuruluş yılını kutla
mıştır; yani ilk kuruluşu 10 Mayıs 1868'dir. 124 yıl boyunca, görev ve yetki bakımından, elbet
te, çok büyük değişiklikler ve aşamalar geçirmiştir; ancak, 1868 yılından beri Danıştay vardır 
ve cumhuriyet tarihimizin tüm anayasalarında da en önemli yeri işgal etmiştir. 

6 Ocak 1982 tarihine kadar, Danıştay, sadece üst yargı organıyken, anılan tarihte alt dere* 
ce mahkemeleri, yani bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri ku
rulmuş ve Anadolu'ya yayılmıştır. Konumuzu ilgilendirdiği ölçüde, zaman zaman, alt derece 
idare mahkemelerine de değineceğiz. 
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Danıştay, Anayasamızın 155 inci maddesinde yer alarak, Anayasa teminatı altında bulun
maktadır. Özellikle adlî tatilden sonra yapılan adlî yıl açılış törenlerinde veya yükek yargı or
ganlarının kuruluş yıldönümlerinde yapılan törenlerde yargı sorunları dile getirilir, adliyenin 
kronikleşen sorunları bir bir belirtilir, sözler havada uçuşur; davalardan, mahkemelerden, yar
gıç sorunlarından, savcılardan, kararlardan, tutanaklardan bahsedilir... Yıllardan beri bu böy
le devam eder gider; ama, günden güne bu sorunlar adalet dünyamızda ağırlaşan olumsuzluk
lar olarak sürüp gidiyor, bireyi ve adaleti köşeye sıkıştırıyor. O nedenle, biz, yargı reformunu 
acilen yapmak ve yürürlüğe koymak durumunda olduğumuza inanıyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun geçen seneki ve bu seneki ve yine Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin geçen seneki Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Yargıtay ve Danıştay bütçeleri gö
rüş tutanakları incelendiğinde, sorunların aynı olduğu ve artarak devam ettiği görülmektedir. 

Sayın yargıçlarımızın maaş yetersizlikleri, lojman ve hatta bina sorunları; her yıl her yer
de dile getirilmiş, hâkim açıklan özellikle belirtilmiştir. Bu yılki bütçeyle de bunların halledil
mesi mümkün görülmüyor. Hükümet Programının 55 inci sayfasında, hâkimlerimizin tüm sı
kıntılarının giderileceği yazılı olmasına rağmen, bir yıldır bu yönde olumlu bir adım atıldığını 
göremedik. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın 9 uncu maddesi, yargı yetkisinin, Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağını belirtmiştir. Burada Danıştayı konuştu
ğumuza göre, Danıştay bağımsız bir yüce mahkemedir; Danıştay Başkanı, başsavcıları, baş-
kanvekilleri ve üyeleri bağımsız kişilerdir, bağımsız yargıçlardır; bunlar mahkemelerin bağım
sızlığı ve yargıçlık güvencesi kurallarına göre görev yaparlar. Bu kurallar, bağımsız yargı ve yargıç 
güvencesi kavramları yönünden yerindedir. Ne var ki, Anayasanın bu güzelim madde ve kav
ramları, yine aynı Anayasanın diğer maddelerince tepelenmiştir! 1982 Anayasasının 104 üncü 
maddesinin (c) bendinde, Cumhurbaşkanına, Danıştay üyelerinin dörtte birini seçme hakkı ve
rilmektedir; yine, 155 inci maddesinin üçüncü fıkrasında bu husus tekrarlanmaktadır. 

Cumhurbaşkanı, yürütme kurulunun, yani icranın içinde yer almaktadır. 1982 Anayasası
nın 104 üncü maddesinde de bu, açıkça bellidir. Danıştay, dörtte bir üyesini atayan ve yürütme 
kurulunun (icranın) başı olan Cumhurbaşkanını nasıl denetleyecektir? Atanan bir kişi, kendi
sini atayan birini nasıl denetleyebilir?! 

Burada, ne yargı bağımsızlığından ve ne de yargıç güvencesinden bahsediliyor. 
Yargı bağımsızlığının zedelenmesi, hatta yok olması bununla da kalmıyor. Anayasanın 105 

inci maddesinde, "Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler, yargı denetimi dışındadır" 
deniliyor. . • . • 

Yürütme gücünün içinde olan ve idarî işler yapan bir kişinin işlemleri, nasıl yargı deneti
minin dışında olabilir? 

Çağdaş hukukta böyle şeyler olamaz. Hukukun, üstünlüğü ve demokrasi bü olamaz. 
Bir örnek vermek istiyorum : Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve baş

kanını, Anayasanın 104 üncü maddesine göre atayabilir. Bu görevi yaparken, kadro, derece, 
katsayı veya kıdem bakımından bir yanılgı içine girerse, hakkı yenen kişi, idarî yargı veya Da-
nıştaya gidemeyecektir. Oysa, Anayasanın 36 ncı maddesi, "herkesin yargı mercileri önünde 
davacı ve davalı olma hakkı var,, demektedir. Aynı durum, üniversite öğretim üyeleri ve rek
törlerinin atanmasında da görülebilir. 
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Diğer bir antidemokratik durum da şudur : Danıştayın dörtte üç üyelerini de Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu atamaktadır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı Adalet 
Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı da bu Kurulun tabiî üyesidir. Adalet Bakanı ve Müste
şarı yürütmenin içindedir. Bunların Danıştay üyesi seçimleriyle ne ilgileri vardır? Adalet Baka
nının, Danıştay üyesinin atanmasında söz sahibi olması demek, yürütmenin, yargının tepesine 
oturması demektir, öyle ise, "yargı bağımsız" denemez, yargıç güvencesinden bahsedilemez. 

Yargı kavramıyla, hukukun üstünlüğü ilkesiyle, demokratik düzenle ve kendi koyduğu ku
ralla sürtüşen bu maddelerin, Anayasadan bir an önce temizlenmesi gerekmektedir. 

Yine Anayasanın 125 inci maddesine göre, Yüksek Askerî Şûranın kararlan da yargı de
netimi dışındadır. Halbuki, Yüksek Askerî Şûranın kararları da yönetsel kararlardır. Eğer Yüksek 
Askerî Şûra, bir kararında haksızlık ederse, ne olacaktır? Adalete uygun olmayan bir Askerî 
Şûra kararına karşı, yargı yolunu kapatmak; demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle bağdaşmaz. 
"Asker işine, ordu işine karışmayalım" düşüncesi, artık bu çağın çok gerisinde kalmıştır. Or
du, ulusumuzundur, ulusumuzun sinesinden çıkmıştır. Ulusun her bireyine uygulanan hukuk 
kuralı, asker için de gereklidir ve geçerli olmalıdır. 

Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik, savaş durumunda yürütmenin durdurulması 
kararı verilmesi, sınırlanmaktadır. 

Olağanüstü hallerde Danıştay veya idarî yargı hâkimliği, kimliğini mi kaybediyor? Bu, yar
gıya güvensizliğin bir ifadesidir. Bu durufn, Anayasanın 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen, "Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum dü
zeninin gereklerine aykırı olamaz" hükmüne ters düşmektedir. 

Görüldüğü gibi, Danıştayda ve idarî yargıda, denetimden kaçırılan pek çok idarî işlem 
ve makam vardır. Anayasanın 125 inci maddesindeki, "idarenin hiçbir eylem ve işlemi, yargı 
denetimi dışında kalamaz" kuralı çelmelenmiş olmaktadır. 

Politik amaçlara rahatça varmak ve işlemleri rahatça yürütmek için yargı denetiminin gü
cünden kaçmak, yanılgı ve düzensizlikleri çoğaltmaktadır. Bu durum, hukukun üstünlüğüyle, 
demokrasiyle bağdaşmaz. Hukuk devleti olmaktan uzaklaşırız. Kanunilik görüntüsü altında, 
devlet her şeyi yapabilir, haksızlıklara, meşruluk kılıfı giydirebilir, kanun devleti olabilir, in
sanların temel hak ve özgürlükleri kanunlar çiğnenerek, kanun devleti yönetilebilir; ama özün
de, "kanunî haksızlıklar devleti" olur. 

Bir diğer antidemokratik ve kişi hakkını engelleyen hüküm de şudur : Adalet, devletin 
temelidir; adaletin temeli de savunmadır. Yargı, savunma üzerinde kurulur. 

tdarî Yargılama Usulü Yasasının 20 nci maddesinde, yargının temeli olan savunmaya, önemli 
bir engel getirilmiştir. "Mahkemeye getirilen veya idarece mahkemeye gönderilen gizli belge 
ya da dosyalar, taraflara veya vekillerine incelettirilemez" denmektedir. 

İnsanlar idarî mahkemeler huzurunda gizli belgelerle suçlanmış olacaktır. Peki, kişi veya 
vekili, savunmasını nasıl yapacakür? İdarenin keyfî takdirine göre, bir belgenin üzerine, "gizlidir" 
denebilir mi? 

Bu durum, savunma hakkı ve özgürlüğüne engel teşkil etmektedir. Savunma hakkının ön
koşulu, itham* öğrenmektir. Bu durumun acilen düzeltilmesi gerekiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; idarî yargıda görev yapan hâkimler, sadece hukuk fa
kültesi mezunu değildir. Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin (c) fıkrasına göre, 
"hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat ve 
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maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapan öğretim kurumlarından mezun ol
mak; idare mahkemelerinde ve vergi mahkemelerinde hâkim olabilmek için yeterli görülüyor; 
hukuk fakültesi mezunları dışında olanlara da, idare mahkemelerinde, hâkimlik yapma hakkı 
böylece verilmiş oluyor. 

Bununla da kalınmamış, "idare mahkemelerinin diğer hâkim açıkları, kamu kurum ve 
kuruluşlarının üst düzey yöneticileri tarafından da doldurulabilir, onlar tarafından karşılanabilir" 
diye ifade ediliyor. 

"Vergi mahkemelerinde de, hukukçu olmayan; fakat uzman görülen üst düzey yöneticile
ri hâkimlik görevine getirilebilir" denilmektedir. 

Bu yöntemi yanlış ve tehlikeli buluyor ve bir an önce bu uygulamaya son verilmesi gerekti
ğine inanıyorum. . 

Kamu kurum ve kuruluşlarının hukukçu olmayan üst düzey yöneticileri, hâkim olamaz
lar, olsa olsa, mahkemelerde uzman bilirkişi olabilirler. Bugün, ülkemizdeki hukuk fakülteleri 
yeteri kadar mezun vermektedir; ancak hâkimlik mesleği cazip hale getirilmediği için, hâkim
lik mesleğine rağbet edilmemektedir. îdare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri için özel ihtisas 
gerektiği iddia edilebilir. Hukuk fakültelerinde idare hukuku okutulmakta ve bunun yanında 
vergi ve vergi usulü hukuku da okutulmaktadır. Vergi ve idare hukuku bilgisi yeterli değilse, 
öğretim yeterli değilse, yeterli hale getirilebilir. Böylece, idare ve vergi mahkemeleri ve Danış
tay, hukuk mezunu olmayan hâkim ihtiyacından kurtulmuş olurlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay, Türkiye'nin en zor ve bunalımlı dönemle
rinde, demokrasinin askıya alındığı dönemlerde bile yerdiği cesaretli, sağlıklı ve hukuka uygun 
kararlarla, Türk toplumu, Türk insanı ve laik demokratik hukuk devleti için güvence olmuş
tur. Tüm güçlüklere rağmen, Danıştaym, laik hukuk devleti, insan hak ve özgürlükleri için 
güvence olmasını, idareyi hukuk çizgisine çekici, hukukun üstünlüğüne tabi, demokratik bir 
sosyal devlet yolunda ödünsüz ilerlemesini diliyorum. 

Sözlerime burada son verirken, hepinize sevgiler, saygılar sunuyor, bütçenin Danıştaya hayırlı 
olmasını diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Hasan Bey, 
Refah Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip, buyurun. (RP ve ANAP 

sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) —Saygıdeğer Başkan ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Danıştay bütçesi üzerinde refah Partisinin görüşlerini 
açıklamak üzere huzurunuzdayım. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

Öncelikle, şu konuya temas etmek istiyorum : özellikle bütçe müzakerelerinde, hem Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, hem de Genel Kurulda yüksek mahkemelerin başkanlarını göremiyo
ruz. Halbuki, bu bütçe müzakereleri fevkalade faydalı bir fırsattır; yasama ve yargı arasındaki 
diyalogun böylece kurulması mümkünken, bu yola gidilmemesini yadırgıyoruz. En az bu ma
kamları işgal eden zevat kadar, protokolde ve millet önünde saygınlığı bulunan, rektörler, YÖK 
Başkanı ve mümtaz bürokratlar, müsteşarından umum müdürüne kadar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bu vesileyle devam etmektedirler. 

Danıştayımız, 19 uncu asrın ikinci yarısında, devlet yapısında kurulan yeni müesseseler 
meyanındadır ve en eski kuruluşlarımızdan birisidir. Danıştay, danışılacak, içtihat yapılacak 

— 514 — 



T.B.M.M. B : 42 14 . 12 . 1992 O : 2 

bir merci olarak, esas kendisinden beklenen, kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildir
mek, tüzük tasarıları ile imtiyaz sözleşme ve şartnamelerini incelemek, Cumlurbaşkanlığı ve 
Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüş bildirmek, kanunlarında, Danıştay-
dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri incelemek ve gereğine göre karara bağ
lamak ve düşüncesini bildirmek vazifesindeyken, görüyoruz ki, tatbikatta, Danıştay, yüce mah
keme olarak, bu hüviyetini muhafaza edememektedir. Bir içtihat mahkemesi olan Danıştay, 
bu seneki gelen ve devreden işler tablosuna baktığımızda, bu hüviyette bir yüce mahkeme gö
rünümünü koruyamamıştır. 

Yıllık devreden işlerin, yıl sonu itibariyle dava dairelerindeki sayısının 60 bin rakamına 
ulaşması beklenmektedir, tdarî dairelere kalan işlerin miktarı ise, sadece 2 500'dür ki, bu sayı, 
60 bin rakamının yanında yüzde 4 gibi küçük bir orana tekabül etmektedir. O halde, Danıştay, 
bugünkü haliyle, davacı-davalı arasındaki hüküm veren klasik anlamda tam bir yargı organı 
hüviyeti sergilemektedir. Sonra, zamanla, Danıştayın yargı görevi açılan iptal ve yargı davala
rıyla, imtiyaz sözleşmelerinden doğan idarî davalarrçözümlemek şeklinde özetlenebilecek bir 
kimlikle ağırlık kazanmıştır. 

Danıştay, elli seneye yakın bir süre idarî ihtilaflarda bütün yükü taşıyan tek merci olarak 
çalışmıştır. Gerçi, bu dönemde, ti İdare Kanunu ve~ daha önce yürürlükte bulunan mevzuat 
hükümlerine göre teşekkül eden ve gerektiğinde toplanan ilçe idare kurulları ve bunların bir 
üst itiraz ve tasdik mercii olan il idare kurullarına da, Danıştayın ilgi sahasına giren konularda 
görev verilmişti, ti idare kurullarının -Memurin Muhakemat Kanunu dahil- bazı kanunlarda 
ancak belli kriterlerin üstündeki kararlarına Danıştayda itiraz edilebiliyordu; ama bütün bun
lar ve bu süzgeç, Danıştayın yükünü azaltmaya kâfi gelmemiştir. N 

Yürütme kudretini elinde tutan bu devasa, devletin tüm tasarruflarına karşı mağdur du
ruma düşen ferdin, vatandaşın, hakikî ve hükmî şahısların, temel hak ve özgürlüklerini kulla
nırken, bunları korumak için şikâyet hakkını takdim edeceği müracaat makamı, idarî yargı, 
yeni şartlar muvacehesinde kendisine verilen görevleri daha rahat yapabilsin diye, on sene ev
vel yapılan bir düzenlemeyle, bugünkü idarî yargı statüsü meydana getirilmiş ve bölge idare 
mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kurulmuş olmasına rağmen, aradan 
geçen bu on yıl zarfında bu yeni kuruluşlar, yine, Yüce Mahkeme Danıştayın yükünü, maale
sef, ufak bir ölçüde de olsa eksiltememişlerdir. 

Son zamanlarda il sayısı, ilçelerin ve belediyelerin giderek hızla çoğalması, il ve bölge ida
re mahkemelerinin iş hacmini tabiatıyla artırmıştır. 

Maalesef, bugün acı bir gerçektir ki, hepsi han köşelerinde, kalabalık, gürültülü ortam
larda görev yapmaktadırlar. 

Kendilerinin, saygınlık ve mehabet telkin edecek bir hizmet binasına kavuşturulmaları şartür; 
ama taşra binaları yapımı için bütçeye, ne bir Ödenek konmuştur, ne de bununla ilgili bir fon 
vardır. Geçen sene 15.milyarlık bir inşaat fonu varken, bu sene bu miktar 5 milyara düşürül
müş ki, bu para da zannederim merkez binanın eksiklerini tamamlamada kullanılacaktır. 

Yine, taşraya altı, yedi senedir, tefrişat için bir kuruş bile ödenek verilmemektedir. Köhne 
ve yetersiz bürolarda çalışanlara, huzurlu bir çalışma ortamı, maalesef, sağlanamamaktadır. 

Osmanlı döneminde mahkemeler en görkemli binalarda idi. Tıpkı, medreseler, yani üni
versitelerdeki gibi, ecdadımız, taşıdığı adalet duygularının bir tezahürü olarak, ilme ve adalete 
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olan saygılarından ötürü, en yüksek ücretleri, hem de diğerleriyle kıyaslanamayacak seviyede, 
müderrislere ve kadılara öderdi. Şimdi ise, adlî mahkemelerde olduğu gibi, idarî mahkemeler
de de stajyerlere rağmen, hâkim eksiği vardır ve bu hâkimlerin yükleri çok fazladır; ama buna 
rağmen, çok gülünç ücretler almaktadırlar. 

Birinci sınıfa gelen hâkimlerin dışındakiler çok büyük sıkıntı içindedirler. Aslında, birin
ci sınıf hâkimlerin de meseleleri vardır; ama göreve yeni başlayan bir hâkimin 3 milyon lira 
maaş aldığı düşünülürse ve bugünkü sisteme göre hâkimler, maaşlarını bankalardan tahsil et
tiklerinde, banka müdürleri kendilerine "hâkim bey, sizin maaşınızın ne kadar olduğunu diğer 
vatandaşlar soruyorlar. Ben de onlara, sizin aldığınız maaşınızın üstüne 3-4 milyon lira ilave 
ederek söylüyorum ve zevahiri kurtarıyorum" diyorlar. 

Bu meseleye eğilinmeli ve hele, mahrumiyet ve güvenliği sağlanamamış bölgelerde çalışan 
hâkimlerimizi, sadece takdir ile yetinmemeli, onları onore edip, tatminkâr ücretlere kavuştur
malıyız. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; burada, bir hususu dile getirmek gerekiyor»: Her 
branşta olduğu gibi, hâkimler de kariyerlerinde ilerleme beklentisi içerisindedirler. En müm
taz makam, onlar için elbette Danıştay üyelikleridir. Bu rütbeye nail olabilmek için elbette li
yakat ve kıdem aranmalıdır. Danıştaya üye seçimi konusunda bu objektif kıstaslardan, zaman 
zaman, uzaklaşıldığı söylenmekte, kıdemli, liyakatli hâkimler, lisanı halleriyle ve sicilleriyle sı
rada beklerken, bazen, hemen göz önünde bulunanların tercih edilip, öne alındığı ifade edil
mektedir. 

Diğer muhterem parti sözcüsü arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, dosya inceleme ko
nusundaki yöntemlere, kanunlarda yer alan hükümlere göre, eğer idare, davacı hakkında bazı 
"gizlidir" damgalı belgeler ibraz ederse, bu belgeler dolayısıyla davacılar kendilerini savuna-
mamakta, davalarını kaybetmekte, bazen de mahkûm olmaktadırlar. Bu, hiçbir şekilde Ana
yasaya, insan haklarına, demokrasiye, tüm temel hukuk prensiplerine uymayan bir husustur. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu resen alâyi valâ ile çıkarıp övünen bu iktidarın, acele 
bir tasarı getirip, bu çarpıklığı derhal kaldırması gerekmektedir. 

Hâkimler, ta fakülte birinci sınıfında okuduğumuz "HukukBaşlangıcı" derslerinde gös
terildiği gibi, az konuşur, günlük tartışmalara girmez, toplumda hakem rolü görürler, hatta 
-vaktiyle hocamızın bize söylediği gibi- çarşıdan evine gelirken fırına uğrayıp ekmek bile al
mazlar ki, hâkimlik mehabeti sarsılmasın diye; çünkü, kişi ve kurumların böylesi zatlara çok 
ihtiyacı vardır. 

* 
Danıştayın Sayın Başkanı, vatanperver, ağırbaşlı davranışlarıyla toplumda saygınlığını ko

ruyor ve takdir topluyor. Bunu burada iftiharla kaydediyoruz. Yargı bir bütündür, bugün Da
nıştay bütçesini konuşuyoruz; ama yüksek mahkemelerin en üstünde bulunan Anayasa Mah
kemesi, gelin görün ki, siyasî bir mahkeme durumundadır. Bunun başındaki zat, görüşlerini 
açıklarsa tarafsızlığı bozulur, önüne gelmeyen olaylar hakkında ihsası reyde bulunursa etkinli
ğini yitirir; o kadar çok konuşuyorki, bunlar neye istinadendir, bilemiyorsunuz. Bu zat, eğer 
konuşma gereğini duyuyorsa, Anayasa Mahkemesinin üzerinde ittifak ettiği konularda görüş 
beyan edebilmelidir. 

Bakınız, bir gazete kupürü okuyacağım : 12 Aralık 1992, Türkiye Gazetesi; 'Anayasa Mah
kemesi Başkanı Yekta Güngör özden, Türk Kadınlar Derneğince düzenlenen 'tnsan Hakları' 
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konulu toplantıda, yine inciler döktürdü. îslamiyete alenen hakaret eden Özden, 'milletvekil
leri yalan yere yemin edip hâlâ Mecliste oturuyorlar' dedi. Özden, Atatürk'ün milleti ümmet 
olmaktan millet olmaya getirdiğini ileri sürerek iki bin yıl öncesinin kurallarıyla bugünün ihti
yaçlarının karşılanmayacağını belirtti ve 'sünnet diye bu çağa uymayan teknolojik gelişmeleri, 
aklı ve bilimi reddeden hayat biçimlerinin insanlıkla ilgisi yoktur' diye konuştu. Özden, kendi
lerine başörtülülerin de gelebileceğini, ancak devlet kurumlarının dinî kurumlar olmadığını 
bildirerek, 'bu devlet şeriat devleti değildir; devlette öğrencisi, öğretim üyesi, memuru, başör
tüsü kullanamaz; çünkü, hukuk devletinde hukuk kuralları geçerlidir' diye konuştu." 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; görüldüğü gibi, Özden, alışkanlık haline getirdiği 
şekilde tslâmî değerlere, yine dil uzatmaktadır. îslamî değerlere öylesine dil uzatıyor ki, şaşır
mamak mümkün değil. Kendileri o kadar çok konuşuyor ki, vaktiyle verdiği beyanatlar ara
sından seçtim, "ben ateist değilim; laiklik, din düşmanlığı, İslam düşmanlığı değildir" diye 
beyanlarda bulundu; o halde, Müslümanım demek istiyor. Müslümanım diyorsa, o halde ge
lin, tartışalım, 

Sünnet, Yüce Peygamber Efendimizin... 
BAŞKAN — Sayın Hatip, süreniz doldu; sonra Sayın özden de burada yok. Gazete hava

disidir. Bazen çok büyük hatalar yapılabiliyor. Ben de yakında böyle bir şey yaşadım. Acaba, 
Sayın özden hakikaten böyle bir beyanda bulunmuş mu, bulunmamış mı... 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sünnet, Yüce Peygamber Efendimizin mübarek fiilleri ve sözleridir. 
CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Milletvekiliyle ilgili kısmını yalanladı, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet. Onun için lütfen bu hususlarda dikkatli olalım. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Kitabımız Kur'an ve sünnet, İslam hukukunu mey

dana getirmiştir. Bu elimdeki, İstanbul Üniversitesinin neşrettiği "Hukuku Islamiye ve ıstıla-
hatı Fıkhiyye Kamusu"nda, bakınız İslam nasıl tarif ediliyor : "İslam, akıl sahiplerini, kendi 
hür iradeleri ile her zaman iyi, doğru, güzel olan yola yönlendiren ilahi kanundur" Yani, İslam 
akılcıdır, İslam özgürlükçüdür. Bize bu aziz vatanı miras bırakan ecdadımız, bu sünneti, 1 000 
yıl bu ülkede baştacı etmiş ve kendisine hayat nizamı seçmiş; bu sayede, bağımsız ve egemen 
yaşamıştır. 

Bütün şerefli Türk hâkimlerini tenzih ederek ve Yüce Mahkemeden de soyutlayarak, bu 
kimsenin bizatihi hukuk dışı olan ve temadi eden, söz, beyan ve davranışlarını, tümüyle kişisel 
olarak görmek arzusunda bulunduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Özden, kendi indî mütalaa
larını, hukuk kelimesinin arkasına saklamak istemiştir. Materyalist Batı düzenini ve kökü eski 
Yunan ve Roma'ya dayanan zihniyetle yaptıkları... (SHP ve CHP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP^(Kırşehir) — Sayın Başkan, nasıl konuşabilir böyle?.. Sayın Hatip, 
ne dediğini bilmiyor! 

