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lar Kesinhesap Kanunu Tasanlan (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. 
Sayılan : 393,392, 397, 382) 
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Sayfa 
D) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1 .— insan Hakları Teşkilatı bütçesinin, bütçe görüşmeleri programından 

çıkarıldığına ilişkin Başkanlık duyurusu 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Devlet Hastanesinin 
onanmını yapan müteahhide ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/1715) 603:606 

2. — Konya-Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde Üroloji ve Kardiyoloji Kliniklerine fazla harcama yapıldığı iddiala
rına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1731) 606:610 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın mecburî hizmet yükümlülüğü 
uygulamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/1732) 610:611 

4. — Siirt Milletvekili Naif Güneş'in, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Merkezinde bir hemşirenin polis zoruyla psikiyatri kliniğine gönderil
diği iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/1736) ° 611:615 

. 5. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, T.B.M.M. sağlık giderleri ve büt
çe açığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı 
cevabı (7/1740) 615:616 

6. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Sağlık Meslek Lisesi mezunla^ 
nmn diplomalarının bakanlıkça alıkonulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1777) 617:618 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Manisa Devlet Hastanesinde 
kesildiği iddia edilen makbuzlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/1778) 619:620 

8. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yerel bir gazetede yayınlanan 
"AİDS ihmal götürmez" başlıklı yazıya ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. 
Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1779) X 620:621 

9. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Sağlık Meslek Lisesi mezunla
rının diplomalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/1784) 621:623 
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. Sayfa 
10. — Artvin Milletvikili Süleyman Hatinoğlu'nun, Anadolu ve Osmangazi 

Üniversitesine alınacak memurlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1798) ' 623:624 

11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, A.Ü. Tıp Fakültesine bağlı 
Kardiyoloji Hastanesi inşaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/1803) fiOA-fi?^ 

12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara, istanbul ve izmir su 
ve kanalizasyon idareleri ile otobüs işletmelerinin depolarındaki malzemelere 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1809) 625:627 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, kullanımı yurt 
dışında yasaklanan bir ilacın ülkemizde halen kullanıldığı ve buna karşı çıkan 
bir doktorun görevden alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. 
Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1813) 627:630 

14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni kurulan belediyeler tara
fından yapılan iş makinesi alımlarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1935) 630:631 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş-
Dönüklü Beldesi ilköğretim Okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2471) 631.532 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, TPAO Gölbaşı 
tesislerinde mevsimlik olarak çalışan bir işçinin işten çıkarılmasına ilişkin soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/3164) 632:633 

17. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Arapça öğretmenliği bölümlerin
den mezun olanların istihdam sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3203) 633:634 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin'e bağlı Tanır 
Beldesinin ne zaman ilçe yapılacağına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3218) 634:635 

. 19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'daki okulla
rın öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı 
cevabı (7/3223) 635 

20. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bakanlıkça belediyelere 
yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbara-
cıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3238) 635:636 

21. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar Kaymaka
mı hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/3248) 636:637 

22. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Anadolu Lisesi Okul 
Koruma Derneğinin uygulamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nev
zat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3249) 637-638 
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23. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Anadolu Lisesi öğren
cileri için düzenlenen bir yurt dışı gezisine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'm yazılı cevabı (7/3250) 

24. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Adıyaman-Malatya Kara
yoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın 
yazılı cevabı (7/3259) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

İngiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne kadar; Millî 
Savunma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın, 

Güney Kore'ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönüşüne 
kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 

Kocaeli Milletvekili İsmail Amasyalı'nın, TBMM Hesaplanın İnceleme Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 arkadaşının, bazı kentlerde görülen hava kirliliği
nin sebeplerinin ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi (10/157) ve 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 arkadaşının, Erzurum-Çat Yavi Beldesi ile Pasinler 
İlçesi Çiçekli Köyünde meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylann araştınlması 
(10/158), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin, gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasanlan ile 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler.ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasanlannın 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayılan : 393, 392, 397, 382) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Danıştay Başkanlığı, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 

1994 Malî yılı Bütçeleri ile 1992 Malî Yılı kesinhesaplan; 

Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı bütçesi; 

Kabul edildi. 