BAŞKAN — Sayın Hatip, siz bir hukukçusunuz, konumuz Danıştay Başkanlığı bütçesi
dir, Anayasa Mahkemesi üzerinde konuşuyorsunuz ve mütemadiyen şahsiyat yapıyorsunuz... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Anayasa Mahkemesinin konuyla ne ilgisi var? 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Yargı bir bütündür; Anayasa Mahkemesiyle, Da-

nıştayıyla, Yargıtayıyla, askerî mahkemeleriyle... 
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinin bütçesi geçmiştir; o zaman söyleseydiniz Sayın Hatip. 
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AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Binaenaleyh, bunun üzerinde konuşmak hepimi
zin hakkıdır. (RP sıralarından alkışlar) \ 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Lütfen hatibin sözünü kesin Sayın Başkan. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Burada olmayan kişi hakkında konuşa

mazsın. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Çünkü, burada, 60 milyon Müslüman tahkir edil

mektedir, hem Yüce Meclis -bu millete dayandığı için- büyük bir töhmet altındadır. Bunu her 
vesileyle dile getirmek mecburiyetindeyiz. 

COŞKUN-GÖKALP (Kırşehir) — Buradaki insanlar gâvur mu? 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Hepinizi hürmetle selamlar saygılarımı sunarım. 

(RP sıralarından alkışlar; SHP ve CHP sıralarından gürültüler) 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Burada olmayan insanların aleyhinde konuşmak Müslümanlık 

değil, ahlaksızlıktır. (RP sıralarından, "otur yerine, otur" sesleri) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kendisini burada müdafaa edemeyecek bir şahıs hak

kında konuşulmaması icap eder. 
Efendim, lütfen gazete havadislerinden burada daimî olarak mevzu açmayalım, çok yan

lışlıklar olabiliyor, dikkat'edelim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, buyu

run. (SHP sıralarından alkışlar) „ 
SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Danıştayın 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 kesinhesabı dolayısıyla grubum adına söz aldım.. Şahsım 
ve grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, diğer arkadaşlarım gibi, bir bütçe üzerinde söz alıp da başka 
bir konuya girmem. Meclis zabıtlarını inceleyenler görürler, Bir-iki defa sapmış olabilirim; ama 
o da genel bir politika... (ANAP ve RP sıralarından gülüşmeler) Buraya gelip de, Anayasa Mah
kemesi Başkanını, söylemediği laflardan dolayı, gazete haberlerini hesabına geldiği gibi kul
lanarak... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)— Avukatı mısın? 
KAMER GENÇ (Devamla) — ... dini politikaya alet etme dışında, dini istismar etme dı

şında hiçbir gücü olmayan insanların, burada, bu meseleleri dile getirirken düştükleri seviyeye 
düşmeyerek konuya yaklaşmak istiyorum; 

BAŞKAN — Evet, Danıştay bütçesine gelin lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Danıştay, 100 küsur senelik maziye 

sahip bir yüksek mahkemedir. Bu yüksek mahkemenin bütçeleri her sene burada görüşülür 
ve herkes birtakım düşüncelerini dile getirir. Geçmiş tutanakları incelerseniz, herkesin bir şey
ler söylediğini ve kürsüye çıkanların aynı şeyleri tekrarladığını görürsünüz. Aslında, bu nor
mal bir şey değil; yani, bir bütçe üzerinde konuşurken, yeni şeyler söylemek lazım, söylenecek 
yeni şeyler varsa, onları söylemek lazım, eskileri tekrarlamanın bir anlamı da yoktur. 

• Benden önce konuşan iki arkadaşım, özellikle bir hususu dile getirdiler, o da şudur : "Efen
dim, hukuk fakültesi mezunu olmayanlar Danıştayda hâkimlik yapmasınlar, idarî yargıda gö
rev yapmasınlar." 

Bu, idarî yargının yapısından kaynaklanan bir sistemdir, idarî yargı, adı üstünde, yalnız 
özel hukuk kavramına dayanmayan bir yargıdır. Burada, hâkimlik yapmak için, idarî eylem 
ve usulleri bilmek lazımdır. Bu, yalnız Türkiye'de böyle değildir; mesela, bizim idarî yargının 
temelini teşkil eden Fransız Danıştayında, Danıştay tetkik, hâkimleri gider herhangi bir bakan
lıkta müsteşarlık, herhangi bir bakanlıkta genel müdürlük yapar, orada belli bir süre çalıştık
tan sonra tekrar Danıştaya gelir ve bunlar hukuk fakültesi mezunu değillerdir. Çünkü bir yan-
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dan idarenin işleyişini bileceksiniz, idarenin zaruretlerini bileceksiniz ve geleceksiniz. Bu idarî 
işleyiş ve zaruretleri, yürürlükteki mevcut hukuk sistemiyle bağdaştırıp, onların işleyişini, dev
letin işlemez duruma sokmamasını sağlamak için, bu idarî usulleri de bilmeniz lazım. Yani 
pür bir hukuk sistemini uygulamaya kalkarsanız, bu idarî yargıda çok ters tepki yapar. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte Danıştayın işleyişi hakkında çok tartışıldı. Danıştayın özelliği -
şu : Siyasî nitelikte karar veren bir organ; yani, siyasî iktidarın eylem ve işlemlerini inceleyen 
idarî yargının, elbette, vereceği karar siyasî niteliktedir. Dolayısıyla, siyasî nitelikte olunca da, 
siyasî gücün, daha doğrusu hükümetin işlemleri üzerinde inceleme yapınca da, hükümetler ta
rafından birçok tenkitlere uğramıştır; ama artık herkes, Danıştaya, idarî yargıya alıştı. Muha
lefette iken idarî yargıya sahip çıkan kişiler, bir bakıyorsunuz, iktidara gelince idarî yargıya 
pek sıcak bakmıyorlar. 

Bugünkü sistem içinde yargı, pek ihmal edilen bir kurum haline gelmiştir. Bugün en az 
maaş alan, hâkimlerimizdir; bordrolarına baktığımız zaman görülmektedir. Meclisimizin bu 
işi süratle ele alıp -Adalet Bakanımız da zaten bu işin üzerinde durmaktadır- hâkimlerin içinde 
bulundukları ekonomik sıkıntıyı bir an önce gidermesi lazım. Hâkim, eğer tatmin edici bir 
maaş almazsa, onun, Türk Ulusu adına sağlamak zorunda kaldığı adalet duygusu da çok sağ
lıklı olarak sonuçlanmaz. 

Değerli arkadaşlarım, hâkimlik mesleği, inanınız ki, meslekler içinde en zor olan bir mes
lektir; çünkü ben de yirmi senemi Danıştayda tetkik hâkimi olarak geçirdim. Burada, insanlar, 
inanınız ki, bir dosyadaki meseleyi çözümlemek için saatlerini vermektedir, hatta akşam ya
tarken bile dosyayı düşünürsünüz. Karar verme mevkiinde olan insanlar, hakka, adalete en uy
gun kararı vermek için, o mesleğin gerektirdiği kutsallık kavramları içinde bütün çabalarını 
sarf ederler; ama maalesef, dışarıda, "hâkimler şöyledir, böyledir" dedikleri olmuştur; fakat 
idare sağlıklı bir işlem tesis ettikten sonra, hâkim, durup dururken o kararı bozamazr 

Bakın, mesela, bir 3194 sayılı Kıyı Kanunu vardı; Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bu 
iptal kararına rağmen, birtakım insanlar, tuttular, İstanbul Boğazında kendi yandaşlarına in
şaat ruhsatı verdiler. Danıştaya gitti konu, Danıştay da "sen kanuna, hukuka açıkça aykırılığı 
bilinen bir konuda nasıl ruhsat verirsin, bu göz açıklığıdır" dedi; bu ruhsatlar iptal edildi. Bu 
kararların sonucunda, menfaat ilişkisi olan kişiler bundan gıcık duymaya ve Danıştayı kötüle
meye başladılar, öyle laflar söyleniyor ki, tabiî bunları burada söylemek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştayın bugün içinde bulunduğu en önemli sıkıntılardan birisi 
de, bina sıkıntısıdır. Bugünkü binası yakın tarihte yapılmasına rağmen, yetmiyor, işte, bizdeki 
insanların uzak görüşlülüğü, bü kadar! Yani beş sene, on sene sonraki zamanı bile görmeyecek 
bir anlayışla bina yapıldı; şimdi bina yetmiyor. 

Birçok davanın Danıştaya gelmesi dolayısıyla, mevcut kadroyla bu davalar yürütülemi-
yor. Bütçe raporunda belirtilmiş* eylül sonu itibariyle 47 bin tane, karar bekleyen dosya var. 
47 bin dava, korkunç bir davadır... 1989'da sene sonunda devreden 31 bin adet dava var; ama 
bugün 47 bine çıkmış. Bir davanın gecikmesi, hem vatandaş bakımından sakıncalar doğurur 
hem devlet bakımından sakıncalar doğurur. Bu davaların büyük bir kısmı vergi davalarıdır. 
Bu vergi dava dosyalarının içinde 100 milyarlarca liralık rakamlar vardır. Bu davalar uzadığı 
için, devlet, maalesef, vergisini zamanında tahsil edememektedir, 

Değerli arkadaşlarım, özellikle son zamanlarda idarî yargının işlememesi için her türlü 
tedbire başvuruldu. Mesela, yürütmenin durdurulması kararları çok zor koşullara bağlandı. 
Orada iki tane temel unsur aranıyor. Bir mahkemenin, bir uyuşmazlıkta yürütmenin durdurul
masına karar verebilmesi için, hem dava konusu işlem hukuka aykırı olacak hem de o işlemin 
uygulanması sonucunda telafisi imkânsız zarar doğacak. Bu iki koşul birden arandığı zaman, 
gerçekten, Danıştayda veya idarî yargıda yürütmenin durdurulması kararı verilmesi âdeta im-
kânsızlaştırıldı; ama aslında bence Abu sağlıklı bir durum değildir. 
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Hukuka aykırı bir işlem tespit edildikten sonra, o hukuka aykırı işleme istinaden vatan
daşın hakkının zayi edilmesine göz yummak, bence haksız bir durumdur. İnancım o ki, kısa 
zamanda, bu yürütmenin durdurulması konusunda, tdarî Yargılama Usul Yasasında değişiklik 
yapılmak suretiyle bu iki koşulu ayırmakta yarar vardır. 

Bu usulün temeli Fransız Danıştayına dayanıyor. Fransa'da eskiden Danıştay, idarenin böyle 
her şeyine burnunu sokmasın diye birtakım şikâyetler olmuş ve o zaman da böyle birtakım 
şartlar ileri sürülmüş; Fransız tdare Hukukundaki anlayışa göre, idare, ancak tarihî değeri olan 
bir eseri yıkmaya gittiği zaman ilgililerce Danıştaydan yürütmenin durdurulması kararını alır. 
Çünkü, o eser yıkıldığı zaman, artık onun sanat değeri kalmayacağı için, telafisi imkânsız bir 
zarar bu gibi hallerde aranmış; ama çağımızda artık, "her zarar telafi edilebilir" deniliyor. 

Mesela, bir kamu görevlisini, siz, almışsınız, bir yerden, bir yere göndermişsiniz... Bu uy
gulama hukuka aykırı; ama karar sonra iptal edilirse, "tazminat verilsin" diyorsunuz. 

Her tazminat, insanların maruz kaldığı mağduriyeti telafi edemez. Onun için, bugünkü 
koşullar içinde, özellikle siyasî iktidar tarafından vatandaşlara karşı gelecek hak tecavüzlerini 
engelleyen, ciddî, etkili ve anında hak aramayı sağlayacak tedbirler almak lazımdır. 

Bizde 1980'den sonra idarî yargıya geniş kısıtlamalar getirildi. Hâkimler ve Savcılar Ku
rulunun verdiği kararlara karşı dava açılamıyor. Ben anlamıyorum, bunun bir mantığı da yok. 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, bir hâkim hakkında haksız bir karar verecek; ama o işleme karşı 
dava açılamayacak! Hâkim, kendisi haksızlığa maruz kalır da, hak arama yolu kendisine ka
patılırsa, hak arama yolu tıkanırsa, o hâkimin adalet duygusu zedelenmez mi? işte, arkadaşla-.-, 
rımızın dedikleri gibi, Askerî Şûra kararlarına ve Cumhurbaşkanının tek taraflı yaptığı işlem
lerine karşı dava açılamıyor. Bence, bunları kısa zamanda ortadan kaldırmak ve bir de yargıda 
birlik sağlamak lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte, biliyorsunuz Danıştay, askerî mercilerin verdiği işlemleri 
de inceliyordu ve iptal kararı verebiliyordu. Maalesef bu uygulama, asker arkadaşlarımızı çok 
tedirgin etti ve "Askerleri paşa tayin ediyor" dediler. . ' 

Yani, idarî yargının kendine has birtakım özellikleri var. tdarî yargının, idarî usulün, idarî 
eylemin hukuka uygunluk denetimi yapılırken, askeriyede başka, sivilde başka diye bir kural 
olamaz. Evet, askeriyenin kendine güre teknik birtakım tarafları var; ama artık, çağımız, açık
lık çağıdır. Askerî personeli tutup da, askerî bir yargı sistemine sokmak, bence yargı birliğine 
aykırı bir durumdur. Nitekim, askerî personelin idarî yargıdan ayrılması sistemine gidildikten 
sonra, askerlerden de büyük bir şikâyet geldi; çünkü, askerî idarî yargı mahkemesinde işler, 
maalesef emir-komuta sistemi içinde yürütülmekte ve orada hak arama yolları çok büyük en
gellemelerle karşılaşmaktadır. Zira orada görev yapan askerî yargıçların da, nihayet, tayin ve 
terfileri, bir askerî disiplin altında yürütülmektedir. Bu itibarla, tabiî zaman içinde büyük bir 
olanak sağlandığı takdirde, bence, asker kişilerle ilgili olarak ayrılan askerî idare mahkemesi
nin de kısa zamanda sivil idarî yargı içine alınması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Danıştay ve idarî yargının Türkiye'de bugünkü koşullar içinde gö
rev yaparken, yargı hizmetini yerine getirirken, devletin, bu kuruluşa sağlaması gereken olanaklar
dan kaçınmaması gerektiği inancındayız. Mesela, geçen gün Sayıştay Başkanlığı bütçesi görüşme
lerinde -ki, Sayıştay bir hesap mahkemesidir, mahkeme bile değildir, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetim yapan bir kurumdur- her üyesi için araba ve lojman verilmesini önerdik; ama maa
lesef, Yargıtay ve Danıştay gibi kurumlara gelince, burada idare biraz cimri davranmaktadır. 

Aslında, yüksek hâkimlik gibi bir görev yapan kişilerin, gerçekten ciddî olarak bazı im
kânlarla mücehhez tutulmaları gerekiyor. 
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Biz iktidara geldiğimizde önemli bir yasa çıkararak hâkimlik mesleğine epeyce rahatlık 
getirdik. Birincisınıfa ayrılma meselesine getirdiğimiz çözüm, bu iktidar ve hâkimler için ger
çekten çok sevindirici bir sonuçtur. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Hangi iktidar için? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bizim için bizim, siz değilsiniz herhalde! 
By-pass kanununu getirdiğimiz zaman sizler engellediniz; ama o kanun, hâkimlere büyük 

bir rahatlık getirdi; çünkü, bugün Danıştay ve Yargıtay'a üye olmak için çok büyük mücadele
ler gerekmektedir, birinci sınıfa ayrılmış olmasına rağmen. Biz getirdik ve dedik ki, bir hâkim, 
Danıştay'a veya Yargıtay'a üye seçilmiyorsa bile, belli bir kıdem aldıktan sonra, oraya seçilmiş 
insanın sahip olduğu maddî olanaklara sahip olsun. Bu durum, Danıştay ve Yargıtay üyeliğine 
seçilme konusundaki yarışa epey bir fren getirdi; çünkü burada önemli olan, ekonomik ola
rak, hâkimlerin sahip oldukları imkânlardır. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay tamamen teknik bir yüksek mahkemedir. Danıştay üyele
rini seçerken, Yargıtay veya Adalet Bakanlığı Müsteşarının veya Adalet Bakanlığının bu işe ka
rışması, bence sağlıksız bir üye seçimi sonucunu doğurmaktadır. Geçmişte, Danıştay üyeleri, 
Danıştay Genel Kurulu tarafından seçiliyordu; bence en sağlıklı seçim sistemi budur. Çünkü, 
yıllarca o kurumda görev yapan hâkim, savcı; ancak o kurumda kendileriyle karar verirken 
bir arada olan yüksek mahkeme üyeleri tarafından en iyi şekilde bilinir; ama maalesef, 1980'den 
sonra getirilen Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu, bu seçim sistemiyle çok adaletsiz bir du
ruma getirildi. Kim daha fazla propaganda yaparsa, kim daha fazla şuna buna yaklaşırsa, o 
üye oluyor, ki bu da, yüksek mahkeme üyeliğinin kişiliğine indirilen bir darbedir. 

Biz hep yabancı ülkelerdeki durumu kendimize örnek alıyoruz. Mesela Fransa'da da Da
nıştay üyelerini cumhurbaşkanı seçer; ama cumhurbaşkanı şöyle seçer arkadaşlar : Fransa'da 
bir yer için üç aday belirlenir ve bu üç aday danıştay genel kurulu tarafından cumhurbaşkanı
na Önerilir. Cumhurbaşkanı hiçbir zaman birinci sırada önerilen bir adayı geçerek, ikinci sıra
daki adayı seçmez; daima o kurumun iradesine saygılı olur; ama bizde nasıl?.. Bizde geçenler
de Anayasa Mahkemesine Danıştay kontenjanından bir üye seçildi. Danıştayın birinci turda 
seçtiği bir arkadaş vardı, diğerini de 80 inci turda seçti. Cumhurbaşkanı gitti, 80 inci turda 
seçilen kişiyi Anayasa Mahkemesine Üye seçti! 

Neden bu 80 inci turda seçildi? Çünkü, başka aday yoktu da ondan. Niye 80 tur seçim 
devam etti? Aynı kişiler hep aday aday... Yani, Danıştay Genel Kurulu dedi ki, kardeşim ben 
seni seçemiyorum, seçmiyorum buraya, dedi, 80 tur yaptı; 80 turdan sonra artık insanlar illal
lah dediler ve hadi seçelim dediler; ama maalesef, sizin her zaman burada uğruna kavga ettiği
miz kişinin adalet duygusu da budur; kurumlara verdiği değerin ölçüsü de budur ve tuttu, 80 
inci turda seçilen insanı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti... 

Ben, seçilen arkadaşın niteliği konusunda en ufak bir tartışma açmak istemiyorum; ama 
bir kuruma saygı gösterilmesi gerekiyorsa, o kurumun belirlenen iradesine de saygı göstermek 
lazım. İşte müesseseler böyle değer kazanırlar, müesseseler böyle yücelir. Eğer Cumhurbaşka
nı o kurumun iradesi doğrultusunda, formalite gereği kendisine Anayasa tarafından verilen 
görevi yaparken bu davranış içinde olsa, herkes de kendisine saygı duyar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım. ,. 
Yani, yargının üzerinde oyun oynamamak lazımdır. Çünkü yargı, bir devletin temel taşı

dır; bu taşla fazla oynandığı zaman herkes bundan zarar görür; çünkü biz çok gördük, ikti
dardayken yargı mercilerini yerden yere vuran insanlar, iktidardan düştükten sonra maruz kal
dıkları en ufak bir haksızlık karşısında, yargının kapısına başvurmak suretiyle, orada hak ara-
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maya başladılar. Biliyorsunuz, 12 Eylül'den sonra, o zamanki Genelkurmay Başkanı Danış-
tayda çok büyük bir operasyon yaparak, 15 olan daire adedini 10'a indirdiler. 

Bu vesileyle bugün şunu söylemek istiyorum : Danıştaydaki iş hacminin artmasını kısa 
zamanda yenebilmemiz için, daire sayısını süratle artırmamız lazımdır. 

O zaman Danıştayda büyük bir operasyon yapılarak 16 tane adam, sağa sola gönderildi; 
ama kendisi ne zaman ki Genelkurmay Başkanlığından istifa edip de normal vatandaş olunca 
ve hakkında da bir rapor ortaya çıkınca, bu defa o arkadaş koştu, Danıştay kapısına "şahsiyet 
haklarıma tecavüz edildi" dedi ve Danıştay da kendisini hem akladı hem de kendisine 40 mil
yon liralık tazminat verdi. . - . " - . • 

Demek ki, insanlar, bulundukları makam ne olursa olsun, ona fazla güvenmemeli. Bu 
devletin, bu toplumun düzeni için, herkesin hak ve menfaatları için var olan müesseselere, her 
makam ve her güçte sahip çıkılmalıdır. Sahip çıkıldığında, o müesseseler yüceltildiğinde, mem
leket de, insanlar da, demokrasi de, hepimiz de rahat ederiz. 

Bu düşüncelerle, Danıştay bütçesinin, mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygı
lar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Şahısları adına lehinde Sayın Muharrem Şem-

sek, buyurun efendim. 
Muharrem bey, süreniz 10 dakikadır. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; görüşülmekte olan Danıştay bütçemizin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, he
pinize saygılar sunuyorum. 

Şahsî olarak görüşlerimi arz etmek için huzurunuzdayım. Sayın Başkanın ikazlarını da 
dikkate alarak, sürem içerisinde bir iki hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. V 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Danıştay, Türkiye'de en köklü 

mahkemelerimizden biridir. Tarihi çok eski bir mahkemedir. Türkiye, cumhuriyet dönemine 
geçtiği zaman, hukuk düzeninde, maalesef, kendine uygun millî bir modeli ortaya koyamamış, 
diğer temel problemlerde olduğu gibi, ekonomik sistem olarak kapitalizmi seçtiği gibi, kültür 
bakımından Latin ve Grek kültürünü seçtiği gibi, hukuk bakımından da, Batıyı taklit etmek 
suretiyle hukuk düzenimizi oturtmaya çalışmıştır. Danıştayımızdaki bugün yaşanan esas sıkın
tı da, kanaatimce budur. 

Türkiye'nin bugünkü şartlarına uygun, millî gerçeklerine uygun şekilde bir yüksek danış-
tay mahkemesinin, idareyi denetleyecek, içtihat kararları verecek bir uzmanlık mahkemesinin 
kurulamayışından dolayı, Danıştay üzerinde münakaşalar olmaktadır. 

Bugün Danıştayın kararları tartışılmaktadır. Geçmişte, hatırlayacaksınız; Danıştayımızın 
vermiş olduğu kararlar, iktidar ve muhalefet kanatları tarafından çok sert şekilde tartışılmış
tır; tartışılan kararlar olmuştur. . _ , 

Personelle ilgili tartışmalar olmuştur... Mahkemelerde verilen kararlara etki eden, orada 
üye olarak bulunan insanların siyasî görüşleriyle ilgili tartışmalar olmuştur, halen de olmaktadır. 
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Bu tartışmaların ortadan kaldırılabilmesi ve gerçekten, devletle kişi arasındaki ilişkileri 
düzenli bir şekilde yürütebilmek için, kişinin devlete karşı hakkının korunması, devletin de, 
kişiler arasındaki ahengi kuracak işleyişi oturtabilmek için, memleketimizin şartlarına uygun, 
millî gerçeklerimizden hareketle, ciddî bir araştırmayla Danıştayımızın yeniden düzenlenme
sinde büyük fayda vardır. 

Değerli arkadaşlar, bugün, gerçekten, idarî yargılamada birliğin sağlanması zaruret hali
ne gelmiştir. Bazı arkadaşlarımız da işaret ettiler; bu askerî yargı, sivil yargı ikiliği acilen orta
dan kaldırılmalıdır. 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununda hâlâ -demokratikleşmeden 
bahsettiğimiz, açıklıktan bahsettiğimiz dönem de dahil- idarenin mahkemeye müracaat eden 
kişilerle ilgili gizlilik damgası vurduğu belgeler, avukatlar tarafından incelenememektedir, hâ
lâ incelenememektedir, incelettirilmiyor. 

Yani, bu, artık Türkiye için fevkalade ciddî ve acil bir durumdur. Buna, bir an önce huku
kî'mevzuat hazırlanmak suretiyle cevap verilmeli ve artık avukatların, çağımızda, işini takip 
ettiği, hukukunu korumak durumundaolduğubir insanla ilgili, devletin, gerçek mi, değil mi 
belli olmayan gizlilik belgelerini tetkik edebilmeli ve hatta buna karşı da, hukuk yolu açılabil-
melidir. Bu konuda iyileştirici tedbirler getirilmelidir. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri ve al
kışlar) 

Değerli arkadaşlar, Danıştay, vermiş olduğu kararlarla ilgili, bölge idare mahkemelerinde 
görevlendirdiği elemanlar konusunda da bugün sıkıntılar yaşamaktadır. Bundaki sıkıntılardan 
birisi, idarî hâkim olarak atanan kişilerde kayırmacılık yapıldığı ve siyasî görüşlerin ön plana 
çıktığı şeklinde şikâyetlerdir. Bir diğeri de, personelin yetersizliği, eğitimsizliği konusudur. 

Hükümetimizin bu konuda azamî titizlik göstererek, -ki, bu konuda önceden idarî hâ
kimlikle ilgili yapılmış olan imtihanlar konusunda da çeşitli spekülasyonlar söz konusudur-
objektiflik ilkesi dışına çıkmayarak, gerçekten idarî mahkemelere eleman ataması yapılacaksa, 
siyasî düşünceler ön plana alınmak yerine, objektif kriterler esas alınmak suretiyle bu işlemle
rin yapılması, imtihanlarda haksızlık yapılmaması ve önceden kazanılmış olan hakların da za
yi edilmemesinde büyük fayda vardır. 