13 Aralık 1993 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime 19.02'de son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Abbas İnceayan İlhan Kaya 
Bolu İzmir 

KâtipÜye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KAĞITLAR 
13.12.1993 PAZARTESİ 

Teklifler 
1. — izmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 

Maddesine (J) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/919) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.1993) 

2. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 6 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 64 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/920) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.1993) 

3. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bazı Yerleşim Merkezlerinin Bursa Büyükşehir 
Belediye Sınırlan içerisine Alınmasına Dair Kanun Teklifi (2/921) (içişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 8.12.1993) 

4. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/922) 
(içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.1993) 

5. — Şırnaik Milletvekili Mahmut Almak'ın, Esnaf ve Sanatkârlar ile Topraksız ve Az Topraklı 
Çiftçilerden Aylık Gelirleri Asgarî Ücretin Altında Olanlann Bankalara ve Esnaf Kefalet Koopera
tiflerine Olan Borç ve Faizlerinin Silinmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/923) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.1993) 

6. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/924) (Millî Eğitim Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER: Cengiz Üretmen (Manisa), Ali Günaydın (Konya) 

O 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

7. — 7994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/113) (S. Sayıları: 393, 392, 397, 382) (1) 

A) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 

1. —Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programımıza göre, 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluş

lar Bütçe Kanunu Tasanlan ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasanlannın görüşmelerine devam ediyoruz.. 

Programa göre, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Bütçe üzerinde söz alan arkadâşlann isimlerini okuyorum : 
DYP Grubu adına Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner, RP Grubu adına Sivas Milletvekili 

AbdüUatif Şener, ANAP Grubu adına Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin, SHP Grubu adına İzmir 
Milletvekili Atilla Mutman, CHP Grubu adına Ankara Milletvekili Uluç Gürkan. 

Aleyhinde, Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak. 

İlk söz, DYP Grubu adına Sayın Şinasi Altıner'in. 

Sayın Altıner, süreniz 15 dakikadır; buyurun. (DYP sıralanndan alkışlar.) 

DYP GRUBU ADINA ŞİNASİ ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Devlet İstatistik Enstitüsü 1994 Malî Yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Yüce Heyetinize bu vesileyle saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü, 1926 yılında, Atatürk'ün emriyle kurulmuştur. 
Gerçekten, Büyük Önder Atatürk, o yıllarda, savaştan sonra yoksulluk ve ekonomik kriz içindeki 
bir dünyada, her şeyin yeniden yapılanması esnasında, çağın gereklerini, her şeyde olduğu gibi, 
istatistik biliminin gereğinde de duyarak, bu müesseseyi kurmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin istatistik altyapısı ve demokrasisi arasında çok büyük bir 
ilişki vardır. Demokrasinin vazgeçilmez haklanndan biri olan haberleşme hakkı, bilgiyi taşıyan bir 

(1)393, 392, 397, 382 S. Sayılı Basmayanlar 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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haktır, bilgi akışı demektir. Bilgi akışı, hür bir ülkede, demokratik bir ülkede olacağına göre, 
demokrasilerin açıklık kavramıyla yakın ilişkisi de buradan gelmektedir. 

Çağımız, 2000'li yıllara girerken, endüstri çağının ötesine geçmiştir, bilgi çağı olmaktadır. 
Böyle bir çağda küreselleşme sürecinde, uluslararası rekabet, pazar ekonomisi, sosyal gelişmeler, 
bilim ve kültür gibi her alandaki gelişmelerde, istatistik çalışması vazgeçilmez bir alan olmaktadır. 
Daha kısa bir ifadeyle, bilgi çağında istatistik, çok daha fazla bir önem kazanmaktadır. 

Geçmişte nüfus sayımlan ve seçim neticelerini bildirmekle yetinen Devlet istatistik Enstitüsü, 
son yıllarda, fiyat analizlerinden nüfus hareketlerine, yaş ve cinsiyet bilgilerinden işsizlik araştırma
sına, hane halkı gelir belirlemelerinden sosyal ve kültürel davranışlara kadar birçok dalda çalışma
lar yapmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsünün bu çalışmaları yaparken, kullanıcıya, bu hizmetleri, 
uluslararası standartta sunma ve çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü çağda, bilginin ortamının sadece demokratik ortam olması yet
mez. O, şarttır; ancak yeterli değildir; çünkü, bugünün dünyasında milyonlarca kişi, her gün, bilgi
sayar başında, her 24 saatte 700-800 milyar dolarlık bir borsa alım-satım işlemi gerçekleştirmekte
dir. Bunu da, New York borsasından Tokyo borsasına, Singapur'dan, Hong Kong'tan, Frankfurt, 
Londra borsasına ve daha niceleriyle, bu hızlı elektronik bilgi akışını sağlayan ağlarla gerçekleştir
mektedirler. 

Bunu, şunun için söylüyorum : Bu durum, bilgi çağının eseridir. Bilgi, hür bir ortamda olacak, 
doğru bilgi olacak, hızlı bilgi olacaktır. İşte, bilgi çağında, gümrük duvarlarıyla ve coğrafi sınırlarla 
hapsedemediğiniz yegâne materyal, bilgidir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, ülke içinde, 23 bölge müdürlüğüyle, önemli kuruluşlarla ve üniver
sitelerle sosyal ve ekonomik konularda çalışmak üzere on-line bağlantıları oluşturmuş ve tüm bu 
çalışmaları da tamamlayarak devreye sokmuştur. Devlet İstatistik Enstitüsü, ayrıca, OECD ile bilgi
sayar sistemi çevrim içi bağlantılıdır. Bunlar, memnuniyet verici neticelerdir. 

Değerli milletvekilleri, İstatistik çalışmalarının temelini oluşturan ana girdi, eğitilmiş insan 
gücüyle, teknolojidir. Ağırlıklı teknoloji ise, bilgisayar ağlandır. Devlet İstatistik Enstitüsünün, 
gerek personel miktan açısından ve gerekse teknolojik imkânlar açısından tam anlamıyla donatıl
mış olduğu söylenemez. Bu olanaklar Çağdaş ülkelerle kıyaslandığında, bir hayli gerilerde olduğu
muz görülmektedir. Ancak, verdiği hizmetler açısından, bilgiyi kullanıcıya, doğru ve zamanında 
ulaştırmaktadırlar. Halen, kamu kuruluşları arasında, ciddî bir kuruluşumuzdur. Hizmetlerinden ve 
başanlanndan dolayı kutluyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, uluslararası kuruluşlarla her an ortak çalışmalar yaparak bilgi alış
verişinde bulunmaktadır. Aynca, bağımsızlığını yeni kazanmış ve pazar ekonomisine geçiş süreci 
yaşayan bağımsız Türk cumhuriyetlerinin uluslararası seviyelere ulaşmalanna yardımcı olmak için 
bir çalışma başlattıklanm da, memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Azerbaycan'la böyle bir işbirli
ği programı yapılmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, teknolojik olarak, aynca, bilgisayar sistemiyle bağlantılı matbaa 
sisteminin oluşturulmasını sağlamak üzere, elektronik foto dizgi sistemi ve yeni bir ofset baskı sis
temini devreye sokmuştur. Böylece, uluslararası ölçülerden geri kalmamak için, Devlet İstatistik 
Enstitüsü, kendi yansını sürdürmektedir. V 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bağlarkan, Devlet İstatistik Enstitüsü 1994 yılı bütçesinin ülke-
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mize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, bu Kurumu tekrar kutluyor, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıner. 
Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener'in. 
Buyurun Sayın Şener; konuşma süreniz 15 dakikadır. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 1994 yılı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubumuzun 
görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Partim adına hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, fonksiyonları itibariyle gerçekten önemli bir kurumdur. Genel 
Kurulda, tüm siyasî partilerimize mensup pek çok arkadaşımız, tezlerini kanıtlamak kastıyla rakam
lar kullanır. Bunların çoğu, bütçesi üzerinde görüşmeler yaptığımız Devlet İstatistik Enstitüsü tara
fından hazırlanır. O halde, bu bütçe, yani Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi, hepimizi yakından ilgi
lendirmektedir. 

Zaman zaman nüfus artışından, büyümeden bahsediyoruz, devlet borçlarım rakamsal olarak 
ifade ediyoruz, enflasyon oranlan veriyoruz, dış ticaret açıklanndan bahsediyoruz; doğum, ölüm, 
boşanma, intihar istatistiklerinden yararlanıyoruz. Bu dokümanlara ulaşmamızı sağlayan bütün 
birimler gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü de bizi doğrudan ilgilendiriyor. 