Değerli arkadaşlar, bu düşüncelerimle, görüşülmekte olan bütçenin, memleketimize, mil
letimize ve Danıştayımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Batalh. . 
Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

. DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Sayın Başkan, Meclisimizin de
ğerli üyeleri; konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakanlığıma bağlı Danış- , 
tay bütçesinin görüşülmesi nedeniyle ve burada bütçeyle ilgili olarak konuşan arkadaşlarıma 
konuşmalarından dolayı, sözlerime teşekkürle başlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştayımız, 1868 senesinde Şurayı Devlet adıyla kurulmuş; an
cak, Aziz Atatürk'ün 1927 senesinde Danıştay ismini vermesiyle yaşamına devam etmiştir; fa
kat 1982 Anayasasıyla birlikte ismi bu defa Yüksek îdare Mahkemesi olarak anılmış ve bu isim 
altında görevine devam etmiştir. 

— 523 — 



T.B.M.M. B : 42 14.12.1992 0 : 2 

Danıştayımız şu anda, fertle yürütme arasındaki davaları çözmek için uğraşı vermekte; 
ayrıca yürütme ile idare arasındaki davaları çözme konusunda karar vermektedir. 

Klasik fonksiyonlarını yerine getirmeye devam eden bu değerli kuruluşumuz, bundan sonra 
da yine ülkemiz için, vatandaşlarımız için adil ve çabuk kararlar vermeye devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay, Anayasanın 155 inci maddesinde belirtilen 
yargı görevini iki şekilde yerine getirmektedir. 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü mad
desinde sayılan ve ilk derece mahkemesi olarak bakılan davaları sonuçlandırmak ve yine aynı 
kanunun 3619 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinde belirtildiği üzere, idare ve vergi mah
kemeleri tarafından verilen nihaî kararla, ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarla ilgili 
nihaî kararlan, temyiz yoluyla incelemek ve karara bağlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştayda 15 olan daire sayısı, 20 Ocak 1982 tarihinde yürürlüğe 
giren 2575 sayılı Kanunla 10'a indirilmiştir. Halen 2 idarî daire, 8 dava dairesiyle çalışmakta 
olan Danıştay, hem idarî hem de yargı görevini, verimli ve süratli biçimde yerine getirmenin 
gayreti içerisindedir. • . 

Değerli ve saygın bir yargı organı olan Danıştay bütçesi için, bütün siyasî parti temsilcisi 
arkadaşlarım konuştular; ayrıca, şahısları adına milletvekili arkadaşlarımız da konuştular. Bu 
konuşmaları için, Danıştayımızla, bu saygın müessesemizle ilgili olarak gerekli itinayı göstere
rek konuşmalarını sürdürdükleri için, huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak, 
Refah Partisi Konya Milletvekili Remzi Hatip kardeşimiz, "Burada, Başkan neden yok?" diye 
bana bir soru yönelttiler. 

Danıştay Kanununun bütçeyle ilgili 93 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında aynen şöyle 
denmektedir : "Danıştayı bütçede, Başkan veya onun görevlendireceği kimse temsil eder." 

Görev verdiği Genel Sekreter, aynı zamanda Danıştayın üyesidir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Yani, Başkan gelmezse, öbürü temsil eder. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Ondan dolayıdır ki, şu anda Da-

nıştayımızı şu anda Genel Sekreterimiz temsil etmektedir; "veya o" denmektedir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Yani "Sayın Başkan gelmez" diye madde yok. 
BAŞKAN — Efendim, vekalet vermiş yani. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Şimdi Danıştayımız, taşra bölge 

idare mahkemesi, vergi mahkemesi, idare mahkemesinden oluşan kuruluşlar olarak görevine 
devam ediyor. 

Arkadaşımız iki konuyu birbirine karıştırdı. Bu mahkemeler Danıştaya bağlı mahkemeler 
olmayıp, bunlar, Adalet Bakanlığına bağlı müesseselerdir; dolayısıyla, Adalet Bakanlığnın büt
çesinde konuşulması lazım gelen müesseselerdir. Ancak, arkadaşım her nedense, herhalde bir
birine karıştırdı ki, biraz da sözü uzatarak, burada benim Bakanlığımla ilgili bütçe içerisinde 
söz aldı, bunu söyledi. 

İkinci bir konu da : Anayasa Mahkemesi Başkanımız Saynı Yekta Güngör'ün Türkiye Ga
zetesinde çıkan bir yazısını arkadaşımız burada gündeme getirerek, üzerinde konuştu, bu da 
görüşüldü. 

. Bunun da, Anayasa Mahkemesinin bütçesi konuşulurken söylenmesi lazım gelen hususlar 
olduğuna inanıyorum. Ancak, bu arkadaşlarımız bunları işlerine geldiği zaman her şeyi, def
tere, kitaba, Kur'an-ı Kerim'e sığdırıyorlar, işlerine gelmezse deftere kitaba sığdırmıyorlar! 
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Onun için, bizim böyle değerli ve mümtaz bir kuruluşumuzu tenkit etmek veya bunları 
ona yakıştırmak veya diğer bakanlıklarla ilgili bütçeleri burada konuşmak, bu arkadaşlarımı
zın kendilerine ne kazandıracağını, ne getirip ne götüreceğini hesap etmeden sayıp söylemek 
kolay olsa gerek tahmin ediyorum. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Kitapları okumadıkları için böyle olur. 
BAŞKAN — Efendim lütfen bütçe üzerinde... 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Kamer kardeşimizde, hâkimlerin 

aldığı ücretlerin azlığından bahsettiler. 
Değerli arkadaşlarım, biz Hükümet olarak 1993 bütçesinde ve bundan sonra da yapacağı

mız daha büyük bütçeler içerisinde bu konuyu bir bütün olarak görüyoruz; hâkimlerimizi de, 
en küçük memurumuzu da, kaymakamlarımızı da, valilerimizi de bir bütün olarak gördüğü
müzden hepsini bir bütün olarak ele alıyoruz hepsini iyileştirme çabasında gayret sarf ettiği
mizi beyan etmek istiyorum. 

Bu düşüncelerle, değerli milletvekili arkadaşlarımızın gösterdiği yakın ilgiden; ayrıca, Bütçe 
Komisyonunda enine boyuna her şey konuşulduğundan dolayı lafımı fazla uzatmadan, hepi
nizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batallı. 
Son konuşmacı, bütçenin aleyhinde, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış. 
Buyurun Sayın Elkatmış. (RP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay Baş- . 
kanlığının bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Danıştay, 100 yılı aşkın mazisi bulunan bir yüksek yargı organımızdır. "Adalet mülkün 
temelidir" Bunu eskiden beri hepimiz söyleriz ve inamrız; gerçekten de öyledir. Ancak, devlet 
olarak, adalet mekanizmasının iyi işlemesi için gerekenler yapılmamaktadır. Onun içindir ki, 
adalet hizmetleri çok gecikmeli olarak yapılıyor. Tabiî, geciken adalet de, adalet olmuyor, ada
let değildir. 

Maalesef, adalet hizmetini yürüten hakimler, savcılar, zabıt kâtipleri, mübaşirler ve hatta 
diğer hizmetlilerin ücretleri çok düşüktür. Adalet hizmetini yürüten bu kişiler, hizmetlerini mesai 
saatleri dışında da yapmaktadırlar. Hatta çoğu hâkimler dosyayı evde tetkik etme imkânını 
bulmaktadırlar. Buna rağmen, kendilerine fazla mesai ücreti ödenmemektedir. Bu hizmeti yü
rütenlerin, öncelikle maddeten tatmin edilmeleri gerektiği kanaatindeyiz. 

1980 yılından sonra, Danıştay'ın işini hafifletmek ve yargıya sürat kazandırmak için idare 
mahkemeleri kuruldu; fakat buna rağmen, Danıştayın işi ve yükü hafiflemedi. Danıştayda yıl
lık devir 45 bin dosyanın üzerindedir. Bu, tabiî, çok büyük bir yekûndur ve adaletin nasıl işle
diğine dair de bir fikir vermektedir. Ayrıca, davalar, yine de eskiden olduğu gibi iki üç yılda 
neticelenmektedir. Behemehal, bu duruma bir çare bulunmalıdır ve yargı süresi asgariye indi
rilmelidir. Ancak, idarenin partizan tayin ve tutumları devam ettiği müddetçe de Danıştayın 
işinin daha da artması mukadderdir. 

Keza, Danıştayın yargı fonksiyonu kadar, aynı zamanda içtihat görevi de vardır; Danıştay * 
bu içtihat görevini de yapmaktadır. Ancak, bu içtihatlar, olayların arkasında gitmektedir. Ayrıca, 
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Danıştaym bu içtihatlarının periyodik olarak yayınlanması da gerekir; aynen Yargıtay Kararlar 
Dergisinin yayınlandığı gibi. 

Değerli arkadaşlar, hukukta "ihsası rey" diye bir kaide vardır. Bu kaideye hâkimlerin ti
tizlikle uymaları gerekir. Anayasa Mahkemesi Başkanı dışında her yargı kurumu mensubu bu 
kaideye uymaktadır. Bunu takdirle karşılıyor ve kendini herkesten üstün görme hastalığı ile 
mustarip Anayasa Mahkemesi Başkanını da kınıyorum ve... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, arkadaş Anayasa konusuna girdi; konuya bağlı 
kalsın. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — ... Danıştay Sayın Başkan ve üyelerini de tebrik et
mek istiyorum. Zira, bu kişiler, Anayasa Mahkemesi Başkanı gibi, her önüne geldiği yerde, 
gelişigüzel ve çoğu zaman da saçma sapan sözlerle şov yapmıyorlar; ağır başlı ve vakur hare
ketleri ve davranışlarıyla, Danıştaym yargı sistemindeki yerini ve ağırlığını hissettiriyorlar. Bu 
yönden, kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. 

Değerli arkadaşlar, idare ve vergi mahkemeleri de, idarî yargı bünyesi içerisindedir, bir bü
tündür bunlar, -idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Danıştay- ama maalesef, idare ve vergi 
mahkemeleri bugün kendi binalarında değillerdir. Kıyıda köşede, çok ilkel şartlarda hizmet gör
mektedirler. 

Mahrumiyet ve zor şartlar altında görev yapan bu kurumlara daha iyi şartların hazırlan
ması devletin bir görevidir. Bu bakımdan iyileştirilmesini ümit ve temenni ediyoruz. 

Bu vesileyle, Danıştay Bütçesinin, milletimize, memleketimize ve Danıştaya hayırlı olma
sını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 
Sual sormak isteyen?.. Yok. 
Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Danıştay Başkanlığı bütçesininbölümlerinegeçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

/. — Danıştay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

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

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

900 » Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 85 115 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danıştay Başkanlığı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Danıştay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A —CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. Açıklama toplamı harcama ödenek harcama 

8 186 520 000 8 237 002 200 - 50 482 200 

19 072 341 500 17 255 425 000 1 816 916 500 -

983 090 000 983 118 400 - 28400 

TOPLAM 28 241951500 26 475 545 600 1816 916 500 50 510 600 

BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danıştay Başkanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir; 

Böylelikle, Danıştay Başkanlığının 1993 yılı bütçesi ile 1991 malî yılı kesinhesabının bö
lümleri kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde, grupları adına söz alan milletvekil-
-leri: Doğru Yol Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mehmet Ali Yavuz; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp; Refah Partisi Grubu 
adına, Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na, Adana Milletvekili Sayın Timurçin Savaş; Anavatan Partisi Grubu adına, Şanlıurfa Millet
vekili Sayın Cenap Gürpınar. 

İlk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mehmet Ali Yavuz'undur. 
Buyurun Sayın Yavuz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Bu bütçede de konuşma süreleri, gruplar adına 15'er dakika, şahıslar adına 10'ar dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Grubum adına söz almış bulu
nuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım., 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, millî güvenlik siyasetine ve kalkınma planlarına uy
gun olarak yapılacak bir ana plan dahilinde, ülkemiz topraklarının kadastral topografik hari-
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talarını düzenlemek, maliklerini tespit etmek suretiyle modern tapu sicillerini tesis etmek, ta
şınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerini yapmakla görevli bir Genel Müdürlü
ğümüzdür. 

Genel olarak kadastro kavramı ve ülkemizdeki gelişimine değinmek istiyorum : Zilyetli
ğin, taşınmaz mallar üzerinde, aynî haklan alenîleştirmede yetersiz kalması, kayıt ve tespit sis
temi, tasdik sistemi gibi çeşitli sistemlerin yaratılmasını gerektirmiştir. Tapu sicili sistemi de, 
taşınmaz mallar üzerindeki aynî hakları alenîleştirme amacına yönelik sistemlerden biridir. Bu 
sistemde, tapu sicili, taşınmazların geometrik ve hukukî durumlarını bütün ayrıntılarıyla yan
sıtmaya yarayan bir araçtır. Ancak, bu görev, sadece, tapu kütüğü adı verilen ana kütük tara
fından gerçekleştirilmez. Tapu kütüğü yanında, yevmiye defteri, plan ve evrakrmüsbite aynı 
amaca hizmet ederler. Bu nedenle, tapu sicili dendiği zaman, tapu kütüğü ve yardımcı unsur
lardan oluşan bir bütünün akla gelmesi gerekir. Başka bir ifadeyle, tapu sicili, taşınmazların 
geometrik ve hukukî durumlarını göstermek amacıyla devletin yetkili kıldığı organlar tarafın
dan ve yine devletin denetim ve sorumluluğu altında tutulan siciller, defterler ve belgelerin 
tümüdür. 

Kadastro Kanununun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak, 
taşınmaz malların sınırlarını, arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit et
mek ve bu suretle, Türk Medenî Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. Tapulama da, 
özü bakımından bir kadastro faaliyetidir. Yani, gerek kadastro, gerekse tapulama aynramaca 
hizmet ederler. Ancak, tapulama terimi, yakın bir zamana kadar, daha ziyade il ve ilçe beledi
ye sınırları dışında bulunan kırsal alandaki taşınmazlardan, tapusuz olanların tapuya kaydı, 
tapulu olanların da kayıtlarının yenilenmesi ve tapulama yapılan bütün taşınmazların yüzöl-
çümlerinin hesaplanarak, planlarının düzenlenmesi ve tapu kütüğüne geçirilmesi anlamında 
kullanılmaktaydı. • . ; . . 

Ülkemizde kadastro çalışmalarının tarihsel gelişimine özet olarak değinmek istiyorum : 
Türkiye'deki kadastro gelişimini, cumhuriyetten önceki dönem ve cumhuriyetten sonraki dö
nem şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Cumhuriyetten önceki Osmanlı döneminde, özellik-

* - le 1535-1847 yılları arasında tapu ve kadastro çalışmalarına ilişkin özel bir teşkilat söz konusu 
olmamıştır. Sadece, vergilendirme düşüncesiyle, çeşitli tarihlerde, mirî arazinin yoklama ve ya
zımı yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında başlayan bu yazımlar, kuyudu hakanî veya 
kuyudu kadime, adı verilen defterlere geçirilmiştir. 

Defteri Amire Kalemine teslim edilen söz konusu defterlere dirlik sahiplerinin adları yazı
lır, dirlik sahibinin bizzat mühürleyerek tasarruf hakkını devrettiği, köylüye verdiği senetlere 
de, sipahi senedi, zaim senedi, tapu temessükü gibi adlar verilirdi. Adı geçen senetler, üzerin
deki mührün doğruluğu ispatlandığı takdirde, bugün dahi mülkiyet hakkını ispat eden belge
lerden sayılmaktadır. 

1847 yılında, ilk olarak Defteri Hakanî Teşkilatı kurulmuş ve tapu işleri devlet eliyle yürü
tülmeye başlanmıştır. Bu arada, 1858 tarihli Arazi Kanunu kabul edilmiş; ama, bu kanunla, 
tapu işlerini yürütme görevi, mal memurlarına verilmişti. 1874 yılından sonra ise, bu işleri yü
rütme yetkisi tapu memurlarının olmuştur. Ancak, arazilerin zabıt defterlerine kaydına, afazi 
sahiplerinin isminden hareket edilmiş; yani, aynî haklara aleniyet kazandırma bakımından ye
tersiz olan kişisetkayıt esası benimsenmiştir. 1874 yılında kabul edilen Emlak-i Sırfa Nizam-
namesiyle birlikte mülk arazinin de yazılmasına başlanmış ve maliklere Defteri Hakanî İdaresi 
tarafından tapu senedi verilmesi öngörülmüştür. 
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Ayrıca, 1833 yılından itibaren mülk arazinin yazılmasına da başlanmış ve bunlar emlak, 
yoklama ve emlak daimî defteri adı verilen defterlere kaydedilmiştir. 

Türkiye'de teknik anlamıyla kadastro çalışmalarına ilk başlama tarihi ise, 1912 yılıdır. 5 
Şubat Tarihli Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkında Kanunu Muvakkat ile, ülke 
içindeki taşınmazların, hem sınırlandırılması, hem de hak sahiplerinin belirlenmesi hedeflen
miştir. Konya'nın Çumra İlçesinde deneme niteliğinde yapılan bu çalışmalara Birinci Dünya 
Savaşı nedeniyle ara verilmiştir. Cumhuriyet döneminde kadastro çalışmalarına 1924 yılında 
474 Sayılı Kanunla başlanılmış; Kars ve Artvin illeriyle, bazı ilçelerde çalışmalar yapılmıştı. 

Tapu tahriri olarak adlandırdığımız bu çalışmalarda arazinin krokisi düzenlenmekle yeti-
nilmiştir. Ülkemizde gerçek anlamda kadastro, 1925 yılında, 658 Sayılı Kanunla Tapu Müdüri
yeti Umumisine bağlı olarak kurulan teşkilat tarafından yapılmıştır. İstanbul, tzmır, Ankara, 
Konya ve Bursa illerinde yapılan bu çalışmalarda günün imkânlarına göre nitelikli denilebile
cek kadastro haritaları üretilmiştir. 

Gerçek ve modern anlamda kadastro faaliyetini başlatan kanun, 1934 tarih ve 2613 sayılı 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunudur. Buna ilave olarak 1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Ka
nunu kabul edilip, yürürlüğe sokulmuştur. Her iki kanunun uygulaması da 21.6.1987 tarih ve 
3402 sayılı Kadrastro Kanununun kabulüne kadar devam etmiştir. 

12.10.1987 tarihinden beri, kadastro çalışmalarında, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu uygu
lanmaktadır. Kanunun uygulanmasıyla ilgili 9 adet yönetmelik vardır. 

Tapu sicili sisteminin, kendisinden beklenen yararlan tamamen sağlayabilmesi için, ülke 
kadastrosunun tamamlanması şarttır. 3402 Sayılı Kanunun bu amaca bütünüyle uygun düştü
ğünü söylemek mümkün değildir. Maddelerin pek çoğu istenilen anlamı yeterince ifade ede
memektedir. 12 nci maddenin beşinci fıkrasında olduğu gibi anlamsız hükümler vardır; özel
likle ormanlara ilişkin tespitleri düzenleyen hükümler, aralıklarla, Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilmişlerdir. 

Tapusuz taşınmazlar üzerinde zilyetlikle hak iktisabını düzenleyen 14 üncü maddede sayı
lan belgelerden vergi kaydına, 31.12.1981 gibi oldukça yeni bir tarihin seçilmesi, Hazine arazi
lerinin fertlere intikali gibi olumsuz bir sonuç yaratmıştır. îhya müessesesini yeniden ihya et
menin isabetli olup olmadığı da tartışılabilecektir. 

Kadastro mahkemesinin, belirli şartlar altında, ölü kişi adına dahi tespit kararı verebilme
si ise, ayrı bir eleştiri konusudur. 

İnsanlık tarihinde, yerleşik hayata geçişle birlikte, taşınmaz mal mülkiyetine sahip olma 
düşüncesi ve mücadelesi başlamıştır. İçinde bulunulan tarihsel dönemin şartlarına göre toprak-
insan ilişkilerinin düzenlenmesi, taşınmaz mülkiyetin edinilmesi konularında, bilinebilen eski 
yazılı kurallarda hukukî düzenlemeler getirilmiştir. 

Tarihin hangi döneminde olursa olsun, taşınmaz mal, ekonomik ve toplumsal yaşamda 
en önemli unsur olmuştur. Bu nedenle, toplumsal barış ve sosyal düzenin sağlanması amacıy
la, kişilerin mülkiyet haklan ve bu hakların kullanılması, devlet tarafından bir düzen altına 
alınmıştır. 

Kadastro, yalnız kişilerin değil, kanunun taşınmazlarını da güvence ve denetim altına alan, 
İcamu ve toplum yararına bir mülkiyet anlayışından kaynaklanan, ülkenin doğal kaynaklarının 
korunmasını ve uygun kullanımını amaçlayan, yaşayan, dinamik bir hizmettir ve giderek, ka
dastro, bilgi sistemine dönüşmektedir. 
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Ekonomik hayatta, sabit sermaye olan taşınmaz mallar, aynı zamanda bir servet kaynağı
dır. Böylesine önemli olan taşınmaz malın mülk edinilmesi, üzerinde aynî haklar tesisi ve bu 
hakların güven içinde yürütülmesi zorunludur. ' 

tşte, bu zorunluluk nedeniyle, tapu işlemlerinin yapılmasında kişilerin uğramış oldukları 
zararların tazmininden, devlet, kendisini sorumlu tutmaktadır. Diğer bir anlatımla, bu hizmet, 
devletin sorumluluğu altında yürütülmektedir. 

Türkiye'de, toprak mülkiyetinin kutsallığı, vatandaşımızın mülkiyetinin tescil edilmesi iş
lemlerinde,* tapu ve kadastro hizmetlerine elbette büyük önem verilmesi gerektiğinin bilincin
deyiz ve son yıllarda tapu kadastro hizmetlerinin yeni teknik imkânlarla ve yeni yasal düzenle
melerle hızlandırılması, bu konuya verilen önemin bir göstergesidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mevcut bütçe imkânlarıyla 1992 yılında progra
ma alınan kadastro ve harita hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve kadastroda belirlenen hedefin 
üstünde bir üretim yapılması memnuniyet vericidir. 

Modern devlet olmanınn şartlarından birinin de, kadastronun bitirilerek, plana dayalı, 
modern tapu sicillerinin tesisine bağlı olduğu bir gerçektir. Her türlü parasal destek sağlana
rak, tesis kadastrosunun tamamlanması için tedbirler alınmalıdır. Toprağa ilişkin tüm sorun
larla doğrudan alakalı olan kadastronun, Altıncı Planda'öngörüldüğü biçimde, 10 yılda biti
rilmesi hedefi de gözetilerek, kadastro bilgi ve belgelerinin, kırsal alan düzenlemelerinde, imar, 
planlama ve uygulama faaliyetlerinde ve her tür projelendirme çalışmalarında kullanılabilecek 
nitelik ve içerikte üretimi sağlanmalıdır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bilgisayara dayalı hizmetlerin yürütülmesi, mem
nuniyet verici bir seviyededir. En kisa sürede, Türkiye çapında uygulamaya geçilmesi en sami
mi temennimizdir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yürütülen önemli projeleri (takbis, yüzey ağı oluş
turma projesi," uydu ölçmeleri) içtenlikle destekliyor, bu konudaki başarılarının devamını di
liyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 1987 yılında yü
rürlüğe giren döner sermaye işletmesince, tapu ve kadastro hizmetlerinde modern arşivin ku
rulmasına yönelik olarak başlatılan tapu işlem föyü uygulamasını, ayrıca kadastro sonrası de
ğişiklik hizmetlerinin hızlandırılması ve niteliğinin artırılması amacıyla, döner sermaye işlet
mesi aracılığıyla yapılmasının uygulamaya konulmasını takdirle karşılıyoruz. 

Bu çalışmalarla sağlanacak kaynakla, tesis kadastrosunun tamamlanması yanında, çalış
maların niteliğinin artırılabileceğine ve tapu kadastro hizmetlerinin yaşatılması, güncel tutul
ması, istenildiğinde modern bir biçimde hizmete sunulması imkânlarına kavuşabileceğimize 
inanıyoruz. 

Artık, ülkemizde, birçok alanlarda olduğu gibi, tapu kadastro alanında da gündem değiş
mektedir. Bilgi toplumu olma yolunda yeni ve öncü adımlar atılmaktadır. Kent bilgi sistemi, 
arazi bilgi sistemi gibi çalışmaların temelini oluşturacak olan tapu kadastro sisteminin ilk adımlan 
atılmaya başlanmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte bu çalışmalar da gelişecektir. 

Tapu çalışmalarına gelince : 
Tapu sicil müdürlüklerinde, işlerin basitleştirilmesi yoluyla, tapu işlemlerinde büyük bir 

kolaylık ve sürat sağlanmış, aracılar ortadan kaldırılmıştır. Taşınmaz malların mirasçılar adına 
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intikal işlemleri basitleştirilmiştir. Çeşitli yasal düzenlemelerle, idarî ve vergi yönünden kolay
lıklar sağlanmıştır. 

tşgücü yüksek olan tapu dairelerinde, bilgisayar kullanılarak, kısmî otomasyona geçilmiştir. 
Tapu sicilleri üzerinde çeşitli nedenlerle meydana gelen hataların, büyük ölçüde idarî yol

dan düzeltilmesi sağlanmıştır. Böylece, vatandaşların mahkemelere gitmesi, gereksiz yere mas
raf ve zaman kaybetmeleri, tapu sicil müdürlüklerinin gayretli ve başarılı çalışmalarının sonu
cunda önlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; il ve ilçelerin belediye hudutları dışındaki yerlerin 
kadastro çalışmalarına 1950 yılında başlanmış, günümüze kadar 20 614 köyün kadastrosu ta
mamlanmıştın Halen 1 072 köyde çalışmalar devam etmektedir. 1992 yılında DPT Müsteşarlı
ğınca hedef olarak verilen 5 bin kilometrekarelik alanın üzerinde, 6 bin kilometrekarelik kıs
mın kadastrosu bitirilmiştir. Planlanan hedef dışında, ilgililerin talebi üzerine, 263 749 parsel
de ölçü ve uygulama işinin, ayrıca 2981 sayılı tmar Affı Kanunu ile ilgili 10 074 dönüm alanın 

-, ölçümünün yapıldığı belirlenmiştir. Başlangıçtan bugüne kadar 246 828 kilometrekarelik kır
sal, 31 289 kilometrekarelik kentsel alanda kadastro çalışmalarını başarıyla yürütmüş olmasını 
takdirle karşılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yavuz, süreniz dolmak üzere; lütfen toparlayın ve bitirin. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Diğer taraftan, kadastro teknik çalışmalarında özel sektör imkânlarının da kullanılması 

son derece verimli bir çalışmadır. 

Proje çalışmaları : 
Tapu kadastro bilgi sistemi projesi : Tapu kadastro çalışmalarında otomasyonu ve bilgile

rin bilgisayar ortamında değerlendirilerek güncel tutulmasını sağlamak üzere, bilgi sistemi oluş
turma çalışmalarına devam edilmesi iyi gelişmelerdir. 

Ankara bölgesi için tapu ve kadastro bilgi sistemi oluşturulması amacıyla, pilot proje uy
gulaması olarak, mal sahipleri sicili otomasyonuna başlanmıştır. Bunun ülke genelinde yay
gınlaştırılmasını özellikle bekliyoruz. 

Güneydoğu Anadolu'Projesi içinde, baraj, sulama ve kamulaştırma sahalarında kadastro 
çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Bu da, başarılı çalışmaların bir sonucudur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla ilgili DYP Grubu olarak bazı önerile
rimiz olacaktır : 

tş hacminde büyük artış gösteren yerlere yeni kurulan ilçelerin personel ve donanım ihti-
"i yaçlarının giderilmesi gerekir. 

Ülke kadastrosunun 10 yılda bitirlmesini hedef alan ana planda öngörülen kaynaklar sağ
lanmalıdır. 

Bilgisiyar destekli otomasyon çalışmalarına öncelik verilmeli ve ülke geneline yaygınlaştı
rılmalıdır. 

Sicillerin tutulmasındaki sorumluluk nedeniyle, tapu sicil müdürlüklerinde görevli perso
nele malî tazminat verilmeli, ayrıca kadastro hizmetlerinin önemi ve arazi şartlarının güçlüğü 
dikkate alınarak, bu görevlerde çalışan teknik personelin özel hizmet ve arazi tazminatları ar
tırılmalıdır. 
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Sözlerimi bitirirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan tüm personeline, ba
şarılı çalışmalarından dolayı tebriklerimi sunar, 1993 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı olması dileklerimle, şahsım ve Grubum adına 
saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. % 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 1993 malî yılı bütçesi içinde yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesiyle 
ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak için huzurunuza gel
miş bulunmaktayım. Bu sebeple, Yüce Meclîsi Grubum ve şahsım adına saygılarımla selamlarım. 

Tapu ve kadastro çalışmalarının önemi herkesçe bilinen bir gerçektir. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün aslî vazifesi, haritaye kadastro çalışmalarını yapmaktır. İnsanların top
rakla ilişkileri geçmişle başlar, uygarlıkla gelişir. Toprak mülkiyetine ve mülkiyete ilişkin bazı 
hakların kurulmasıyla, bunların kayıtlarına, en ilkel durumlarıyla ilk uygarlıklardan beri rast
lanmaktadır. 

Kadastro, başlangıçta, toplumların ortak giderlerini karşılamak amacıyla, zamanın üre
tim kaynağı olan tarım topraklarında, adil ve düzenli bir biçimde vergi alınabilmesi için dü
zenlenmiş bir kamu hizmetidir. 

Kadastronun, bunun yanında, taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet ve sınır anlaşmazlıkları
nın çözümünde kullanılabilecek güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir. 

Bugün, kadastronun gücü, önemi ve yararı artmış, kadastro, araziye yönelik her türlü araş
tırma, planlama ve projelendirme çalışmalarında temel altlık ve hazırlanan plan ve projelerin 
araziye uygulamasında vazgeçilmez bir araç özelliğini kazanmıştır. 

Özgürlük, eşitlik, güvenlik ve mülkiyet, toplumsal yaşamda bireyin, mutlak vazgeçilmez 
hakkıdır. 

Mülkiyet hakkı, Anayasanın 35 inci maddesiyle garanti altına alınmıştır ; "Madde 35. 
— Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla 
sınırlandırılabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz topraklarının önemli bir bölümünün, -üzülerek 
belirtelim ki- kadastrosu henüz yapılmamıştır. Bunun yanında, yargıda ihtilaflı olan davaların 
büyük bir kısmı, gayrimenkullerîe ilgilidir, Birçok davanın konusu gayrimenkul olunca, bu da
valar uzun sürmekte. Davaların uzamasının bir nedeni de, zamanında kadastronun yapılmayı
şıdır. Tapusu olmayan gayrimenkullerin sahipleri, istediği gibi tasarruf yapamamakta; malını, 
mülkünü ipotek edip, onun varlığından yararlanma İmkânından yoksun kalmaktadır. 

Bütün bunlar göz önüne alınarak, taşınmaz mal sınırlarının saptanıp, işaretlenmesi, sa-
Mplerinin belirlenmesi ve kayıtlarının tutulması; kısaca, kadastronun yapılması gerekir. Böy
lece, toplumda bu tür anlaşmazlıklardan doğan kavga, kin, toplumsal gerilimin ve patlamanın 
büyük oranda önüne geçilmiş olur kanısındayız. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yaklaşık 2 milyon tapu işlemiyle, 1 milyon parselin 
kadastrosunu gerçekleştirerek, yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza hizmet sunmaktadır. Bu yol
la, devlete önemli bir gelir sağlamaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1992 yılında 
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2 milyon 500 bin adet işlem yapması beklenmektedir; karşılığında da yaklaşık 1 trilyon 400 
milyar lira civarında Hazineye gelir getireceği tahmin edilmektedir. 

Köy Hizmetleri, Orman, DSt, Âfet işleri, Karayolları ve benzer kuruluşların kadastro ta
leplerinin birinci öncelikle ele alınması ve bitirilmesi, ülke menfaati bakımından önemlidir. Ka
dastro çalışmaları, başlangıcından bugüne kadar, kentsel alanda yüzde 93,2, kırsal alanda ise 
yüzde 62,9 oranında tamamlanmıştır, tşte bu oran göstermektedir ki, daha uzunca bir süre 
kadastro çalışmaları yönünden insanlarımızın rahatsızlığı devam edecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1992 bütçesi toplam 766 milyar 300 milyon Türk 
Lirasıdır. Aynı Genel Müdürlüğümüzün 1993 yılı bütçesi ise, 1 trilyon 217 milyar 500 bin Türk 
Lirasıdır. Artış oranı yaklaşık yüzde 58,9'dur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tahmini 
geliri ise, 1 trilyon 400 milyar Türk Lirasıdır. Hiç olmazsa, bu Kurumun kendi gelirinin tama
mının bu Kuruma verilerek, bu konudaki çalışmalara hız verilmesi gerekirdi görüşündeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kadastro, yaşayan bir hizmettir. Gerek tapu kadastro 
hizmetleri, gerekse bu hizmetlerin yürütüldüğü yerleşim birimlerinin modernleştirilmesi ve ça
ğın ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye getirilmesi için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
her türlü parasal desteğin sağlanması gerektiği inancındayız. 

Tapu dairelerinde işlemlerde bir yenileşme olmuştur, bu inkâr edilemez; ama, bunlarla ye-
tinilmemeli, insanlarımız, tapu dairelerinde "bugün git yarın gel" anlayışından mutlaka kur
tarılmalıdır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde birçok önemli projelerin başlatıldığını bi
liyoruz. Bu projelerin bir an önce hayata geçirilmesini temenni etmekteyiz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu personeli kendisinin eğitip yetiş
tirmesini, gerektiğinde teknik eleman ihtiyacı duyan diğer kuruluşlara destek vermesini de olumlu 
buluyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, yerel yönetimlerle ortak proje uygulamalarına 
hız vermesini dilemekteyiz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, İstanbul, Ankara Büyük-
şehir Belediyeleriyle yürütmekte bulunduğu tapu kadastro bilgi işlem projelerini çağdaş ve ve
rimli olarak görüyor ve kutluyoruz. Bu uygulamaların diğer büyük şehir belediyelerini de kap
samasını yürekten diliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tapu sicilleri üzerinde de çeşitli nedenlerle meydana 
gelen hataların düzeltilmesi sağlanmalıdır. Taşınmaz mallarda mirasçılara intikal eden işlemler 
basitleştirilmelidir. Böylece, yurttaşlarımızın gereksiz yere mahkemelere başvurmaları ile ge
reksiz masraf ve zaman kaybı önlenmiş olur kanaatindeyiz. ( 

Sayın milletvekilleri, ülke kadastrosunun on yılda bitirilmesi hedef alınmalıdır. Bilgisayar 
destekli otomasyon çalışmalarına öncelik verilmeli ve bu çalışmalar olanaklar ölçüsünde yay
gınlaştırılmalıdır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde meslek yüksekokul mezunu tapu kadast
ro teknikerleri bulunmaktadır. Bu teknikerlerin, kurum bünyesinde teknik hizmetler sınıfında 
çalışmaları gerekirken, genel idarî hizmetler sınıfında çalışmaktadırlar. 1992 tarihinde yayım
lanan 3795 sayılı Kanunda Bazı Lise, Yüksekokul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hak-

• kında Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatında, 
genel idarî hizmetler sınıfında çalışan meslek yüksekokulu mezunu tapu kadastro teknikerlerine, 
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teknikerlik unvanının verilmesiyle, sayıları yaklaşık 500 olan bu teknik elemanların mağduri
yetlerinin giderileceğine inanıyoruz. 

Sözlerimin başında belirttiğim gibi, kadastro çalışmalarının bitirilmesinde sonsuz yarar
lar mevcuttur. 

Bu nedenlerle, dağda, taşta, kırda, ormanda kadastro çalışması yapan tüm personele, ulu
sumuza Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ve Genel Müdürlük yöneticilerine bu Genel Mü
dürlük bütçesinin hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Refah Partisi Grubu adına, Elazığ Milletvekili Sayın Cemil Tunç, buyurun efendim. (RP 

sıralarından alkışlar) . ' 

RP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı bütçesi üzerinde, Refah Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Devletin birinci görevi, vatandaşının çanını korumaksa, ikinci görevi de malını korumak
tır. Malın en değerlisi de gayrimenkuldur, yani topraktır. İster kentte, ister köyde yaşasın, kişi
nin önem verdiği husus mal edinmektir; çünkü, kişinin, yarınına güvenle bakmasını temin eder. 
İşte, bireyin, yarınına güvenle bakmasını temin eden malının, taşınmazının güvencesi devlettir. 
Devlet, vatandaşının en kutsal hakkı olan mülkiyet hakkına sahip çıktığı müddetçe, vatandaşı 
nezdinde güvenilirliğini artıracaktır, 

Sayın Başkan, sayın milletvekillleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun her kö
şesinde milyonlarca vatandaşımıza çok önemli hizmetler veren bir kamu kuruluşudur. Tapu 
kadastro, kent planlanmasında, toprak düzenleme ve projelerinin uygulanmasında, kalkınma 
planlamasında vazgeçilmez bir birimdir. Bugünkü tapulama hizmetleri 1947 yılında yürürlüğe 
giren bir kanunla başlar. Kadastro teşkilatı ise 1925 yılında 625 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
1984 yılında çıkarılan 3045 sayılı Kanunla bazı düzenlemeler yapılmış olup, merkez ve taşra 
teşkilatları bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

1992 yılında, Devlet Planlama Teşkilatının hedef olarak verdiği beş bin kilometrekare ala
nın kadastrosunun on ayda bitirilmesini ve hedeflenenin üzerine çıkarılmasını takdirle karşılı
yor, ilgilileri kutluyorum. Ayrıca, kısmen de olsa, bilgisayar kullanarak otomasyona geçilmesi 
sevindirici bir gelişmedir. Çok kısa zamanda, teşkilatın tümüyle bu sisteme geçmesini, Tapu 
Kadastro modern arşivin kurulmasını, çağa yakışır bir çalışma ortamına kavuşturulmasını gö
nülden arzuluyorum. Bu hizmetlerin verimliliğini artırmak için, Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğü, teknik eleman, araç-gereç yönünden takviye edilmeli, modern teknolojiyle mutlaka do
natılmalıdır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, taşra yönetmeliğinin çıkmaması ve personel ha
reketlerini düzenleyen bir atama, görev ve yetki yönetmeliğinin olmaması çok çeşitli sıkıntılara 
sebebiyet vermektedir. Koordineli bir harita birliği temin edilememiştir. Her kurum, kendi gö
rev alanında harita üretmektedir. Halbuki, tek elden üretilmesi gerekir. Aksi takdirde, sıkıntı
lar giderilemeyecek, daha da büyüyecektir. 2859 sayılı Kanun ile 2644 sayılı Kanun ve Tapu 
Sicil Tüzüğü günün şartlarına uyarlanmak ve günün şartlarına cevap verecek duruma getiril
melidir. « 
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3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesine göre yapılan ödemenin, tapu sicil mü
dürlüklerine de yansıtılması ve Gelir Vergisi kesilmemesi yönünde iyileştirilmeye gidilmelidir. 

Ayrıca, tapu sicil müdürlüklerine yüklenen ağır sorumluluk hafifletilerek, müdür yardım
cılığı ve şef kadrolarının ihdası, bazı yetkilerin devredilmesi ve müdür yardımcısı ve şef kadro
larında çalışanlann, diğer kurumlarda çalışanlarla aynı statüye kavuşturulması kanaatimce uygun 
olacaktır. 

Ülke kadastrosunun on yılda bitirilmesini hedef alan ana planda öngörülen kaynaklar mut
laka sağlanmalıdır. Tapu sicil müdürlüklerinde çalışan, sicillerin tutulmasından sorumlu per
sonele tazminat verilmelidir. 

Hazineye ait çok miktarda arazi boş durmaktadır. Devlet bu arazilere sahip çıkmayınca, 
bazı çevreler, buraları farklı yollarla gasp etmektedirler. Basından, televizyondan, arazi ve arsa 
mafyasının büyük şehirlerdeki terörünü duymayanımız yoktur, tşte, bu arazileri işgalden kur
tarmak için, vatandaşa dağıtmalı; hiç olmazsa, ülke ekonomisine bir katkısı olsun, ileride do
ğuracağı sıkıntılara da fırsat verilmemiş olsun. Yine, orman özelliğini kaybeden kırsal araziler 
de, adil bir reform uygulanarak dağıtılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tapu sicil müdürlüklerinin, yaptıkları işlem karşılı
ğında aldıkları harç çok düşüktür. Çünkü, bu harçlar beyan esasına göre.ahnmaktadır. Hepi
mizin bildiği gibi, arsa veya arazi alınıp satılırken, bunlar, olduğundan çok düşük bir değerle 
beyan edilmektedir. Bunun önüne geçmek için, önceden, ilgililerden oluşan bir komisyon tara
fından bu arazi, arsa veya binaların asgarî değerinin tespit edilmesinde çok büyük fayda olaca
ğı kanaatini taşıyorum. Belediye veya ticaret odalarının; metrekaresini 200 bin lira olarak ilan 
ettikleri yerlerin, 10 - 15 bin liradan beyan edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Eğer bunun 
önüne geçilir, adil bir tespit yapılırsa, Tapu Kadastronun Hazineye yapacağı katkı 1,4 trilyon 
değil, belki 10 trilyon olacaktır. 

Tapu sicilleri üzerinde meydana gelen hataların düzeltilebilmesi için asliye hukuk mahke
melerine başvurulmaktadır. Mesela, adamın adı Mehmet'se ve tapu siciline de "Memet" ola
rak geçmişse, bu hatayı düzeltmesi için mahkemeye gitmek zorundadır. Böylesi küçük bir ha
tayı dahi mahkemeye götürdüğümüz zaman, zaten iş hacmi belli olan mahkemelerin ne derece 
meşgul edildiğini, vatandaşa da ne derece sıkıntı verildiğini hepimiz biliyoruz. Bu tür hatalar, 
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mahkemeye gitmeden, idarî yollarla halledilirse, hem mahkemelerin iş yoğunluğunu hafiflet
miş, hem de vatandaşlarımızı çeşitli sıkıntılardan kurtarmış oluruz. Bunun için, 3402 sayılı Ka
nunda küçük bir değişiklik yapmak yeterlidir. 

3402 sayılı Kadastro Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, belediye sınırları içinde kalanlar
la, belediye sınırları dışında kalanlar arasında, yani, köylerle şehirler arasında bir farklılık mey
dana gelmiştir. Daha önce 766 sayılı Tapulama yasasına göre kadastrosu yapılan köylerde otu
ranlar, sulu ve susuz arazilerdeki azamî miktarlar yönünden mağdur oldular. Bu mağduriyet 
de mutlaka giderilmelidir. Ayrıca, senetsizden, zilyetlikle tapu tescilinde miktar sınırlandırma
sı kaldırılarak^ zilyetliğini ispat eden herkese arazisinin tapusu verilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, yine, Medenî Kanuna göre açılan tescil davaları da mahkemelerin iş 
hacmini artıran bir başka husustur.,, t ki şahitle, bir de bakmışsınız mülkiyet hakkınız başkasına 
geçmiş; yeniden mahkeme; bir türlü sonu gelmiyor... Bildiğim öyle davalar var ki, ben daha 
doğmadan başlamış, hâlâ devam ediyor; herhalde bu davalar kuşaklar boyu da devam edecektir. 
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Zavallı köylü, ekmeğini zor kazanırken, bir de avukat parası, harç parası, keşif parası, takip 
parası vermekten nefesi tükeniyor. 

Maddî zorluklar bir yana, bildiğim öyle davalar var ki, onlarca insan öldürülüyor; kin, 
nefret, husumet neticesi herkesin hayatı zehir oluyor, nice ocaklar sönüyor... Doğuda bu tür 
davalar, ne hikmetse, bir türlü sonuçlahdırılamıyor. 

Bu nedenle, özellikle doğuda kadastro çalışmalarına öncelik ve hız verilmeli, bunun için 
. yeterli ödenek ayrılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son olarak tmar Yasasının 18 inci maddesinden bah
setmek istiyorum. 18 inci madde aynen şöyle : "imar hududu içinde bulunan binalı veya bina
sız arsa ve arazileri malikleri, veya diğer hak sahiplerinin muvaffakatı aranmaksızın, birbirleri 
ile, yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunlan 
yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti 
esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil işlemlerini yapmaktır belediyeler yet
kilidir." 

Değerli arkadaşlar, belki bu kanun çok iyi niyetlerle hazırlanmıştır; ancak, bu kanunun 
uygulanması, âdeta her şeyi berbat etmiştir. Çok iyi olabilir; ancak, şöyle bir söz var : "İyi 
kanunlar, kötü uygulayıcının elinde kötü; kötü kanunlar da iyi uygulayıcının elinde iyi olur." 

Bu kanun, belediyelere bazı yetkiler veriyor, hem de çok büyük yetkiler veriyor; fakat, 
bazı belediyeler, bunu, bile bile kötüye kullanıyorlar. Bu yetki, âdeta halka işkence yapmak, 
eziyet vermek, halkı kasten biribirine düşürmek, düşman yapmak için kullanılmıştır. Yapılaş
ması bitmiş, parselasyonu yapılmış yerlere bu kanunun uygulanması büyük bir haksızlık ve 
ilkelliktir. 

Değerli arkadaşlar, Yüce Heyetinize bir iki örnekle bilgi arz etmek istiyorum. Elazığ Mer
kez Köyü Harput, ada no 110, parsel no 4, metrekaresi 250. Bakınız, 250 metrekarelik bir arsa, 
şüyulandırma neticesinde nasıl oluşturulmuş, arz etmek istiyorum : Bu arsa 6 hisseye bölün
müş; birine 101 metrekare, birine 7 metrekare, birine 13 metrekare, birine 20 metrekare, birine 
13 metrekare, birine de 96 metrekare olarak dağıtılmış. 

Bir başka örnek : Yine Harput mevkii. Bakınız, 397 metrekarelik bir parsel 21 kişiye nasıl 
bölüştürülmüş : 2400/4 hisse 2400/20, 2400/587 ve benzeri şekilde 21 parçaya bölünmüş. 

Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Arsasının beyannamesini vermeye gittiğinde bir de ba
kıyor ki, 21 tane ortak çıkmış! Nereden çıktı bu kadar ortak? Bunu kimse bilmiyor... Araların
da 10 kilometre uzaklık bulunan iki arsada şüyulandırma yapmak, insafa sığar mı? Yetkililer 
ve belediye defaatla ikaz edildiği halde, bu hususta hiçbir çalışma yapılmamış, hiç kimse tara
fından hiçbir önlem de düşünülmemiştir. Böyle bir uygulamaya, ne kapitalist, ne komünist, 
ne de ilkel bir toplumda rastlamak mümkün değildir. 

Yine başka bir tapu : 862 metrekarelik arsa 19 kişi arasında bölüşülmüş. Ne yapıyorum? 
Şüyulandırma yapıyorum. Böyle şüyulandırma olur mu?!. 

BAŞKAN — Sayın Tunç, süreniz dolmak üzere, lütfen bitiriniz. : 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) — Çok teşekkür ediyorum. Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Böyle uygulamalara, inanıyorum ki, Sayın Bakanım el koyacak ve bu tür haksızlıkları or

tadan kaldıracaktır. 
Bütçemizin hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunç. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Timurçin Savaş, bu

yurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA TİMURÇİN SAVAŞ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1993 
malî yılı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Tapu teşkilatının kurulmasıyla, taşınmaz mallarla ilgili düzenlemeler 1847 yılına kadar 
o günün şartlarında ayrı idareler tarafından yürütülürdü. O günün belgesi, şeriat mahkeme
sinden verilen bir hak veya bir sahiplik gösteren resmî vesika şeklindeydi. İnsanların varolduk
ları günden, zamanımıza kadar, mala sahip olma istekleri, can güvenliğinin yanında mal gü
venliğini de aramalarına neden olmuştur. Bu nedenle, insanların toprakla olan ilgi ve ilişkileri, 
devlet hayatından önce başlamış, devlet olgusunun gelişmesiyle, sosyal ve ekonomik koşulla
rın etkisinde düzen altına girmiştir. 

Kadastro çalışmaları, 1912 yılında çıkarılan kanunla başlamıştır. Çıkarılan bu kanunla, 
ülkedeki bütün taşınmaz malların sınırlarının ve maliklerinin belli edilmesi, değerlendirilip, 
gelirlerinin gösterilmesi ve böylece çok yönlü bir çalışmanın yapılması amaçlanmıştır. 

Uygulama, bugünkü teknik şartlarda olmamakla beraber, o günün şartlarına göre tutu
lan kayıt defterlerinde her taşınmaz mala ayrı sayfa tahsisi, şimdiki tapu kütüğüne, bir ölçü 
olmuştur. 

Yüce Atatürkün, Cumhuriyeti kurmasıyla, 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilip, 4 Nisan 
1926 tarihinde yürürlüğe giren, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle, bugünkü demokratik dün
yanın kabul ettiği şahsın hukuku, aile hukuku, miras hükümleri kabul edilmiştir. 1951 yılında 
da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 5840 sayılı Kanunla, Adalet Bakanlığından alınarak, 
Başbakanlığa bağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; orman vasfını kaybetmiş arazilerin, acilen, orman 
kadastrosu tarafından, orman sınırları dışına çıkarılması ve bu arazilerin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü aracılığıyla hak sahiplerine teslimi sağlanmalıdır. Aksi takdirde, orman köylüsüyle 
devlet arasındaki sürtüşmeler daha da büyüyecek ve on milyonu aşkın orman köylüsü, bir ta
raftan geçim sıkıntısıyla, bir taraftan da devletle mücadele edecektir. Bu toprakları orman böl
gesindeki köylülerimize vererek, ormanı sevdirip, hiç olmazsa, onları üretime kazandırıp, kır
sal alandan şehirlere göçü, bir nebze de olsa önleyebiliriz. 

Özellikle ormanlarda açılan alanlar, bir an önce dikim alanı haline geçirilemediği için, 
belirli bir süre sonra erozyonla zaten buradaki topraklar verimlilikten uzaklaşmaktadır. 

Ülkemizdeki kadastro çalışmalarının on yılda bitirilmesini hedef alan ana plandaki kay
naklar, bütçeden karşılanmalıdır. Kadastro çalışmaları için gerekli olan modern teknolojiyle 
ilgili donanımlar temin edilmeli; ayrıca, tesis kadastrosunun istenen sürede bitirilmesi için, özel 
sektör imkânlarından da faydalanılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, gerçekten, 
bütçemize de ciddî katkıda bulunan bir Genel Müdürlüğümüzdür. 1993 yılında da 2,4 trilyon 
gibi bir rakamı hedeflemesi sevindiricidir. Bunu ne kadar-işler hale getirirsek, ülkemizin millî 
ekonomisine o kadar kazanç sağlamış oluruz. 

— 5 3 7 — • .. 



T.B.M.M. B : 42 14 . 12/1992 O : 2 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri, toplumun ve çağın artan 
ihtiyaçlarının gerektirdiği hizmetleri karşılamak amacıyla, 26 Eylül 1984 tarih ve 3045 sayılı 
Kanunla yeniden düzenlenmiştir. 1987 yılında, 3402 sayılı Kadastro Kanununun yürürlüğe gir-

- mesiyle, farklı uygulamalara son verilmiştir. 
Bugün, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 15 bölge müdürlüğü, 975 tapu sicil müdür

lüğü, 277 kadastro müdürlüğü, 159 kadastro şefliği olmak üzere, 1 426 kuruluş olarak, tüm 
yurtta görevini, mevcut bütçe imkânlarıyla, en iyi şekilde yürütmektedir. 

.Başlangıçtan bugüne'kadar, ülkemizde kırsal alanda 248 540 kilometrekarelik, kentsel alanda 
ise 31 568 kilometrekarelik alanda tesis kadastrosu çalışmaları bitirilmiştir. Kalan miktar, 136 802 
kilometrekare olup, bu alanlar daha çok dağlık ve ormanlık bölgelerdedir. Bu bölgelerdeki or
man kadastrosunun bitirilmemiş olması, orman köylüsünün mağduriyete uğratılmaması ama
cından kaynaklanmıştır. Bugün artık, tesis kadastrosunun bir an önce bitirilmesi amacından 
çok, mülkiyet bilgilerini içeren bir bilgi sisteminin kurulması hedef olarak alınmalıdır. 

Kadastro, topraktan adil ve düzenli bir şekilde yararlanılması ve vergi alınabilmesi için 
doğmuş bir kamu hizmetidir. Kadastro çalışmaları sonucu tespit edilen taşınmaz malların sı
nırları, sahipleri ve nitelikleri zaman İçerisinde değişir. Bu dinamik yapı, izlenerek, güncel hale 
getirilmezse tapu ve kadastro bilgileri eskir ve değerini yitirir. Bu nedenle, kadastro çalışmala
rı, sürekliliği gerektirmektedir. "Kadastro, bittiği gün, yeniden başlar" özdeyişle açıklanan bu 
husus, kadastro hizmetinin, gelişen toprak - insan ilişkilerine uyum sağlamasının zorunlulu
ğunu belirtmektedir. 

Günümüz teknolojisinin de uygulanmasıyla kadastro, yeryüzünde gelişmelerin ışığı altın
da yapılacak her türlü düzenleme için kaynak veri hazırlayan, verilere mega boyut kazandıran 
ve gerektiğinde yeryüzünün topografik yapısını kapsayan, ekonomisinin, hukukun, istatisti
ğin, yönetimin ve çeşitli bilimsel araştırmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek dinamik bir bil
gi sistemi olarak tanımlanmaktadır. 

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, Türkiye'de, Tapu veKadastronun bilgi arşivi, tekno
lojik durumu, üretimde ulaştığı tecrübe ve bilgi birikimi, çok amaçlı kadastro sistemine geçiş 
için uygun bir başlangıç oluşturmaktadır. Bu yeni düzenleme, güncelleştirme, harita üretme, 
çoğaltma ve arşivleme konularını da kapsamalıdır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bu 
konuda başlatılan çalışmalara hız ve destek verilmelidir. 

Harita yapan kurum ve kuruluşların eşgüdümü sağlanarak, bütün Avrupa Ülkelerinde ol
duğu gibi, ülkemizde de sivil amaçlı harita yapan bir kurumun bulunmasına ihtiyaç vardır. 
Böylece, ihtiyaçlar ve kaynakların birlikte düşünülmesi ve planlanması sağlanacak ve aynı böl
gelerde mükerrer harita yapımı ve kaynak israfı önlenecektir. Başbakanlığa bağlı bir kurum 
olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mevcut potansiyeli dikkate alındığında, bu amaç 
için en uygun kurum olduğu anlaşılmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesine engel olan yasalar 
varsa, bu yasalar da bir an önce kaldırılmalı ve Genel Müdürlüğümüze imkân verilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1992 yılında 
atılımlar içinde olmuştur; bunlara da kısaca değinmek istiyorum : 1992 yılında 5 000 kilomet
rekarelik alanın kadastrosunun yapımı programa alındığı halde, mevcut kaynakların en uygun 
şekilde kullanılması yanında, sağlanan sevgi ve güven ortamı içinde, üretim elemanlarının, öz
veri göstererek yaptıkları çalışmalar sonucunda, kadastroda 8 000 kilometrekarelik bir üretime 
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ulaşılmıştır; gerçekleşme yüzde 160 olmuştur. Tapu ve kadastro hizmetlerinde düzenli bir arşiv 
sisteminin kurulması, otomasyon çalışmaları ile kadastro yapım hizmetlerinin hızlandırılması
na yönelik olmak üzere, ihtiyaç olan kaynağın sağlanması için, talebe bağlı bir kısım hizmetle
rin, döner sermaye işletmesince yapılmasının uygulamaya konulmasını büyük bir atılım olarak 
görüyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu atılımla, klasik kuruluşundan, çağdaş kuruluşa 
geçme sürecini başlatmış bulunmaktadır. Çok kısa zamanda, bu kuruluşumuzun, vereceği hiz
metlerle, vatandaşların devlete olan güvenine değerli katkılarda bulunacağına olan inancımı 
burada belirtmek istiyorum. 

Ülke düzeyinde hizmet veren bu kuruluşumuz, ilçe bazındaki birimlerine daha yakın des
tek sağlamak için 12 bölge müdürlüğünü 15'e çıkarmıştır. Yetki devri de yapılarak, bölge mü
dürlüklerinin daha etkin hizmet vermesi sağlanmıştır. Eğitime de önem veren bu Genel Mü
dürlüğümüze, geleneksel ve uzun süreli hizmet içi eğitim yerine, 1992 yılında, personelin yeni
liklere sürekli uyarlanmasını sağlamak amacıyla işbaşı eğitimi ve ayrıca personelin yerinde eği-

; timi için de yaygın eğitimi başlattığını memnuniyetle görüyoruz. Bu suretle, personelin kendini 
yenilemesi ve yenilikleri sürekli izlemesi sağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, yurt içinde çeşitli 
eğitim kuruluşlarında 12 ve yurt dışında da 2 kişinin 1992 yılında eğitimi yaptırılmıştır. 

Tapu ve kadastro hizmetlerinde bilgisayar destekli donanımlar kullanılmakta ve bu hiz
metlerdeki sayısal, sözel ve grafik bilgilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi yönünde 
çalışmalar da sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli, milletvekilleri; özellikle bilgisayar sistemi çok önemlidir. Çünkü, 
1980 yılında 24 Ocak Kararları doğrultusunda alınan karar gereğince, serbest piyasa ekonomi
sinde, mal beyanı ortadan kalkmıştır, özellikle, vergi dışı kalan kazançların vergilendirilmesi 
için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, kurduğu bu bilgisayar merkezleri vasıtasıyla, 
Maliye ile ortak bir koordinasyon halinde, vergi dışı kalan, kazançlardan da vergi alma imkâ
nını sağlayacaktır. 1992 yılında yoğunlaştırılarak sürdürülen bu çalışmaların, yaygınlaştırılma
sı için bu Genel Müdürlüğe imkân verilmesini gerekli görüyoruz. 

özel mülkiyet sistemine geçmeyi planlayan Rusya Federasyonu ve Türk cumhuriyetleriyle 
ikili görüşmelerin yapıldığını, bu ülkelere tapu ve kadastro konusunda eğitim ve uzman deste
ğinin verilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ve Azerbaycan'dan dört öğrencinin Ta
pu ve Kadastro Eğitim Merkezinde eğitime başlatıldığını da memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

Tapu ve kadastro konusunda köklü deneyimi olan bu kuruluşumuzun diğer Türk cumhu
riyetlerine de değerli hizmetler vereceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum. 

Toplumsal barış ve sosyal düzenin sağlanması amacıyla, kişilerin mülkiyet hakları ve bu 
hakların kullanılmasını devlet adına yürüten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, şahsım 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına çalışmalarında başarılar diliyor, 1993 yılı Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesinin kurumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını dili
yor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar); 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Savaş. 
Gruplar adına son konuşmacı, Anavatan Partisi Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili Sayın 

Cenap Gülpınar'da. 
Buyurun Sayın Gülpınar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi sunmak için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarındaki tüm sayın mensupla
rını, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun her tarafına hizmet gö
türen önemli kuruluşlardan biridir. Toprağa bağlı yatırımların gerçekleşmesi için, tapu ve ka
dastro hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Tapu ve kadastro, yurdu
muzun kalkınma planlamasında, kent planlama ve uygulamasında, yönetimde, toprak düzen
leme ve çeşitli bayındırlık projelerinin uygulanmasında vazgeçilmez bir araç niteliğindedir. Bu 
konuda bir inceleme yapılırsa, aşağıda sayacağım hizmetlerin altyapısını, teşkil ettiği anlaşıla
caktır ; . 

Ulaştırma, orman, sanayi ve ticaret faaliyetleri, kültür ve turizm, millî emlak, kredi temi
natı, enerji ve tabiî kaynaklar, harita üretimi, yargı, belediyeler, bayındırlık ve iskân gibi, sos
yal faaliyetlere ve doğrudan halka yönelik hizmetler başlıcalarıdır. 

Türk toplumunda toprak-insan ilişkileri önemli bir yer alır. Tapu ve kadastro hizmetleri 
devletin teminatı altında ve vatandaşların tamamına yakın bir kısmını çok yakından ilgilendi
ren hizmetlerdir. Türk toplumu olarak bizler, toprak mülkiyetine çok önem vermekteyiz. Ayrı
ca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun her köşesinde, yılda ortalama 10 milyonun 
üzerinde vatandaşımıza hizmet sunan bir kurumdur. Mülkiyet edinme hakkı, insanın hürriye
tiyle ilgili diğer haklarla özdeşleşmiş gibidir. Demokrasiyle yönetilen bütün ülkelerde olduğu 
gibi, ülkemizde de bu hak, devletin teminatı altına alınmıştır. 

' . / 
Hızlı şehirleşme ve toplumun dinamik yapısına bağlı olarak hızlı kentleşme, arsa üretimi

ni ve yapılaşmayı önemli bir sorun olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunun çözümünün te
melinde de, güncel tutulmuş tapu ve kadastro bilgilerinin gerekliliği yatmaktadır. Buradan da 
anlaşılacağı üzere, toprak-insan ilişkilerini düzenleyen, toprakla ilişkili yatırım projelerinin ih
tiyaç duyduğu, taşınmaz mülkiyetine ve konumuna İlişkin bilgilerin tam, güncel, doğru ve za
manında sunulması, en büyük ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde de, gerek tapu sicil müdürlüklerindeki ve gerekse kadast
ro müdürlüklerindeki bilgiler, bir bütün olarak bu ihtiyaca cevap verebilecek yeterli ve tek ya
sal kaynaktır. Bu ihtiyaç, kalkınma planlarında da ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Türkiye'nin kadastrosunun bir an evvel bitirilmesi, ihtilafların azalmasına, mahkemeler-
deki işlerin hafiflemesine ve yargının süratlenmesine imkân sağlayacaktır; 

Kadastro gerçekleşmesine bakıldığında, kentsel alanda yüzde 93, kırsal alanda yüzde 62 
olduğu, ormanla ilişkili köyler çıkarıldığında ise yüzde 87'lere ulaşıldığı görülmektedir. 

Türkiye kadastrosunun bitirilmemiş olmasına rağmen, toprağa bağlı yatırımlarda kadast
ronun darboğaz teşkil etmemesi ve birçok projelerde belirlenen zamandan önce yerine getiril
miş olması gerekmektedir. Bununla birlikte, bütün yurt sathında kadastronun tamamlanması 
ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yaşatılması için, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün, bu hizmetleri daha verimli yapabilmesi açısından desteklenmesi gerektiği inan
cındayım. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezinde bulunan tapu arşivleri, Osmanlı ve halen 
Asya, Avrupa ve Afrika'da bulunan 16 devletin tarihine ışık tutacak büyük değer taşımakta
dır. Bu kayıt ve belgelerin en iyi şekilde muhafaza edilmesi ve değerlendirilmesi millî bir görev
dir. Ayrıca, beşyüz yıllık yaşayan bir arşiv niteliğinde olan bu belgeler, birçok ekonomik, ista
tistik, tarihî ve kültürel nitelikler de taşımaktadır. Bu nedenlerle, bu belgelerin teknolojik im
kânlar kullanılarak korunması ve kullanıma sunulması için gerekli destek sağlanmalıdır. 

Anavatan iktidarları döneminde başlattığımız, tapu arşiv hizmetlerinde bilgisayara dayalı 
çalışmaların devam ettiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çalışmaların bir an evvel 
sonuçlandırılması, en samimî temennimizdir. 

Muhterem milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yılda 2,5 milyon tapu işle
mi ve 1 milyona yakın kadastro parseli tespitini gerçekleştirmektedir. Buna karşılık, sadece ta
pu harçlarından yılda 1,5 trilyon civarında millî bütçeye gelir sağlanmaktadır. 1993 yılında bu 
miktarın 2,5 trilyon civarında olacağı beklenmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
yapılan yatırımlar, sadece harç gelirleri dikkate alındığında bile, millî bütçeye birkaç kât ola
rak geri dönmektedir. Bütün bunlara karşılık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneklerin bu hizmetleri karşılayacak miktarda olmadığı inancındayız. 

Birçok il ve ilçede, tapu ve kadastro müdürlüklerinin, çok mütevazı yerlerde çalıştıklarını 
bizzat görmüşsünüzdür. Tapu ve kadastro müdürlüklerinin yerleşim yerlerinin süratle modern
leştirilmesi için ciddî tedbir alınmasına ihtiyaç vardır. 

Modern bir devlet olmanın şartlarından birinin de, kadastronun bitirilerek, plana dayalı 
modern tapu sicillerinin tesisine bağlı olduğu bir gerçektir. Her türlü parasal destek sağlana
rak, bunun bitirilmesi için tedbirler alınmalıdır. 

Bilgisayar çağını yaşıyoruz. Zamanımızda başlatılan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğün
de bilgisayara dayalı hizmetlerin yürütülmesi, memnuniyet verici bir seviyede olmakla beraber, 
bunların yeterli bulunmadığını da ifade etmeye mecburum. Bilgisayara dayalı modern tekno
lojinin uygulanmasına en müsait'alanların başında, kadastro hizmetleri gelmektedir. Bu tek
nolojinin, Türkiye çapında uygulamaya geçirilmesinin zamanı gelmiştir. Gerekli donanım ve 
yazılım, bir an önce sağlanmalıdır; aksi takdirde, günün teknolojisinin gerisinde kalınır; ki, 
bu da arzu edilmeyen sonuçlar doğurabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin kalkınması için hayatî projelerin başında 
gelen GAP kapsamında sürdürülen toplulaştırma ye arazi düzenlemesi projeleri, yüzde 30, yüzde 
40 oranında tapu ve kadastroyla ilgilidir. Özellikle, çalışmaların tamamlanmasından sonra, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğüne devredilecek olan mülkiyetle ilgili bilgilerin, yaşatılması ve gün
cel tutulması, büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla, bizim Hükümetlerimiz zamanında baş
latılan (GAPBÎS) Güneydoğu Anadolu Projesi mülkiyet bilgi sistemi çalışmalarına önem ve
rilmelidir. Bu projenin gerekli kaynak ayrılarak desteklenmesi ve hayata geçirilmesi, vazgeçil
mez bir ihtiyaçtır. Esasen, bu tür projelerin, planlama ve hazırlık aşamalarından başlanarak, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle birlikte oluşturulması, çok daha yararlı olacaktır. Ya
pılan çalışmalara belli bir standart kazandırılması bakımından, bu çok önemlidir. 

Tapu hizmetlerinde, alınan tedbirler sonucu, sürat ve iyileştirme görülmekte; ancak, bu 
hizmeti yürüten personelin yasal sorumluluklarına karşılık, maaşlarının çok az olduğu gözlen
mektedir. Bir tapu sicil müdürünün yaptığı hatayı, ancak mahkeme düzeltebilir; doğacak za
rardan, memurlar şahsen sorumludur. 
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Hakları belirleyen ve mülkiyet hakkının güvencesi olan bu kurumun personeline, yeterli 
maddî destek sağlanmalı ve taşıdığı sorumluluğa uygun ödeme yapılmalıdır, önemli hizmetler 
yapan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, hiçbir destek ve yardım esirgenmemelidir. 

Konuşmamın sonuç bölümünde, ilgili Sayın Bakana bazı önerilerimiz olacaktır, Bu öneri
lerimizi, şu şekilde sıralamak mümkündür : 

Ülkemizin kadastro çalışmalarının on yılda bitirilmesini hedef alan ana plandaki giderler, 
bütçeden veya teşvik fonundan karşılanmalıdır. 

Kadastro çalışmaları için gerekli olan modern teknolojiyle ilgili donanımlar temin edil
meli; ayrıca, tesis kadastrosunun istenen sürede bitirilmesi için, özel sektör imkânlarından da, 
artan bir şekilde, yararlanılmaya devam edilmelidir. 

Sicillerin tutulmasındaki sorumlulukları göz önünde bulundurularak, tapu sicilinde gö
revli personele sorumluluk tazminatı verilmelidir. 

Kadastro hizmetlerinin önemi ve çalışma koşullarının güçlüğü nedeniyle, kadastroda çalı
şan personelin arazi tazminatları artırılmalıdır. 

Sözlerimi bitirirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan tüm personele başa
rılar temenni eder, bütçenin hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gülpınar. 
Şahsı adına, lehinde, Konya Milletvekili Sayın Musa Erarıc^; buyurun efendim. 

MUSA ERARICI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 yılı Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü bütçesi hakkındaki görüşlerimi arz edeceğim. 

İnsanların toprakla olan ilişkileri devlet hayatından önce başlamış; devlet hayatının gelişi
miyle, sosyal ve ekonomik şartların etkisinde, zamanla bir düzen altına alınmıştır. 

Ülkemizde, Fatih Sultan Mehmet zamanında başlayıp, Kanunî Sultan Süleyman devrinde 
hız ve önem verilerek süren, Osmanlı İmparatorluğunun o zamanki sınırları içinde bulunan 
il, ilçe ve köylerde büyük arazi tahlilleri yapılmıştır. Bu tahlillere dayanarak tutulan ve Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan tapu tahrir defterleri, bu gerçeği gösteren de
ğerli ve tarihî belgelerdir. Bu belgelerin, bugün için, tarihî, kültürel, ekonomik ve sosyoekono
mik açıdan çok büyük değeri bulunmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu kayıtlarının arşivlenmesinde önemli gelişmeler 
kaydetmiş ve modern teknoloji imkânlarını kullanmıştır. Tapu arşivinin düzenli tutulması ve 
istenilen kayıt ve belgenin çok kısa sürede bulunması, Genel Müdürlüğün kayıtlara verdiği öneme 
ve ciddî çalışmaya güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu nedenle, bu konuda hazırlanmış olan 
projelere gerekli önem ve destek verilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün -yasal görevlerini yerine getirirken- Türkiye'de mülk 
emniyetini sağlayan en önemli kuruluş olduğunu belirtmek isterim. Böylesine önemli bir ku-* 
ruluşta çalışan personelin çalışma ve maddî imkânlarının iyileştirilmesi konusunda her türlü 
desteğin verilmesi gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kadastro hizmetlerini incelediğimiz zaman, şehirlerde 
yüzde 93,2; köylerde yüzde 62,9; orman köyleri hariç tutulduğunda yüzde 87 gerçekleşme ol
duğunu görmekteyiz. Her türlü parasal destek verilerek, kadastronun bir an önce bitirilmesi 
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sağlanmalıdır. Modern devlet olmanın şartlarından birinin de, modern tapu sicillerinin tesis 
edilmesine bağlı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 

Günümüzde, kadastro hizmetlerinin güncel olması ve bilgisayar ortamında yürütülmesi 
yaygınlaşmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu yöndeki çalışmalarını uygun 
buluyor, gerekli imkânın verilmesini bekliyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bu konuda yaptığı iyileştirme çalışmalarını, ha
zırladıkları projeleri, bilgisayara dayalı hizmetlerini, modern teknolojiye geçiş gayretlerini, üni
versitelerle yaptığı işbirliğini yürekten destekliyoruz. 

Büyük şehirlerdeki kent bilgi sistemlerinin altyapısı olarak tapu kadastro bilgilerinin kul
lanılması, vazgeçilmez bir mecburiyettir. Bu yönde atılan adımları çok isabetli kararlar olarak 
değerlendiriyoruz. Özellikle İstanbul ve Ankara Belediyeleriyle başlatılan müşterek çalışmala
rın, diğer belediyeler için de örnek olmasını bekliyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, aramızda, tarih, din, dil, kültür birliği olan Türk 
cumhuriyetleriyle başlatmış olduğu ilişkileri, imzalanan protokolleri fevkalade sevindirici bu
luyoruz. özellikle, Azerbaycan'dan gelen ve Tapu Kadastro Eğitim Merkezinde eğitimlerine 
başlayan Azerbaycanlı öğrencilere başarılar diliyor, bu konudaki gelişmelerin diğer Türk cum
huriyetlerine yönelik olarak da yaygınlaştırılarak sürdürülmesini temenni ediyoruz. 

Devletin en önemli görevlerinden birini, tüm gayret ve iyi niyetle yürüten bu kuruluşun 
bütçesini yeterli görmediğimizi önemle belirtir, bütçesinin memleketimize ve milletimize hayır
lı olmasını dilerim. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erarıcı, teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Batallı; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Muhtasar ve müfit bir konuşma yaparsanız, zamanında bütçeyi bitirmiş oluruz... 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Tabiî. 
Sayın Başkan. 
Parlamentomuzun değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. * 
Gecenin bu geç vaktinde, son bütçe görüşmesi olan ve Bakanlığıma bağlı bulunan Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben de, 
kısa bir bilgi verdikten sonra huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. 

Başbakanlığa bağlı ve genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kuruluş olan Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Bakanlığıma bağlı bir kuruluştur. 15 bölge müdürlüğü, 975 tapu sicil mü
dürlüğü, 277 kadastro müdürlüğü, 159 kadastro şefliği olmak üzere toplam 1 426 kuruluş, bu 
teşkilatın uhdesinde görev yapmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 18 427 adet kadro vardır. Yılda 2 milyon tapu işle
mi, 1 milyonun üzerinde de parsel kadastrosu işlemi yapılmaktadır. 1992 yılında 766 milyar 
olan bütçemizle, dokuz ayda 1 milyon 600 bin işlem yapılmış ve bundan 900 milyar gelir elde 
edilmiştir. Bunun, yıl sonuna kadar 1 trilyon 400 milyarın üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Bununla şunu söylemek istiyorum : Bakanhğlma bağlı Genel Müdürlük, verilen bütçeyle 
hizmetini yapmış ve yaptığı bu hizmetin karşılığında almış olduğu ücretle de, ülkeye, aldığı büt-

— 543 — 



T.B.M.M. B : 42 14 . 12 .1992 O : 2 

çeden daha çok geri ödeme yapmıştır. Yani, bir sene içerisinde, ayrılan bütçe ödeneğinden da
ha büyük miktarda kâr ettirmiştir devleti. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlevine üç konuda devam ediyor : Tapu işlemi, ka
dastro faaliyetleri ve harita faaliyetleri. 

Bilindiği gibi, ülkemizin, 417 000 kilometrekare olan kadastro faaliyetlerinin -demin arka
daşımın da söylediği gibi- yüzde 67,2'si bitmiş, yüzde 32,8'i kalmıştır. Biz de görevi teslim al
dıktan sonra, çabamızla, değerli çalışanlarımızla bu geri kalan yüzde 32,8'i tamamlamaya ça
lışıyoruz. Tamamlamak için de, hızlandırılmış kadastro faaliyetlerini başlatmış bulunuyoruz. 
"Bunu nasıl yapıyorsunuz?" derseniz, şöyle yapıyoruz : 

Kadastrosu yapılacak yerleri önce tespit ediyoruz. Bilahara ülkemizde kadastro faaliyetle
ri bitmiş olan yerlerdeki değerli bürokrat arkadaşlarımızı, memurlarımızı, geçici görevlerle ka
dastrosu yapılacak olan yerlere sevk ediyoruz. Onlara, "Burada biz, şu kadar kilometrekare 
kadastro faaliyeti yapacağız. Size nasıl olsa maaş ödüyoruz... Görevinizi isterseniz bir ayda 
bitiriniz, isterseniz bir senede bitiriniz ve yerinize dönünüz" diyoruz. Bu bakımdan, arkadaş
larım şevkle çalışıyorlar ve kadastro çalışmasının bitmesi konusunda büyük çaba sarf ediyorlar. 

Demin yine bir konuşmacı arkadaşımın söylediği gibi, Devlet Planlama Teşkilatı olarak 
senede 5 bin kilometrekare kadastro hedefi verilmiş, bu zamana kadar da öyle uygulanmış; 
ama şimdi biz, aynı şekilde götürme düşüncesinde değiliz çalışmaları. Nedir bu?.. Her sene 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 5 bin kilometrekare kadastro hedefi verilmiş. Sanki bas
makalıp gibi, bu, her sene 5 bin kilometrekare, her sene 5 bin kilometrekare olarak süregel
miş... Ancak, biz, göreve geldikten sonra bunu kabul etmedik. Ne dedik?.. Bundan önceki uy
gulamada; kadastro müdürleri, kadastro yapacakları illerin planlamasını kendileri yapmış, gön
dermiş, Genel Müdürlüğümüz de tasdik etmiş... Bu defaki uygulamada biz, her şeyden önce, 
kadastrosu yapılacak olan yerlere ve bilahara oradaki, elde mevcut makine ve teçhizata baka
cağız; ona göre de hedef vereceğiz. Yani hedef, benim Genel Müdürlüğümde yapılacak, hedefi 
Genel Müdürlük verecek. 

Bu düşünceyle, bize verilen 5 bin kilometrekare kadastro çalışmalarını biz, şu anda, hatır
ladığım kadarıyla, 8 bin kilometrekarenin üzerine çıkardık; yani neredeyse bu rakam iki misli 
oluyor. Bu nasıl oldu?.. Bize verilen bütçe rakamları, bütçe imkânları içerisinde kendi çalışma
larımızın takipçisi olduk ve Bakanlığıma bağlı Genel Müdürlüğümle çalışmaları sıkı takip et
mek suretiyle, bugün kadastro çalışmalarını iki misline çıkarmış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunu söyledikten sonra, biz, inşallah, bu hızlı çalışma sistemimize; 
yani pilot bölgelerdeki hızlı çalışma sistemimize 1993 senesi içerisinde de devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, günün teknolojisine uymayan müesseseler başarıya her zaman hız
la gidememişlerdir; yani biz de, bu bilgisayar denen nesneye -bir gün önce geçmenin gereğine 
inanarak- geçmiş durumdayız; ama bütün müdürlüklerimiz derseniz, hayır. Pahalı makineler 
olduğu için, bu bütçe imkânlarında, tabiî ki, ödeneklerimiz kadar makine ve teçhizata yatırım 
yapmışız; bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 

Bizim bu seneki bütçemiz, geçen seneki bütçemizin iki misline çıkarılmıştır. Değerli bü
rokratlarımızın, yönetici-arkadaşlarımızın, mühendislerimizin çalışmalarıyla verimi de inşal
lah iki misline tekrar çıkaracağız. 
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Biz de, herkesin geçtiği, diğer bakan arkadaşlarımın uyguladığı kompütür sistemine -ülke 
çapında- geçmeye çabalıyoruz. Bir konuşmacı arkadışımın söylediği gibi, müdürlüğümüze ge
len bir değerli vatandaşımızın işinin 15-20 dakika içinde görülüp gönderilmesi konusunda bü
yük çabamız vardır; Cenabı Allah'ın yardımıyla inşallah onu da sağlamış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmacı arkadaşlarımın değinmediği bir iki konuya değinerek 
sözlerimi bitirmek istiyorum. Biz, Genel Müdürlüğümüzde, tapu ve kadastro konusunda ve 
haritacılık konusunda büyük bir bilgi birikimine sahibiz. Bizde yetişmiş insangücü vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bilgi ve beceriyle, Türk devletlerinde, Rusya Federasyonunda, 
son yaptığımız sözleşmelerin ışığı altında, Türk çalışanı, Türk mühendisi, Türk haritacısı, ora
da, o ülkelere yardım yapıp, toprak-insan ilişkilerindeki tapu hadiselerinde ve onların tapuya 
kavuşmaları konusunda büyük çaba veriyorlar. Söz konusu bu ülkelerle anlaşmalar imzaladı
ğımızı, onlara bu konularda yardımcı olduğumuzu, yardımlarımıza da devam edeceğimizi; An
kara'ya, oralardan, eğitilmek üzere elemanlar getirerek, onları eğitim konusunda da yardımcı 
olduğumuzu söylemek istiyorum. 

Tapu ve kadastro hizmetlerinde, düzenli arşiv ve dosya sisteminin kurulması amacıyla, iş
lem belgesi föyü yaptık. Bunu şunun için yaptık: Bu hadise döner sermaye içerisinde olmakta
dır. Bunun geliriyle bütün tapu ve kadastro dairelerimizi yenileme yoluna gideceğiz. Bunun 
programını yaptık ve inşallah, bir sene gibi bir zaman içinde, bütün dairelerimiz yenilenmiş 
ve pırıl pırıl bir devlet dairesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacaktır. Bütün 
bunları, işlem belgesi föyünden aldığımız gelirle yapmaya gayret edeceğiz. Değerli vatandaşla
rımız, bundan sonra, "tapu dairesi gibi" lafını, imajını kafalarından silecekler; gönül rahatlı
ğı içinde girdikleri bir daireyle karşılaşacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, yoğun iş hacmi olan illerimizde bunu öncelikle başlattık, diğer ille
rimize de yayacağız. 

Bir konuyu söylemeden geçmek istemiyorum : Teşviğe bağlı yatırımlarda ya da kalkınma
da öncelikli yörelerde yapılacak hizmetlerde ve yapılacak yatırımlarda, oranın, kadastrosu ya
pılmamış olsa dahi, kadastrosunu, acil bir çalışma programıyla derhal bitirmeye hazırız ve bi
tirmeye gayret ederiz. 

Buna ilave olarak, yatırım yapılan bölgelere öncelik vererek, tesis kadastrosu hizmeti -
söylediğim gibi- yapılacak ve bitirilecektir. ' 

Bu hizmetin, bugünkü teknolojiye uygun olarak güncel tutulması öneni•kazanmaktadır. 
Bu sebeple, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu amaçla çalışmalarını sürdürmekte ve oto
masyona geçiş projeleri hazırlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bize yöneltilen birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Refah Partisi 
Elazığ Milletvekili, değerli arkadaşım Cemil Tunç kardeşimin bize yönelttiği üç sorusu var : 

Doğu Anadolu'nun kadastro faaliyetlerinin bitirilmesi konusunu ve bütçeden gerekli tah
sisatın oraya ayrılması konusunu sormuşlardı. 

Değerli arkadaşım müsterih olsunlar; bütçede yeterli ödeneğimiz vardır. Biz, Doğu Ana
dolu'da yapılacak kadastro faaliyetlerini, imkân.bulduğumuz takdirde, yani sağlam, iyi ve gü
venli bir çalışma ortamı bulduğumuz takdirde, büyük bir hızla devam ettireceğiz. Kadromuz, 
sadece orayı değil, bütün ülkemizin kadastro işlemlerini bitirmeye yeterlidir, yeteneklidir. 
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İkinci soruları 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesindeki hususla ilgili olup,. Bayındırlık 
ve îskân Bakanlığını ilgilendirmektedir. Ancak, Bayındırlık ve tskân Bakanı arkadaşımızı, ken
dilerinin namı hesabına uyaracağım; o bütçe geldiğinde buna cevap vereceği inancındayım. 

Yine, Cemil Tunç kardeşimizin söylediği Tapu Sicil Tüzüğü üzerindeki çalışmalar tamam
lanmıştır. Tüzüğü imzaladım ve bütün bakan arkadaşlarımızın görüşlerine sundum. İnşallah, 
bir hafta on gün gibi kısa bir dönemde de, bakanların görüşlerini aldıktan sonra, bu tüzük 
Parlamentomuza gelerek kesinleşecektir. 

Bu Tüzüğe elli seneden beri hiç el atılmamış; Tüzükte hiçbir düzeltme yapılmamıştır. Eski 
Osmanlı tipiyle, Osmanlı lisanıyla yazılmış bu Tüzüğü okuyan anlamaz, ben hiç anlamam (!..) 
Onun için, hem benim anlayacağım hem de sizlerin anlayacağı şekilde bir tüzük hazırladık. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Yine, Cemil Tunç kardeşimin bahsettiği; 3402 sayılı Kanunun bazı maddeleri üzerindeki 
değişikliklerle ilgili kanun tasarısı hazırlanmıştır. Yani, bu kanun tasarısı da bitmiştir. Şu an
da, ilgili bakanlıkların görüşlerini de aldık; bugünlerde inşallah Meclisimize gelecektir. 

Son olarak da, SHP milletvekili Timurçin Savaş kardeşimin, bizim için güzel konuşmala
rı, bizi övmeleri, bizi el üstünde tuttuklarını ve bizi sevdiklerini söylemesi, hepimizi, bütün Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarını duygulandırmış ve sevindirmiştir. Kendilerine 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Layıksın, layıksın... 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Bu düşüncelerle, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü bütçesinin, ülkemiz için vatandaşlarımız için, hepimiz ve hepiniz için hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. 

~ Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Yok. . 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELÎ , 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a ' Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 91 046 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 1 094 474 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. • . ._• 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 32 000 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

TOPLAM 1 217 520 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir 
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2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilme 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVEL* 

s ' 
Ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam devrohman İpta 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek ö 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri. 32 849 880 000 31147 014 800 - 17 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

- 111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalannm 
Yürütülmesi 409 249 520 000 423 793 228 900 - . 4 6 
BA ŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka- ' 
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 13 724 375 000 14 229 326 900 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü- • -
tülmesi 175 319 500 147 600 000 27 719 500 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 455 999 094500 469 317 170 600 27 719 500 6 
• BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
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Böylece, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 1993 malî yılı bütçesiyle 1991 malî 
yılı keşinhesabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Pek muhterem arkadaşlar, bugünkü program tamamlanmış bulunmaktadır. 
Programdaki kuruluşların bütçesiyle kesinhesaplarını görüşmek-için, 15 Aralık 1992 Salı 

günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.32 

.—, , 0 

•V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, SSK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkan

lığı Müfettiş Yardımcılığı imtihanı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/471) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Sorular : , 
1." Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edi

lecek Müfettiş Yardımcı kadroları için açılan imtihan yerinin değiştirilmesinin sebepleri ve im
tihana katılan aday adaylarının sayısı, 

2. 25 Ekim 1992 günü yapılan imtihanda sınav esaslarına uygun düşmeyen, hak ve ada
leti zedeleyici bir çok usulsüzlüklerin yapıldığı İhter Star TV. 25.10.1992 günü 19.30 Akşam 
Haber Bülteninde Kamuoyuna duyurulduğu göz önüne alınarak bu imtihanla ilgili olarak bir 
soruşturma açılıp açılmadığı, açılmamış ise böyle bir soruşturmanın açılmasını düşünüp, dü
şünmediğiniz, 

3. Basın ve Televizyon kurumlarının haber bültenlerinde yer alan haberlerin doğruluğu 
şüphesiz olduğuna göre söz konusu imtihanı" iptal etmeyi düşünüp düşünmediğinizi, 

Cevaplandırmanızı arz ederim. , 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14.12.1992 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
' • Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01-13425-040850 
Konu : Yazılı Soru önergesi. -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 16.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/471-2823/13930 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk tarafından hazırlanan "SSK Genel Müdürlüğü Teftiş 

Kurulu Başkanlığı müfettiş yardımcılığı imtihanı hakkındaki iddialara ilişkin" yazılı soru önergesi 
Bakanlığımca incelenmiştir. 

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 18.3.1992 tarih ve 8585 sayılı 
yazıları ile verilen açıktan atama yetki müsaadesi çerçevesinde Sosyal Sigortalar Kurumu Ge
nel Müdürlüğü ihtiyacı için 657 sayılı Kanun ve Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin ilgili hükümleri 
göz önünde bulundurularak verilen 11 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına 1992 yılı içerisin
de sınavla atama yapılması uygun görülmüş ve bu konuda Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

Anılan Genel Müdürlükçe 24 ve 25.10.1992 günlerinde yapılması kararlaştırılan sınavın 
isteklilere duyurulmasını temin amacıyla SSK Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yer alan esaslara 
uygun olarak hazırlanan bir örneği ilişik ilan yüksek trajlı 2 gazetede (Hürriyet, Milliyet) 1992 
Ağustos ve Eylül aylarında 3'er kez) yayınlanmış, ayrıca hazırlanan ve Kurum teşkilatına gön
derilen ilanlarla da geniş bir kitlenin bilgisine sunulmuştur. 

İlanlarda sınava girmek için istenilen genel koşullar ve sınav konuları belirtilmiş, ayrıca 
isteklilerin sınav için gerekli diğer şart ve belgeleri gösteren, sınav konuları ve diğer konularda
ki bilgileri kapsayan broşürü, bizzat veya mektupla, Ankara'da SSK Genel Müdürlüğü Teftiş 
Kurulu Başkanlığından, İstanbul'da SSK Beşiktaş ve İzmir'de de İzmir Sigorta Müdürlükle
rinden temin edebilecekleri kaydedilmiştir. ^ 

Sınav için son başvuru tarihi 5.10.1992 günü olarak tespit edilmiş, isteklilerin, sınava giriş 
ile ilgili işlemlerini eksiksiz olarak en geç bu tarihe kadar tamamlayıp, gerekli belgeleri yukarı
da belirtilen Kurum ünitelerine veya Başkanlığa teslim etmeleri veyâ P.T.T. ile göndermeleri ge
rektiği de yine ilanda açıkça belirtilmiştir. 

Sınavla ilgili tüm açıklamalı bilgiyi kapsamak üzere Kurum ilgili merkez birimince (Teftiş 
Kurulu Başkanlığı) hazırlanan bir örneği ilişik sınav broşürü, gerek Kurum üniteleri gerek ilgi
li Başkanlıkça tüm isteklilere ya elden verilmiş veya P.T.T. vasıtasıyla adreslerine gönderilmiştir. 

Gerek ilanlarda, gerekse broşürde sınavların yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısım olduğu, 
yazılı sınavın 24.10.1992 Cumartesi günü saat 09.00'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de başlaya- • 
cağı ve 25.10.1992 günü de süreceği (2 gün) belirtilmiştir. 

Ayrıntılı bilgileri içeren sınav broşürünün "I - Genel Bilgi" başlıklı bölümünde aynen; 
"Yazılı sınavlar; Ankara'da Genel Müdürlükte, İstanbul'da (Mebusan Yokuşu SSK Işhanı-

Fındıklı) adresindeki Sosyal Sigortalar Kurumu Beşiktaş Sigorta Müdürlüğü ve İzmir'de (Cum
huriyet Bulvarı No. : 92) adresindeki Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir Bölge Müdürlüklerinde 
yapılacaktır. . \ -
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Ancak her üç tide de müracaat sayısının muhtemel fazlalığı nedeniyle tek bir salonda sı
nav yapılması bazen mümkün olamadığından sınava gireceklerin birden fazla ve belki farklı 
binalardaki salonlarda sınava alınmaları muhtemeldir. 

Bu bakımdan sınava girecek adaylara verilen giriş belgelerinde, yazılı sınavın yapılacağı 
salon ve yerler önceden belirtilememektedir. 

Bu hususlarla ilgili tespitler, müracaat sayısına göre sonradan yapılacaktır. 
Adayların, sınav tarihinden (10) gün önce sınava girecekleri yerleri bizzat ve telefonla baş

vurmak suretiyle Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığından (Tel: 431 23 46), İstanbul'da Beşik
taş Sigorta Müdürlüğünden (Tel,: 244 01 25), İzmir'de ise İzmir Sigorta Müdürlüğünden (Tel : 
13 73 86) öğrenmeleri ve sınav günü sınav başlama saatinden asgarî yarım saat önce sınav ma
hallinde hazır bulunmaları gerekmektedir. ' 

Herhangi bir nedenle sınav yerinin bu şekilde öğrenilememesi durumunda adayların, 
24.10.1992 günü (Sınavın başlayacağı ilk gün) saat 08.00'de Ankara'da S.S.K. Genel Müdürlü
ğü merkez, İstanbul'da Beşiktaş ve İzmir'de İzmir Sigorta Müdürlükleri binaları önünde hazır 
bulunarak, sınava girecekleri yerleri burada ilgililerden öğrenmeleri ve vakit kaybetmeksizin 
sınav mahalline gitmeleri zorunludur. 

Yazılı sınavda başarı gösterenlerin katılacağı sözlü sınav Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sı
nav günü ve saati, yazılı sınavını kazananlara ayrıca, bildirilecektir." 

İfadesine yer verilmiştir. 

Sınav broşüründe yer alan bu metnin dikkatlice oku. .naSında, sınava katılacak adayın, 
kesin olarak nerede (bina olarak) ve hangi salonda sınava gireceğini, sınav tarihinden önce biz
zat veya telefonla ilgili Kurum ünitelerinden öğrenmesi lazım geldiği ve sınav günü sınav başla
ma saatinden asgarî yarım saat önce sınav mahallinde hazır bulunmaları gerektiğinin açıkça 
ve hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde sınava katılacakların bilgi ve dikkatlerine su- . 
nülduğu görülmektedir. 

Sınava giriş ile ilgili müracaatların her 3 İlde kabul edilmeye başlanmasından sonra geçen 
günlerde özellikle Ankara'da sınava girecek aday sayısının giderek fazlalaşması karşısında, Kurum 
binasında daha önceki yıllarda da yine sınav mahalli olarak kullanılan yemekhane ve konfe
rans salonu fizikî kapasitesinin yeterli olmayacağının anlaşılması üzerine, Kurumca, A.Ü. Eği
tim Bilimleri Fakültesi ile temasa geçilerek Fakülte binasındaki 15 sınıfın bu sınav için Kuruma 
tahsis edilmesi sağlanmış ve Fakülte Dekanlığı ile bir protokol imzalanmıştır. 

Son sınav başvuru tarihi olan 5.10.1992 tarihine kadar geçen sürede, Ankara'da 1047, İs
tanbul'da 320 ve İzmir'de 196 olmak üzere toplam 1 563 aday sınava girmek için başvurmuş 
ve bu adaylara, bizzat veya PTT. ile bir örneği ilişik "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenerek veril
miştir. 

Bu belgenin "İmtihana Başlama Saati ve Yeri" sütununa; İstanbul'da sınava katılacaklar 
için "09.00 - Beşiktaş Sigorta Müdürlüğü", İzmir'de sınava katılacaklar için "09.00 - İzmir 
Sigorta Müdürlüğü" ve Ankara'da sınava katılacaklar için de "09.00 - Genel Müdürlük" iba
resi yazılmıştır. 

Bu şekilde kullanılan ifade ile hiç bir şekilde, İstanbul'da sınava girecek adayların Beşik
taş, İzmir'de sınava girecek adayların izmir Sigorta Müdürlüklerinde, Ankara'da ise Genel Mü
dürlükte sınava girileceğinin anlaşılmaması lazım geldiği açıktır. 
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Zira, yukarıda temas edildiği üzere, sınav broşüründe "sınav yeri" ile ilgili olarak yapılan 
, ayrıntılı açıklama dikkate alınırsa, her üç tide de yazılı sınava girecek adayların, sınav tarihin
den önce sınava girecekleri kesin yerin neresi olduğunu, bizzat veya telefonla Kurum ünitele
rinden öğrenmek ve sınav günü sınav başlama saatinden asgarî yarım saat önce sınav mahal
linde hazır bulunmaları kendi yükümlülüklerinde olan bir husustur. 

Sınav için son başvuru.tarihi olan 5.10.1992 gününden itibaren başlayan sınavla ilgili idarî 
hazırlıklar, her 3 tideki Kurum Ünitesince en kısa zamanda ikmal edilmeye çalışılarak sınav 
yerlerinin belirlenmesi ve adayların bilgisine sunulması aşamasına gelinmiş ve sınava girilecek 
yerler sınav broşüründe ifade edildiği gibi kesin olarak belirlenerek ilgili ünitelerde uygun yer
lere asılmak suretiyle adayların bilgisine sunulmuş, telefonla yapılan müracaatlar da cevaplan
dırılmıştır. 

Bu kapsamda, Ankara'da sınava girecek adayların, sınav yerlerini gösteren ve bir örneği 
ekte sunulan listede, aday numaraları itibariyle Kurumun yemekhane ve konferans salonu ile 
A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesinde sınava girecekler gösterilmiş ve bu listeler Kurum Genel 
Müdürlük Binasının muhtelif yerlerine asılmış, sınavdan 3-4 gün kadar önce de anılan Fakül
tenin yine muhtelif yerlerine asılmıştır. 

Bu listelerin, sınav tarihinden asgarî 8-10 gün kadar uzunca bir süre önce asılmak suretiy
le adayların bilgisine sunulduğu ve sınav broşüründe de yeterli açıklama bulunduğıı dikkate 
alınırsa, böyle hayatî önemi haiz bir konuda adayların, kendilerinden beklenilen hassasiyeti 
göstererek Ankara'da ikamet etmekte olsun veya olmasın, sınava girecekleri kesin yeri öğren
mek için tüm olanaklarını kullanmaları lazım geldiği, özellikle Ankara'da oturan adayların 
Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığında ve kapılarda asılı bulunan listelerden sınav yerlerini öğren
meleri gerektiği tartışmasızdır. 

Ankara'da sınav mahallerinden biri olarak belirlenen A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, 3 
bloktan oluşmakta olup, müracaat sayısı itibariyle yaklaşık (650) adayın bu binalarda, kalan 
400'e yakın adayın da Kurum Genel Müdürlük binasında konferans ve yemek salonunda sına
va girecekleri planlanarak, tüm hazırlıklar tamamlanmış, sınavda görev alacak Müfettiş ve yet
kililerle sınav gününden önce yapılan toplantıda, Başkanlık yetkililerince gerekli aydınlatıcı 
bilgi verilerek, sınavın hangi usul ve esaslar dairesinde yürütüleceği, nelere dikkat edileceği, 
hangi belgelerin aranacağı gibi hususlarda talimatlar verilmek suretiyle sınav koordinasyonun
da aksamaya meydan verilmemesi amaçlanmıştır. 

Sınav broşürü ve ilanlarda açıkça belirtilen 24 Ekim 1992 günü saat 09.00'da Ankara, İs
tanbul ve İzmir'de başlatılan yazılı sınavın, her 3 İlde ve tüm sınıflarda fiilen 09.00'da başlatıl
masının, bir başka ifadeyle adaylara soruların ve cevapları yazacakları kâğıtların dağıtılması 
gibi ön hazırlıkların her birinde farkh sayıda aday yerleştirilmiş olan tüm sınıflarda aynı anda 
bitirilmesinin maddeten olanaksızlığı ortadadır. 

Dolayısıyla, sınavın başlamış olması keyfiyetinin, saat Ö9.00'dan sonra hiçbir adayın sı
nav salonlarına alınmaması şeklinde değerlendirilmesi icap etmekte ve uygulamada tüm sınav
lar için bu kuralın geçerliliği de yerleşmiş bir uygulama olarak görülmektedir. 

Bununla beraber, yukarıda temas edildiği üzere, her sınav mahallinde yerleştirilmiş olan 
aday sayısının farlılığı ye ön hazırlıklar için geçecek zamanın küçük nüanslar göstermesinin 
kaçınılmaz olduğu göz önüne alınırsa, sınav başlama saatinden henüz bir kaç dakika geçmiş ve 
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sınav soru zarflarının açılmamış olması durumunda, adayların zor durumda kalmamaları ve 
kendileri yönünden hayatî öneme sahip böyle bir konuda haklarını kaybetmemeleri açısından, 
bu durumda olan adaylara bir şans tanınarak sınav mahallerine alınmalarında herhangi bir 
sakınca görülmemekte ve bugüne İcadar yapılmış olan tüm sınav uygulamalarında aynı şekilde 
davranılmasının şikâyeti gerektiren bir husus olmadığı düşünülmektedir. 

Sınavın ilk günü olan 24.10.1992 günü de aynı tutum izlendiği ve sınav yerine birkaç daki
ka geç gelen adayların sınava kabul edildikleri, ancak soru zarflan açılıp sorular ve cevapların 
yazılacağı mühürlü kâğıtlar dağıtıldıktan sonra bu tür isteklerin yerine getirilmeyerek sınava 
kabul edilmedikleri, nitekim, 25.10.1992 günü İnter Star TV'de 19.30 akşam haber bültenine 

.konu edilen olayda da, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesinde sınava girecek bazı adayların sına
vın ilk günü olan 24.10.1992 Cumartesi günü sınav mahalline geç geldikleri,-aday numaraları 
itibariyle birkaç sınıfa dağılmış durumda olan bu adayların o gün saat 09.10 ve daha sonraki 
dakikalarda sınıflara müracaat ettiklerinde sınıflarda görevli sınav gözlemcilerince sınava ka
bul edilmelerinin mümkün olmadığı, zira sınav Sorularının ve cevap yazılacak kâğıtların aday
lara dağıtılmış bulunduğu, başka sınıflardan ve Genel Müdürlükte boş kâğıt vermek suretiyle 
sınavdan çıkmış adaylar olabileceğinin kendilerine izah edildiği, 

Bu kişilerin sınav düzenini de bozmak istercesine sınava girmelerinin hakları oldukları, 
sınav giriş belgelerinde sınav yeri olarak "Genel Müdürlük" yazıldığı, o bakımdan geç kalın
dığı şeklindeki beyanlarına karşılık sınav ilanı ve broşüründe, sınav yeri ve sınav mahallinin 
öğrenilmesi konusunda hiçbir tereddüde meydan vermeyecek şekilde açıklamalar bulunduğu, 

- bunların adaylarca bilinmesi ve ilgili makamlardan önceden öğrenilmesi lazım geldiği, böyle 
bir mükellefiyeti kendilerinin taşıması gerektiği ilgililerce izah edilmeye çatışılmış ise de bir grup 
oluşturan bu adayların yapılan açıklamalardan tatmin olmadıkları, tehditler savurarak şikâ
yette bulunmak üzere Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığına gelerek aynı tehditkâr tavır
larını sürdürdükleri, 

Sınav usulü ile ilgili aynı açıklamaların Başkanlık yetkililerince de yapılmasına, Genel Mü
dürlük binasında saat 09.05'te sınavdan çıkan adayların olduğu, dolayısıyla böyle bir ortamda 
sınav başlama saatinin oldukça geçtiği dikkate alınırsa, sınava kabul edilmelerine olanak bu
lunmadığı, aksi halde sınıflarda bulunan diğer adaylar açısından da olumsuz bazı söylentilere 
meydan verilmiş olacağı hususları izah edilmeye çalışılmasına rağmen bu kişilerin yine sert ve 
tehditkâr ifadelerle binayı terkettikleri, " •' 

Anlaşılmıştır. 

24.10.1992 günü öğleden sonra saat 14.00'te sınavın ikinci bölümünün başlamasından ön
ce yukarıda sözü edilen grubun tnter Star T.V. ekibinden 2 kişi ile birlikte A.Ü. Eğitim Bilimle
ri Fakültesine gelerek sabah geçen olayın adeta hesabını sorar bir tutum takındıkları, bu arada 
röportaj ve çekim yapmak isteğinin yetkililerce uygun görülmeyerek, böyle bir konuda aday
larca şikâyet mevzuu yapılmak istenilen bir durum varsa Genel Müdürlüğe başvuruda bulun
maları gerektiğinin hatırlatıldığı ve sınavın başlamasına da çok az bir süre kaldığı dikkate alı
nıp sınav atmosferinin bozulmasına meydan verilmeden TV ekibinin ve olayı saptırmak iste
yen, bir başka ifadeyle sınav sükunetini ve programını adeta sabote etme aşamasına gelen aday
ların sınav mahallini terketmelerinîn rica edildiği, öğrenilmiştir. 

Ankara'da 690, istanbul'da 234 ve izmir'de 81 olmak üzere.toplam 1005 adayın ilk günkü 
yazılı sınava girdiğinin anlaşıldığı sınava ilişkin yazılı kâğıtlarının, sınav komisyonunca değerlen-
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dirilmesi bitirilmiş olup, neticede (17) adayın yazılı sınavda başarılı oldukları kesinlik kazan
mış ve sonuç bir fotokopisi ilişik duyuru ile ilan edilip, adaylara da bu sonuçlar yazılı olarak 
bildirilmiş, ayrıca 9.12.1992 günü sözlü sınav için saat 09.00'da SSK. Genel Müdürlüğü Teftiş 
Kurulu Başkanlığında hazır olmaları istenmiştir. 

Netice itibariyle, SSK. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında açık Mü
fettiş Yardımcılığı sınavı ile ilgili olarak, başlangıç aşamasından bugüne gelinceye kadar geçen 
sürede yapılan ve yukarıda özetlemeye çalışılan uygulamalar ışığında; 

1. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan yazılı sınava ilk gün (24.10.1992) 1005 aday, ikinci 
gün (25.10.1992) ise 903 aday katılmıştır. 

2. Sınav yerinin değiştirilmesi söz konusu olmayıp* olay yaratmak isteyen birkaç aday 
sınav yerlerini öğrenme yönünde bir çaba göstermedikleri için yanlış sınav mahalline gitmeleri 
kendi hatalı tutumlarından kaynaklanmıştır. 

3. Sınavla ilgili olarak soruşturma açılmasını ve sınavın iptal edilmesini gerektiren bir 
durum bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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Sosyal Güvenlik 1'uruîujlpn 
Genel Müdürü 

Tarihi 
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S a y ı s ı Sayfa 
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GENEL MÜDÜRLÜK 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Teşkilatımızda Genel Müdür adına İnceleme, soruş
turma ve denetleme yapmakla görevli Teltiş Kurulu Baş
kanlığımın açık bulunan kadrolarına.sınavla Genel Müdür
lük Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

1- Sınavlar yazılı vo sözlü olmak üzera iki kısımdır. 
24 Ekim 1992 Cumartesi günü saat 09.00'da Anka
ra, lâtanbul ve İzmir'de başlayacak yazılı sınav 25 
Ekim 1992 günü de sürecektir (2 gün) 

2- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI: 
a- Devlet Memurları Kanünu'nun 48, maddesinde 

yazılı genel niteliklorl taşımak, • 
b- 1.-1.1992 tarihinde 30 yaşını doldurmamış bulun

mak, 
c- Askerlik görevini yapmış veya ertelenmiş bulun

mak (boyan yeterli olup, askerlik durum belgesi 
sınavı kazananlardan istenir), 

•d- Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakülteleri İle bunlara denkliği 
MIHI Eğitim Bakanlığı'nca tasdik olunan yabancı 
fakülte voya yüksekokullardan birini bitirmiş ol
mak, 

e- Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlük Mü
fettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına daha önce iki 
defadan fazla katılmamış olmak, 

' f- Diğer resmi kurum vo teşekküllere mecburi hiz
met yükümlülüğü bululmamak, 

3-SINAV KONULARI: 

Yazılı vo sözlü sınavlar; Ekonomi vo Maliye, Hukuk 
(Anayasa, İdare,.Caza, Usul, İcra İflas, Medeni, Ticaret), 
Sosyal Güvenlik, Muhasebe, Mali Cebir vo Ticari Hesap, 
Yabancı Dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden 
biri) konularından yapılacaktır. 

Yazılı sınavı kazananlar ayrıca Ankara'da sözlü sına
va tabi tutulacaktır. 

4- BİLGİ EDİNME, SON BAŞVURU TARİHİ: 

İstekliler, sınav için gerekli diğer şart ve belgelori 
gösteren, sınav konuları ve diğer konulardaki bilgileri de 
kapsayan broşürü, bizzat veya moktupla, Ankara'da SSK 
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, İstan
bul'da SSK Beşiktaş Sigorta Müdürlüğü (Mebusan Yoku-
şu-SSK Içhanı Fındıklı) vo İzmir'de SSK İzmir Sigorta 
Müdürlüğü'nden (Cumhuriyet Bulvarı No:92) temin edebi
lirler. • 

İsteklilerin, sınava giriş ilo ilgili işlemlerini eksiksiz 
olarak on geç 5.10.1992 günü çalışma saatinin bilimine 
kadar tamamlayıp, gerekli bolgolerini yukarıda belirtilen 
kurum ünitelerine veya başkanlığa teslim etmeleri veya 
P.T.T. ilo göndermeleri gerekmekledir. 

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ve postada 
vaki gocikmolar dikkate alınmayacaktır. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı 
Giriş Sınavına Katılacaklarda Aranılan Şartlar Sınav Konuları ve Başvurma Şekli 

I. — Genel Bilgi : 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı giriş 

yarışma sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki kademede yapılır. 
Yazılı sınava 24 Ekim 1992 Cumartesi günü saat 9.00'da Ankara, İstanbul, İzmir'de baş

lanacak ve iki gün sürecektir. 
Yazılı sınavlar; Ankara'da Genel Müdürlükte, İstanbul'da (Mebusan Yokuşu SSK. îşhanı 

- Fındıklı) adresindeki Sosyal Sigortalar Kurumu Beşiktaş Sigorta Müdürlüğü ve İzmir'de (Cum
huriyet Bulvarı No. : 92) adresindeki Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir Bölge Müdürlüklerinde 
yapılacaktır. 

Ancak her üç ilde de müracaat sayısının muhtemel fazlalığı nedeniyle tek bir salonda sı
nav yapılması bazen mümkün olamadığından sınava gireceklerin birden fazla ve belki farklı 
binalardaki salonlarda sınava alınmaları muhtemeldir. 

Bu bakımdan sınava girecek adaylara verilen giriş belgelerinde, yazılı sınavın yapılacağı 
salon ve yerler önceden belirtilememektedir. 

Bu hususlarla ilgili tespitler, müracaat sayısına göre sonradan yapılacaktır. 

Adayların, sınav tarihinden (10) gün önce sınava girecekleri yerleri bizzat veya telefonla 
başvurmak suretiyle Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığından (Tel: 431 23 46), İstanbul'da Be
şiktaş Sigorta Müdürlüğünden (Tel : 244 01 25), İzmir'de ise İzmir Sigorta Müdürlüğünden 
(Tel: 13 73 86) öğrenmeleri ve sınav günü sınav başlama saatinden asgarî yarım saat önce sınav 
mahallinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Herhangi bir nedenle sınav yerinin bu şekilde öğrenilememesi durumunda adayların, 
24.10.1992 günü (sınavın başlayacağı ilk gün) saat 08.00'de, Ankara'da S.S.K. Genel Müdürlü
ğü merkez, İstanbul'da Beşiktaş ve İzmir'de tzmir Sigorta Müdürlükleri binaları önünde hazır 
bulunarak, sınava girecekleri yerleri burada ilgililerden öğrenmeleri ve vakit kaybetmeksizin 
sınav mahalline gitmeleri zorunludur. 

Yazılı sınavda başarı gösterenlerin katılacağı sözlü sınav Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sı
nav günü ve saati, yazılı sınavını kazananlara ayrıca bildirilecektir. 

Ankara dışından sözlü imtihana geleceklerin her türlü masrafları kendilerine ait olacaktır. 

II. — Giriş Sınavına Katılma Şartları : 
Giriş sınavına katılmak için; 
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel nitelikleri taşımak, 
b) Kasıtlı olarak işlenmeyen suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü 

olmamak, 
c) Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri ile bun

lara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan yabancı Fakülte ve Yüksekokullardan 
birini bitirmiş olmak, . 

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak, (Beyan yeterli 
olup, Askerlik Durum Belgesi Sınavı kazananlardan istenir.) 
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e) Yapılacak inceleme sonunda, karakter ve nitelikleri itibariyle Müfettiş Yardımcılığına 
alınmasına engel bir hali bulunmadığı kanaatine ulaşılmak (Bu inceleme imtihandan sonra da 
yapılabilir. Bu itibarla sınava kabul edilmek bu şartın tahakkuk ettiği anlamına gelmez, ince
leme sonuçları gizli tutulur.) 

f) 1.1.1992 târihinde 30 yaşını doldurmamış bulunmak, 
Gerekir. 
tki defa Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı sınavına girip de başarı sağlayamayanlar 

üçüncü bir sınava katılamazlar. Katılanlar sınava girmemiş sayılırlar. 

III. — Başvurma Şekli, Gerekli Belgeler, "fâzılı Sınavların Yapılacağı Yerler : 

Müfettiş "V&rdımcılığı giriş yarışma sınavına katılmak isteyenler Sosyal Sigortalar Kurumu 
. Teftiş Kurulu Başkanlığına, İzmir Sigorta Müdürlüğüne veya istanbul Beşiktaş Sigorta Mü
dürlüğüne dilekçe ile başvurur. 

Dilekçeye; isteklinin işyeri ve ikametgâh adresleri, varsa telefon numaralan, sınava nerede 
(Ankara, İstanbul, İzmir) ve hangi yabancı dilden (ingilizce, Fransızca ve Almanca) gireceği, 
askerlik durumu yazılır ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Kendi el yazısı ile yazılmış geniş kapsamlı özgeçmiş, 
b) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneği, (Tasdik işlemi Kurumca da yapılabilir.) 
c) Diploma, geçici mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli (noter veya okuldan) fotokopisi, 
d) Askerlik durumunu gösteren belgenin asıl veya fotokopisi, (Giriş yarışma sınavını ka

zandıktan sonra da verilebilir.) 
e) Kasıtlı olarak işlenmeyen suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olun

madığını gösterir Cumhuriyet Savcılığından alınmış belge, 
f) Sağlam ve her türlü iklim yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü 

resmî Hastanelerden (Kurum Hastaneleri dahil) alınacak sağlık kurulu raporu, 
(Sağlık Kurulu raporu giriş yarışma sınavını kazandıktan sonra da verilebilir.) 
g) 2 adet 4,5 x 6 ebadında fotoğraf, 
Sınava katılacaklara, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İzmir Sigorta Müdürlüğü veya istanbul'da 

Beşiktaş Sigorta Müdürlüğünce fotoğraflı "Sınava Giriş Belgesi" verilir. 
Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir. 
Sınava katılacakların, bir dilekçe ile ve istenilen belgeleri noksansız olarak en geç 5 Ekim 

1992 Pazartesi günü çalışma saatinin bitimine kadar, 
Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına, 
istanbul'da Sosyal Sigortalar Kurumu Beşiktaş Sigorta Müdürlüğüne, 
izmir'de Sosyal Sigortalar Kurumu izmir Sigorta Müdürlüğüne, 
Vermeleri veya en geç 5 Ekim 1992 Pazartesi günü mesaî sonuna kadar Teftiş Kurulunda 

bulunacak şekilde posta ile göndermiş olmaları gereklidir. 
Bu tarihten sonra yapılacak başvurmalar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

IV. — Sınav Konuları : 
A) Yazılı ve sözlü sınavlar aşağıdaki konularda yapılır: 
U Ekonomi ve Maliye (Ekonpminin genel esasları, para-banka, millî gelir, gelir dağılı

mı, istihdam, yatırım, devlet bütçesi, vergi kanunları) 
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2. Hukuk : 

a) Anayasa Hukuku 
b) tdare Hukuku (Genel esaslar, idarî kaza) 
c) Geza Hukuku (Türk Ceza Kanununun esaslar başlığını taşıyan birinci kitabı ile ikinci 

kitabından Devlet İdaresi ve ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlara ve mal aleyhine işlenen 
suçlara ait hükümler) 

d) Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun vazife ve selahiyete ilişkin hü
kümleri ile soruşturma usullerine ait hükümler, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun da
vaların ikamesi ve takibine ilişkin hükümleri) 

e) tcra İflas Hukuku 
f) Medenî Hukuk (Türk Medenî Kanununun birinci ve dördüncü kitabı, Borçlar Kanu

nunun birinci kısmı ile ikinci kısmının 10, 11, 13 ve 14 üncü bab'ları) 
g) Ticaret Hukuku (Kara Ticaret Kanunu) 

3. Sosyal Güvenlik (Genel Esaslar) 
4. Muhasebe (Ticaret Muhasebesi, Bilanço) 
5. Malî Cebir ve Ticarî Hesap 
6. Yabancı Dil (ingilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri) 
B) Notlar 10 numara üzerinden ve Sınav Kurulu tarafından takdir edilir. 
Sınavı kazanmış olmak için her konunun yazılı ve sözlü sınavlarından en aşağı beşer nu

mara ve ortalama not olarak da en aşağı yedi numara almış bulunmak şarttır. 

Yazılı sınav notları ortalamasıyla sözlü sınav notları ortalamasının birleştirilerek ikiye bö
lünmesinden elde edilecek genel ortalama not, kazanma derece ve sırasına esas tutulur. 

Sınavlara katılanların, sınav sonuçlarına itirazları dikkate alınmaz. Bu itirazlar sadece maddî 
hata olup olmadığı yönünden inceleme konusu yapılabilir. 

V. — Sınav ile İlgili Diğer Hususlar : 
a) Sınav için tespit edilen günlerde, sınava başlama saatinden asgarî yarım saat önce sı

nav salonunda bulunulması gerekir. Sınav başlama saatinden sonra sınav salonuna gelenler 
sınava alınmazlar. 

b) Sınav giriş belgeleri ve resimli hüviyet belgeleri birlikte getirilecektir. 
c) Sınavlarda yardımcı araç olarak lügat ve hesap makinesi kullanılmayacaktır. 
d) Sınavda kullanılacak yeterince kurşun kalem, silgi vb. kırtasiye malzemesi adaylar ta

rafından temin edilecektir. 

VI. — İnceleme İçin Yabancı Ülkelere Gönderilme : 

Genel Müdürlük Müfettişliğine atananlar Teftiş Kurulu Yönetmeliği uyarınca en az bir 
yıl süre ile, "Meslekî bilgi ve ihtisaslarını derinleştirmek, sosyal güvenliğe ilişkin konularda 
özel inceleme ve araştırmalar yapmak" amacıyla ilgili sair mevzuatla öngörülen usul ve esas
lar ile imkânlar ölçüsünde geçici görevle dış ülkelere gönderilirler. 

VII. — Teftiş Kurulu, Müfettiş Yardımcılarının özlük Hakları ile İlgili Genel Bilgiler : 

Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş Kurulu, Kurumun Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teş
kilatı ile Kuruma bağlı bütün kuruluşlarda Genel Müdür adına teftiş, inceleme ve soruşturma 
yapmakla görevlidir. 
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Müfettiş Yardımcılığına atananlardan üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılacak ye
terlik sınavını başararak Müfettişliğe atananlar, normal terfileri dışında ayrıca bir derece yük
selmesine hak kazanırlar. 

Cari mevzuata göre; 
Teftiş Kurulu Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı olarak atanılması halinde 9 uncu derece

nin 1 inci kademesinden maaş ödenir. 

Ayrıca; 
— Yılda iki maaş tutarında ikramiye, 
— En yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) % 56 oranında özel Hizmet 

Tazminatı ve ayrıca % 10 Denetim Tazminatı, 
— 1 300 gösterge üzerinden İşgüçlüğü, Temininde güçlük zammı, 

— Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunu hükümleri uyarınca harcırah yevmiyesi, 
Verilir. 
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI 
SINAVI GİRİŞ BELGESİ 

Belgenin Verildiği Ünite .: < . 

Belge Sıra Numarası : 

ADAYIN < ^ . ^ - < f -

Adı ve Soyadı ^ j , < 3 « b İ d İ r 
Doğum tarihi ve yeri : Emel ^ A N I Ş O G l ^ 

, Sosyal G u - , m9r^w 
Baba Adı : G e n e l Müdürü 
Bitirdiği Okul 

İmtihanın Başlama Saati 
ve yeri : 

Yetkili İmzalar 
(Mühür) 
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Aslı QİİqMciir 
Sosy^ Güve*.-1 

Genel * » * " * 

SSK. GENEL MÜDÜRLÜK 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA 
KATILACAK ADAYLARIN SINAVA 
GİRECEK YERLERİ GÖSTERİR LİSTE 

L SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜK 
a.MERKEZ BİNÂ(yemekhane) 
b-EK BİNAÇkonferans salonu) 

2. A.Ü.EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
(Hukuk Fakültesi arkası CEBECİ) 
I . BLOK I.KAT INOLU SINIF__ 

« n — u n 

4 " " ZZI 
6 " " 
y II II 

9 "V " ~ ~ 

'2 ' / " 
2 . " 
3. ". 
3 . " 

ADAY NO 
1-2 7.9. 

280-412 

413-461 
462-506 
507-548 
549-590 
591-630 
63I-670 

IE.BLOK ZEMİN KAT IONoluSINIF_ 672-7I2 

M. BLOK 
II 

" 12 
I. ." 13 
I. " 15 

2. v u ' 16 
2. " 18 
2. " A-3 
I. " A - I 

ZEMİNKATA-2 

— 71 3-752 
753-793 

_ _ 794-833 
. 834-873 

874-913 
L _914-986 
1 987-1045 
i 1046 ve sonrası 
(İstanbul ve İzmir'den 
müracaat eden adaylar 
dahil.) 
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DUYURU 

24-25 Ekim 1992 günleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınavını aşağıda aday giriş numarası ve is
mi belirtilen adaylar kazanmıştır. 

Sözlü sınav 9.12.1992 Çarşamba günü saat 09.00'da Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığın
da yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 

Giriş Yazılı Sınavını Kazanan Adaylar 

Aday Giriş No. . Adı ve Soyadı 

-

Şerafettin Duru 
Komisyon Başkanı 

(Tef. Kur. Bşk.) 
İsmet Ayal 

Üye : 

(Başmüfettiş) 

17 
35 

422 
101 
292 

7 -
545 
444 
838 
27 

261 
390 
710 
740 
386 

78 
598 

Birol Çelik 
Ali Vefa Taylan 
Ahmet Haşim Üçüncü 
Mustafa Bulan 
Sadrettin Taşçı 
Hakan Dönmez 
Sadrettin Demiray 
Emin Güre 
L. thsan'Demirci 
Fuat Kahraman 
Ali Ergen 
Vedat Taşhçay 
Halil Kırlı 
Yasin Güder 
Mehmet Koçak 
Mehmet Kaya 
Engin Koçak 

SINAV. KURULU 

Ayhan Kandoğan 
Üye 

(Başmüfettiş) 
Mustafa Konuk 

Üye 
(Başmüfettiş) 

Tuncay Vural han 
Üye 

(Başmüfettiş) 
Can Önakın 

Üye 
(Başmüfettiş) 

2. —Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Tomarza İlçesinde kapalı spor salonu kuruluj. 
kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mehmet Ali Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/509 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın spordan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan 

masını talep ediyorum. 
Gereğini saygı ile arz ediyorum. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 
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Kayseri'nin güneyinde 48 km mesafede 50 bine yaklaşan nüfusu ile Tomarza şirin bir ilçe
miz olup halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta, gençleri ise spora düşkünlüğü ile bilinmektedir. 

4 sene önce temeli atılan kapalı spor salonunun inşaatı ödenek yokluğu île bitirilememiş
tir. Bitirildiği taktirde spora meraklı olan gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarıp sağlıklı bir 
şekilde yetiştirmek mümkün olacaktır. 

Sorularım : 
1 . 4 sene önce temeli atılan bu salonu 1993 yılı programına almayı düşünüyor musunuz? 
2. Düşünüyorsanız ne kadar ödenek ayırmayı planlıyorsunuz? 
3. Ayıracağınız" ödenekle 1993 yılı içerisinde bitirme imkânı olacak mı? 
4. Ödenek ayırmayı düşünmüyorsanız, sebepleri nelerdir? 

Devlet Bakanlığı 14.12.1992 
Sayı : B.02.0.012-08/01845 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 26.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/509-2906/14196 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'a ait 

soru önergesi incelenmek üzere Bakanlığım bağlı kuruluşu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
ne gönderilmiş olup alınan cevabî yazı ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ali Yılmaz 

Devlet Bakanı 

T . C . • •,'. 

Başbakanlık 9.12.1992 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Ünitesi : B.02.1.GSM.0.80.00.03.014 
Sayı :. 7896 

Konu : Soru önergesi. » 

Bakanlık Makamına 
ilgi : 26.11.1992 gün ve 1807 sayılı yazınız. 
tlgi yazı ekindeki Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın soru önergesi incelenmiştir. 
1. Kayseri tli Tomarza İlçesine 4 sene önce temeli atılan spor salonu; Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığının 26.11.1986 gün ve 6582 sayılı yazı ile ti özel İdareleri, Belediyeler ve 
Üniversitelerin yapacakları spor tesislerine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirle
nen proje tutarının % 25'i oranında "Devlet Katkısı" sağlanması yolunda İl Özel İdareleri, 
Belediyeler ve Üniversitelerin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı arasında yaptıkları pro
tokol çerçevesinde başlanmış bir iştir. 

2. Bu protokol çerçevesinde Tomarza Belediye Spor Salonu yapımı 750 seyircili, 150 mil
yon TL. proje tutarlı ve 1988 yılı ödeneği de 80 milyon TL. olarak Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığınca Genel Müdürlüğümüz 1988 yılı yatırım programına alınmış ve 40 milyon TL. 
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ödenekte gönderilmiştir. 1989 -1990 -1991 ve 1992 yılları Genel Müdürlüğümüz yatırım prog
ramlarına da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca alınmamıştır. Tomarza Spor Salonu 
yapımı ileriki yıllar yatırım programlarına teklif edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hüseyin Eyüboğlu 
Genel Müdür V. 

TC. 
Başbakanlık 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
(Sosyal Planlama Başkanlığı) 

Sayı : 2.10-3-80 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında; bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplumun gelişmesin
de, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin önemli bir unsur olduğu belirtilmiş ve spor tesislerinin 
süratle tamamlanması ve yaygınlaştırılması, özel idare ve belediyelerin katkılarının sağlanması 
ilke olarak yer almış bulunmaktadır, 

Spor tesislerinin yatırım programlarına alınması, Devletin kıt kaynaklarıyla sınırlı kalmakta, 
programa alınan tesisler ise çeşitli sebeplerle uzun yıllar bitirilemediği için hizmete açılama
makta, bu yüzden de spor tesislerinin süratle tamamlanarak yaygınlaştırılması ilkesi gerçekleş-
tirilememektedir. 

Bazı Belediyeler ve Üniversiteler, Devletin kendilerine çok az bir ödenek sağlaması halin
de spor tesislerini kendi imkânları ile yapabileceklerini ifade etmektedirler. Bu tür taleplerin 
karşılanabilmesi gayesiyle ekte yer alan şartlar çerçevesinde il özel İdaresi ile Belediyeler ve 
Üniversiteler arasında protokole bağlanan projelerden Teşkilatımızca uygun görülenlerinin öde
nekleri İl Özel idare Bütçelerine aktarılacaktır. Bu tahsisatlar, inşaatın yarısının bitiminde ve 
tamamlanmasından sonra olmak üzere, iki eşit bölümde projeyi yapan kuruluşlara ödenecektir. 

Söz konusu uygulamanın İlinizdeki bütün Belediyelere ve Üniversitelere duyurulmasını 
ve ekteki örneği uygun olarak yapılan protokollerin birer nüshasının en geç 1 Mart 1987 tari
hinde Teşkilatımızda olacak şekilde gönderilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Dr. Müh. 1. Ertan Yülek 
Müsteşar Yardımcısı 

PROTOKOL 

Konu : ' 

Madde 1. — Her çeşit spor tesislerinin yapılması. 

Tarafların Yapacağı İşler : 
Madde 2. — İl Özel İdaresi : Malî katkıda bulunacak. 

. Kurum (Belediye, Üniversite): Spor tesisinin yapılmasına veya yaptırılmasını sağlayacaktır. 

Madde 3. — spor tesisi TL. Devlet katkısı ile . . . . . . 
tarafından, DPT'nin onayından itibaren (. . .) ay/yıl içerisinde yapılacaktır. 
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Madde 4. — Devlet katkısının 1/2 si, inşaatın yarısının yapıldığı tespit edildikten, kalan 
yarısı ise, işin bitiminden sonra ödenecektir. 

Madde 5.—tşin kontrolü Valiliklerce yürütülecektir. 
Madde 6. — Spor tesisleri hizmet dışı zamanlarda spor yapmaları kaydıyla halka açık tu

tulacaktır. 
Madde 7. — Bu protokol DPT tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

. Madde 8. — Sekiz maddeden oluşan bu protokol ..../..../198... Tarihinde üç nüsha olarak 
taraflarca tanzim ve imza edilmiştir. 

Belediyeler ve Üniversiteler Tarafından Yapılacak Spor Tesisleri îçin Devlet ICatkısı Miktarları 

Spor Tesisinin Adı 

Kapalı Spor Salonu (750 seyircili) 
Kapalı Spor Salonu (1 000 seyircili) 
Kapalı Spor Salonu (1 500 + fazla seyircili) 
Kapalı Yüzme Havuzu (250 seyircili) 
Kapalı Yüzme Havuzu (500 seyircili) 
Kapalı Yüzme Havuzu (1 000 + fazla seyircili) 
Açık Yüzme Havuzu (seyircisiz, soyunma odalı) 
Açık Yüzme Havuzu (250 seyircili, soyunma odalı) 
Açık. Yüzme Havuzu (500 seyircili, soyunma odalı) 
Açık Yüzme Havuzu (1 000'+ fazla seyircili, soyunma odalı) 
Futbol Sahası (Tribünsüz, tel veya duvar ihatalı, soyunma odalı) 
Futbol Sahası (1 000 seyircili, soyunma odalı, duvar ihatalı) 
Futbol Sahası (2 000 seyircili, soyunma odalı, duvar ihatalı) 
Futbol Sahası (3 000 seyircili, soyunma odalı, duvar ihatalı) 
Futbol Sahası (5 000 •+ fazla seyircili, soyunma odalı, duvar ihalatı) 

Verilecek Devlet 
Yardımı 

(Milyon TL.) 

80 
100 
125 
125 
150 
175 
25 
30 
40 
50 
20 
50 
80 

100 
125 

Not: Spor tesislerini, karşılarında gösterilen miktarlardan daha az Devlet yardımı alara 
yapmayı taahttt eden kuruluşların projelerine öncelik tanınacaktır. 
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SEKTÖRÜ :EfiITM - GEJCUK, 9EDEN EfiITWI. SP03 
PROJE SAHİBİ :EEDEH TEK91YE5I VE SP02 Bi.m. 

PROJE « 3 PROJE »01 

EBHOS00Z0 ffeklna - T e ç h i z a t 
S8HO60030 Spor S a l o n l a r ı 
6BHO5O040 S e r t S î r a . v e Çccuk Oyun M a n ı 
5SH06O05O B e l e d i y e Kapa l ı Yürae K a w r j < 3 ) 
8BHOSO06O B e l e d i y e Spor S a l o n u ( î ) 
68*060070 Belediye Kapalı YUa«e fevuzutî) 
8SHO60O30 19 Rayıs Un. Futbol Sahan (5) 
BSHO60O9O Belediye Kapalı YUrne Hawzu(3) 
63HOSO100 S Eylül ün. Futbol Sahan <î) 
8SHOSOU0 Belediye Spor Salonutî» 
5EHOS012O Belediye Spor Salon-j(J) 
8BH0601ÎO. Belediye Spor Salomj<J) 
88HOS0HO Belediye Spor SaJonuO) 
EBHO6015O Belediye Futbol Sahası (3) 
8EHOS015C Belediye Spor Sa lonun) < 
38H06O17O Belediye Spor Salcnu(î) 
6BH060180 Anadolu Un. Spor Salcnu(î) 
8SH06019O Belediye Spor Salocu(J) 
68HOS020O Belediye Spor Salonu(î) 
EBH060210 Belediye Spor Salonu(5> 
9BH063220 Belediye Spor Salonu(3) 
83KOS0230 Belediye Spor Salonu*}) 
SSHM024C 3eledlye Spor Saloru(3) 
E8H060250 Eelediye Spor Saloni'(5> 
S8HC60260 Belediye Spor Salon<j(3> 
B?HQ60270 Anadolu Un. Spor Salonu(S) 
9EH06G230 Belediye Spor Salonu(î) 
eEH060290 Belediye Spor Saloou(î) 
8BHO60J0O Belediye Spcr Salonu(3) 
B8H060I1O Belediye Spor Salopulî) 
BBH060320 Belediye Spor Sı loru(J) 
BBH«OÎ30 Belediye Spor Saloru( î ) 
B3H0S0Î40 Belediye Spor SalSRu(J)' 
88HO60350 Belediye Spor Salcnu(J) 
68HOS0-36O Belediye F'jtbol Sabası 
8BHC6C570 Belediye Spor SaİDrvu(J) 
SSHC603BO Ankara Un. Futbol Sarası (3) 
63H060J9O 8elediye Spor SaÎ3nu(J) 

!3) 

VER-
(İL ve İLÇESİ) CAKAİCTEKISTIK 

Çeşitli feklna - Teçhizat 
Çeşitli inşaat 10 Adet 
Cesltll - inşaat 
Ar.k.-VenimafcalleSûO Seyircili 
K.îtaraj-rlerke* 1000 Seyircili 

1000. Seyircili 
TrJbümuı 
1000 Seyircili 
TribOraaz 
750 Seyircili 

Konys-EreğU 
Sassun-nerkez 
Tokst-Turhal 
Iznir-flerfcez 
0.ba*ır-Uce 
Ist.-S.0s*anpasa250 Seyircili 
lrt.-7eytlnburnu50O Seyircili 
Istürtui-SerıyerSOO Seyircili 
Adıyaaan-ÇellkhalOOO Seyircili 
lstanbul-.4-ykoz 600 Seyircili 
tstanfcui-KadıkdyfiOO Seyircili 
AfyonH«erkez 750 Seyircili 
Aydın-Sozdo§an 750 Seyircili 
Agrı-Elesklrt 750 Seyircili 
Bölu-GOynük 
Bolu-fe^gen 
Solu-Perkez 
3'jrdur-Te<ennl 
Şurta-flLJanya 

750 Seyircili 
750 Seyircili 
750 Seyircili 
750 Seyircili 
750 Seyircili 

3tleclk-0s.Taoell750 Seyircili 
BlltcIk-rVrkez 750 Seyl 'dl l 
3lleclk-Pa;aryer750 Seyircili 
Oenlzll-tlvrU 750 Seyircili 
Denlzll-fterke* 750 Seyircili 
Arkara-tankaya 750 Seyircili 
Elazıg-KarakoçanTSO Seyircili 
Erzlrcan-rayırlı750 Seyircili 
Isparta-Çetlnce 750 Seyircili 
Kakkarl-5*ndlnll750 Seyircili 
Mıyaran-Sassat ZOCO Seyircili 
Isparta-Bagıllı 750 Seyircili 
Kastaror.u-VrkezlOOO Seyircili 
Kvs -Ardahan- 750 Seyircili 
Kars-T^lvca 750 Seyircili ?B«)6W0O Seledlye Spor Saİ3n>ı(5) 

SsHSMÎOEeleaîye Spor jal^m?*) Tâyserl-^ırartasTıG ?-ylr:lll 
8BHC4043O Belellye Spor SalV-!') . - - . . . 
38HO&O440 Belediye Spor Salonu:.!) 
86MO6M50 Belediye Spcr SaionJÛ) * 

Kayseri-Yaryalı 750 3-îvlrclll 
Kayîerl-Fel.ıhlyeTjO Seyircili 
<3yserl-«erkez 750 Seyir-;!!! 

IS W 
EASL.V» 
BITIS 
TARIHI 

1933-38 
1593-83 
1738-88 
1933-88 
1989-83 -
1983-89 
1983-63 
1963-58 
1988-93 
1988-33 
1988-83 
1983-88 
1933-83 
1988-83 
1938-83 
1998-33 
1983-83 
1999-83 
1958-83 
1983-38 
1939-83 
1988-39 
198S-S3 
1938-89 
1938-53 
1933-88 
1933-83 
198B-e8 

' 1988-88 
1989-98 
1988-88 
1983-83 
1988-89 
1983-83 
1938-33 

nes-88 
1933-53 
1953-33 
1389 83 

••-.. 'J'3^t^33 "" 
1938-33 
1988-58 
1988-38 
'983-88 

PROJe TUTARI' 

OIS 

1J37 50SLK5 UDU 
TüHINt KABOW» 

«3 
1103 
1033 
1500 
600 
2033 

«O 
2003 
«O 

503 
40O <so 
450 
150 <eo 

' <80 
500 
50O 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
503 
503 

. 50O 
503 
503 
500 
503 
503 
500 
500 
200 
500 
150 
500 
503 

500 
500 
500 
500 

OIS 

KCEOI CZ UYKSS 
• TO 

• • ^ » ^ — IMIIIIJ im W ^ 

(1) 9u tîtısi:.-!'.! lUve jlarsk ÇI'*CX.İjrun 37/25 sayılı "-ararı ile " Geliştiğe ve Cesteklene Fenu'rJan bir «llyjr Tl. Tahsisi ka 
(2) Bu tjhslsal "S.kîry3<ıt T^ketl» Forurdan" *3rîi;3<-acakt:r. 11 C---1 idare B'itîeler'rî aktarılacaktır. 
(î) OPT'nin 2V. H.'?i4 tarin « 6592 sayılı yazısı !le lUce-ılenen protokole uyyjn olarîk yap-.lat.3ktır. 
Yatırı» 'Vo-Jra.ımn yayınından l:I;ar;n 4 ay İçinde insaala Saslırayanlsrıp Sdersklerl, OPT'n'n "jyô n gorîceil projelere aktarıla 
(4> 3u tabslsat "Spsr Toto ve Uto" gelirlerin !»n ka'sıl*ı'i'»-:3kt:r. 11 (İzel İdare Botrelerlre akrarılacaktır." 
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T.C. 
- Kayseri Vilayeti 

Encümen Kalemi 
Sayı : 395 

Konu : Tomarza kapalı spor salonunu yapan müteahhitin alacağı olan 26 026 873 TL. 
nin ödenmesi. . « ' 

KARAR 

ti Daimî Encümeni Vali Muavini Burhanettin Coşkun'un Başkanlığında Üyelerden, Adil 
Sungur, Ali Başkal, Ömer özer, Ahmet Samatlı, Mansur Türkaslan, hazır oldukları halde 
toplandı. 

26 026 873 Liranın ödenmesi hususundaki Gençlik ve Spor ti Müdürlüğünün 15.5.1990 
tarih ve 2086 sayılı yazıları okunarak, gereği görüşüldü. 

İlimiz Tomarza İlçesi Merkezine 750 kişilik kapalı spor salonu 26 Nisan 1988 tarih ve 19796 
nolu Resmî Gazetede yayınlanan D.P.T. programına alındığından dolayı Kayseri Valiliği ti Ko
ordinasyon Kurulu Başkanlığının 20.10.1989 tarih ve 1989-2 sayılı kararının 17 nci Maddesi Ge
reğince Tomarza Belediyesi Müteahhit Ramazan Albayrak'a ihale edilerek yaptırıldığı ilgili ev
raktan tetkikinden anlaşıldığından dolayı K.D.V. dahil 26 026 873 Liranın Ramazan Albay
rak'a Gider Bütçemizin 22 831 Yazı Tesis Büyük onarım gideri olduğundan kuruluş raporu ni
spetinde ödenmesine, gereği için evrakın Gençlik ve Spor ti Müdürlüğüne tevdiine 24.5.1990 
tarihinde karar verildi. 

Başkan 
Burhanettin Coşkun 

Vali Muavini 
(R. Mühür ve tmza) 

Üye 
Ali Başkal 

(tmza) 
Üye 

Ahmet Samatlı 
(tmza) 

TC. 
Tomarza ilçesi 

Belediye Başkanlığı 
Sayı : 930 

Aslı Gibidir 
Mehmet Güleser 

Ene. Şefi 

| 

Üye 
Adil Sungur 

(tmza) 

Üye 
Ömer özer 

(tmza) 
Üye 

Mansur Türkaslan 
(tmza) 

9.11.1986 

Valilik Makamı 
' (Gençlik ve Spor ti Müdürlüğüne) 

Kayseri 

Devlet Planlama Müsteşarlığına 26.11.1986 gün ve 6582 sayılı yazıları gereğince Özel İda
reler ile Belediye ve Üniversiteler arasında düzenlenen protokolle spor tesisleri yapılması hük
me bağlanmış olmakla, İlçemize de 750 kişilik kapalı spor salonu yapılması hususunda proto
kol imzalanmıştı. 
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Kayseri Valiliği ti Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 20.10.1989 gün ve 1989/2 sayılı ka
rarının 17 nci maddesi gereğince İlçemize yapılacak olan kapalı spor salonu inşaatı işinin Bele-
diyemizce yaptırılması istenmiş olup, Belediyemiz Encümeni Genel Komisyonunun 13.11.1989 
tarihli karan ile 50 000 000 TL. keşif bedelle Ramazan Albayrak'a ihale edilmiş ve işe başlan
mıştır. 

ti Bayındırlık Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 22.12.1989 gün ve 1 nolu hak ediş bedeli 
olan 5 119 628 TL. Belediyemizce müteahhidine ödenmiştir. Yine ti Bayındırlık Müdürlüğü
nün hazırlamış olduğu 4.5,1990 tarihli 2 nolu hak ediş bedeli olan 20 807 146 TL. ti Özel idare 
Müdürlüğünde müteahhidine ödenmiştir. „ . . . . ' 

• il Daimî Encümeninin 18.10.1990 tarih ve 815 sayılı kararı ile 2.8.1990 gün ve 3 nolu hak 
ediş tutarı olan 13 186 270 TL. Belediyemiz hesabına aktarılarak buradan 8.11.1990 tarihinde 
müteahhidine ödeme yapılmıştır. 

Bu durumda kapalı spor salonu inşaatının mahallî imkânlarla tamamlanması mümkün 
değildir, tşin 1991 Yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü programına alınarak gerçekleştiril
mesi hususunda; , 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
A. Mithat 

Tomarza Kaymakamı 

T.C. 
Başbakanlık 15.11.1990 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Kayseri ÎI Başkanlığı 

38030 
Bölümü : Tesisler 
Servisi : Tesisler 

Konu : Spor Salonu Hk. 
Sayı : T.04-25/4513 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
Ankara 

Devlet Planlama Müsteşarlığının 26.11.1986 gün ve 6582 sayılı yazıları gereğince. Özel ida
reler ile Belediye ve Üniversiteler arasında düzenlenen protokolla spor tesisleri yapılması hük
me bağlanmış olmakla, İlimiz Tomarza İlçesine 750 kişilik spor salonu yapılması hususunda 
protokol yapılmıştı. 

Kayseri Valiliği ti Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 20.10.1989 gün ve 1989/2 sayılı ka
rarının 17 nci maddesi gereğince Tomarza İlçesinde yapılacak olan spor salonu inşaatı işi ilçe 
Belediyesince yaptırılması istenmiş olup 50 000 000 TL. keşif bedeli ihale edilmiş ihale üzerin
den Müteahhit firmaya 1 inci hak ediş bedeli olan 5 119 628 TL. Belediyece ödenmiş olup Ba
yındırlık ti Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 2-3 hak ediş tutarı olan 33 993 415 TL. Müteah-
hite ödeme yapılmıştır. 

Tomarza Kaymakamlığının 9.11.1990 tarih ve 730 sayılı yazılarında belirttikleri üzere ma
hallî makamlarca spor salonu inşaatına devam edemeyeceklerini belirtmektedirler. Tomarza 
ilçesi Spor Salonunun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devri yapılarak 1991 yılı yatırım 
programına alınmasını arz ederim. 

Yüksel Çavuşoğlu 
Vali 

Gençlik ve Spor il Başkanı 
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T.C. 
Başbakanlık " ' 27.11.1992 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Kayseri İl Başkanlığı 

38030 
Ünitesi : B.02.1.GSM.4.38.00.02 
Konu : Tomarza Spor Salonu. 

Sayı.: T.B.15/3892 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
(Tesisler Daire Başkanlığına) 

Ankara 
Devlet Planlama Müsteşarlığının 26.11.1986 gün ve 6582 sayılı Talimatı gereğince Özel İdare 

ile Belediye ve Üniversiteler arasında düzenlenen protokolla spor tesisleri yapılması hükme bağ
lanmıştır. Bu talimat gereğince İlimiz Tomarza İlçesine 750 kişilik Spor Salonu İnşaası için 
Özel İdare ile İlçe Belediyesi arasında bir protokol yapılmıştır. 

İl Valiliği ile İl Koordinasyon Kurul Başkanlığının 20.10.1989 gün ve 1989/2 sayılı Kararın 
17 nci Maddesi gereğince işin İlçe Belediyesince yapılması uygun görülmüştür. Buna göre işin 
50 000 000 TL. keşif bedelli kısmı ihale edilmiştir. 

Müteahhite 1 inci hakediş tutarı olan 5 119 628 TL. Belediyece, Bayındırlık ve İskân Mü
dürlüğünün hazırlamış olduğu 222 nolu olduğu bedeli olan 33 993 415 TL. Özel İdare Müdür
lüğünce ödenmiştir. 

Tomarza Kaymakamlığı 9.11.1990 tarih ve 730 sayılı Yazısı ile söz konusu inşaata mahallî 
imkânlarla devam edemeyeceklerini ve işin tamamlanabilmesi için Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğünün 1991 Yılı Yatırım Programına alınmasını kabul etmiştir. 

Gençlik ve Spor İl Başkanlığının 15.11.1990 tarih ve T.04.25/1512 sayılı yazımız ile Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğüne durum gereği yapılmak üzere arz edilmiştir. 

Konuyla ilgili Kaymakamlığın, İl Başkanlığının ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 
yazılarının fotokopileri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vahdi Elbaşı 

Gençlik ve Spor İl Müdürü 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 20.11.1992 tarihli günlük bir gazetede ya
yınlanan Cumhurbaşkanının demecine ve Başbakanın verdiği cevaba ilişkin Başbakandan so
rusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/525) 

TBMM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. 25.11.1992 -

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 
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20.11.1992 Tarihli Sabah Gazetesinde Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal Sayın Demirel 
için "Güneydoğu'yu bana ve Millî Güvenlik Kuruluna bıraktı. MGK toplantılarına geliyor, 
oturuyor, soruyor, danışıyor ve gidiyor. Hiç müdahalede bulunmuyor." demesi üzerine Sayın 
Demirel'in 21.11.1992'de yaptığı Basın Toplantısında kendisine bu yönde soru sorulması üzeri
ne "Herhalde bu yazı tekzip edilir. Bir tekzip bekleyin. Bu söylenecek bir laf değil ve ben de 
tekzip edecek değilim. Kim söylediyse tekzip edecek." şeklindeki cevap ardından sorunun ye
niden sorulması üzerine Sayın özal'ı doğrular şekilde "ben girmeyeyim bu işe" diye yanıtlar. 

Cumhurbaşkanı Sayın Özal Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde "2000'Ii yıllarda 
Türkiye" konulu bir konferansta Kürt sorununu çözme konusunda "Dağlık (Kırsal) bölge bo
şalacaktır. Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Van gibi merkezler kalacaktır... Bütün o etnik 
grubun nüfusunun tahminen % 80 - 85'i Ankara'nın batısında olacaktır." şeklindebugüne ka
dar Sayın Başbakandan duymadığımız "çözüm önerileri" sunmaktadır. 

1. Yukarıdaki 3 haberden anlaşılacağı üzere; dün olduğu gibi bugünde Türkiye'nin en 
önemli sorunu olan Kürt sorununda Sayın Başbakan; gelen, oturan, soran, danışan, giden ve 
hiç müdahalede bulunmayan siyaseten etkisiz durumda mıdır? 

2. Eğer durum anlatıldığı gibiyse gerçek siyasî otoriteden söz edilebilir mi? 
3. Aradan geçen süre içinde Sayın özal bir tekzip yapmadığına göre Sayın Başbakan bel

gelerle aksini kanıtlama yoluna gidecek midir? 
4. Sayın Başbakan Kürt sorununun çözümü konusunda Sayın özal'la aynı görüşü mü 

paylaşıyor? öylesi bir çözümün Kürtlerin topyekûn tehciri ve mecburî iskânı anlamını taşıdığı 
açıkça ortada olduğuna göre, tarih bütün acı ve zorluklarıyla Kürtler için tekerrür mü ettirilecek? 

5. Sayın Başbakan eğer Sayın Özal'Ia aynı görüşü taşımıyorsa sorunun çözümü için dü
şünceleri nelerdir? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 14.12.1992 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı 1200.001/781 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığı 1.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/525-2982/14455 sayılı 

yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
Sayın Başbakanımız tarafından cevaplandırılması istenilip, cevaplandırma görevi Bakanlığımıza 
tevdi edilen yazılı soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya.çıkarılmıştır. 

DYP ve SHP gibi iki büyük partinin, öncelikle ülke çıkarlarını göz önünde bulundurarak 
oluşturdukları koalisyon Hükümetimiz, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları çözerek 
huzur ve güven ortamını tesis etmek ve halkımıza mutlu bir gelecek sağlamak üzere, sorunları 
bir bir teşhis ve tespit etmiş olup bunlara karşı önlemleri de bir bir uygulamaya koymaktadır. 

Demokratik sistemimizin doğal gereği olarak, siyasî otorite hükümete aittir ve bunda bir 
zaafiyet söz konusu olmadığı gibi olması da mümkün değildir. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza izafe edilen sözlerin muhatabı ve yorum merciînin hükümeti
miz olmaması gerekir. 
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Bir kısım vatandaşımızın tehciri veya mecburî iskânı gibi uygulama şekilleri, hükümeti
mizin demokrasi anlayışıyla bağdaşmaz ve hiç bir zamana hangi nedenle olursa olsun böyle 
bir yaklaşım içinde de olunmamıştır. 

Ülkemizde, uluslararası anlaşmalarla kabul edilen azınlıklar dışında hiç bir yurttaşımız 
azınlık değildir. 

Türkiye'de yasalar karşısında herkes eşittir ve ayrımsız birinci sınıf yurttaştır. 
Hükümetimiz; herkesin ana dilini, kültürünü, tarihini, folklorunu, dinî inançlarını araş

tırması, koruması ve geliştirmesinin insan hak ve özgürlükleri kapsamı içinde olduğu temel 
inancı içerisindedir, 

Yurttaşlarımız arasında kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farkları olması doğaldır. 
Bir kısım yurttaşlarımızın bu gibi farklılıkları öne sürerek, ayrı bir ulus yaratma çabaları

nı ve buna ilişkin faaliyetleri kabul edilemez görüyor, tartışılmasını dahi gereksiz buluyoruz. 
Çünkü, Devletimiz tektir, ulusumuz birdir ve ülkemiz bütündür, Devletin resmî dili, bay

rağı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin hükümranlık hakları her türlü tartışmanın 
dışındadır. 

Hükümetimiz anarşi ve terör de dahil her türlü sorunu, çağdaş demokrasinin1 kuralları 
içinde kalarak çözme azmine, kararlılığına ve siyasî iradesine sahiptir ve bu yolda çok önemli 
mesafeler alınmıştır. 

Arz ederim. 
tsmet Sezgin 

tçişleri Bakanı 

4. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Organize Sanayi Bölgesinin yapımına 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/552) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanının yazılı olarak cevaplandırmasına aracı ol

manızı arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

. Nahit Menteşe 
Aydın 

Soru : 1977 yılında programa alınan ve Resmî Gazetede neşredilen Aydın Organize Sanayi 
Bölgesi yapımı projesi bugüne kadar realize edilememiştir. Geçen yıl ihale edilen bu proje öğ
rendiğimize göre müteahhit firmanın işe başlamaması nedeniyle iptal edilmiştir. 

Bakanlığınızca yeniden ihalesi yapılmış mıdır? Yapılmamışsa ne zaman ihaleye çıkarıla
caktır? . . . , . • • • • 

TC. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 14.12.1992 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.140.BHİ.01-239 , 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 8.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/552-3038/14613 sayılı yazınız. 
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Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Organize Sanayi bölgesinin yapımına ilişkin 
olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte tak-
dim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin \azılı Sorularına Cevabımız 

Soru : 
1977 yılında programa alınan ve Resmî Gazetede neşredilen Aydın Organize Sanayi bölge

si yapımı projesi bugüne kadar realize edilememiştir. Geçen yıl ihale edilen bu proje Öğrendiği
mize göre müteahhit firmanın işe başlamaması nedeniyle iptal edilmiştir. 

Bakanlığınızca yeniden ihalesi yapılmış mıdır? Yapılmamışsa ne zaman ihaleye çıkarıla
caktır? 

Cevabımız : 
Aydın Organize Sanayi bölgesinin 1990 yılı birim fiyatları ile 7 Milyar 300 Milyon 

TL. 1 inci keşif bedelli alt yapı inşaatı işleri 14.2.1991 tarihinde ihale edilerek sözleşmeye bağ
lanmış, ancak yüklenici firmanın işi programa uygun yürütememesi nedeniyle sözleşmesi 2.3.1992 
tarihinde fesih edilmiştir. 

Söz konusu bölgenin 1992 yılı birim fiyatları ile 9 Milyar 690 Milyon TL. I inci keşif be
delli alt yapı ikmal inşaatı işlerine ait ihale hazırlıldarı tamamlanma aşamasına gelmiş olup, 
1992 yılı Aralık ayı içinde ihale edilmesi planlanmıştır.. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
42 NCİ BİRLEŞİM 

1 4 . 1 2 . 1992 Pazartesi 

Saat : 10.00 

- . l 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

XI.-— 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyortu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 ' 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

.. 6' 
SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