Günümüzde artık, ölçülemeyen şey, bilim sayılmıyor; ama, rakamlar da, yalnız başına her şey 
demek değildir. Rakamlara ulaşmak önemlidir; ancak, bu rakamlann test edilmesi, analiz edilmesi 
ve yorumlanması çok daha önemlidir. 

Bulunduğumuz noktayı rakamlarla tespit ediyoruz. Yıllar boyu, kişi başına düşen elektrik ve 
demir kullanımındaki artışlara, otomobil, buzdolabı, çamaşır makinesi kullanımındaki artan rakam
lara bakıp çağ atlama umuduna kapılıyoruz. Ardından, insanlığın, Hazreti Ademe aleyhisselam'dan 
bugüne, tüketim kalıplannda sürekli bir ilerleme içerisinde olduğunu düşünüyor, değişimi bir kal
kınma olarak yorumlayıp yorumlayamayacağımıza karar verme gereğini hissediyoruz. Kalkınma
nın göreli bir kavram olduğunu, mukayeseli verilere ulaşmadan karar vermenin yanlışlığına takılı
yoruz. 

Türkiye'yi diğer ülkelerle kıyaslıyoruz. Türkiye'nin millî hâsılası 100 milyar dolar, Ispan-
ya'nınki 600 milyar dolar, Italya'nınki 1 trilyon 228 milyar dolar diye karşılaştırmalı istatistiklere 
ulaşıyor ve elli yıldır, taklitçi iktidarlar bizi büyütmemiş, küçültmüşler diyoruz. 

Yıllardır peşine takıldığımız ülkelere, hangi vasıtalarla kaynak transferi sağladığımızı incele
yip, arkasından sayılara, oranlara bakıyoruz. 1900 yılında, sanayileşmiş ülkelerle az gelişmiş ülke
ler arasındaki millî hâsıla farkı 8 kat. 87 yıl sonra bu fark 36 kat oluyor. 

Dünya Bankası rakamlanna göre, en yoksul ülkeler 1978'de dünya gelirinin yüzde 5,6'sına 
sahipken, bu oran 1984'te yüzde 4,58'e düşmüş. Demek ki, vurgun ve yağma artarak devam ediyor. 
Yüz yıl önce dünyanın en zengin 22 ülkesi, bugünün dünyasının da en zengin 22 ülkesi. Aralanna 
yeni birileri katılmamış. Dünya kapitalist nizamı içerisine az gelişmiş olarak giren bir ülkenin, bir 
daha gelişmişlik düzeyine ulaşamayacağı tezi, mutlak anlamda doğru sayılmasa bile, büyük bir han-
dikapı ifade ediyor. 
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İstatistikler üzerinde yürümeye devam ediyoruz... Yorumlarımız, zenginliklerin, kitlelerin yok
sulluğunun ürünü olduğunu kanıtlıyor. 1900 yılından bu yana, mal ve hizmet üretimi 20 kat, enerji 
üretimi 30 kat, sanayi üretimi 50 kat artmış; ama dünyada, 200 milyona yakın insan, toplama kamp-
lanndakine benzer şartlarda yaşıyor. 

Hâlâ 2 milyar insan, sağlığa uygun içme ve kullanma suyundan mahrum. 

1989 yılında, dünyada, mutlak yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısı 1 milyar 225 mil
yondur; yani, toplam dünya nüfusunun yüzde 23'üdür. 

Yeni dünya düzeninin patronları zenginliklerini sürdürsünler diye korkunç cinayetler işleniyor. 
Yerküreyle ilgili makro politikalarını, çıkarlarını koruma ve artırma uğruna, ezilen insanların göz
yaşıyla besliyorlar. Son on yıl içinde 1,5 milyon çocuk savaşlarda ölüyor; sakatlanan çocuklar 4 
milyonu aşıyor, 12 milyon çocuk evsiz barksız kalıyor ve 10 milyon çocuk da savaş yüzünden psi
kolojik travma geçiriyor. 

Kapitalist merkezler, yalnızca dünyanın yoksulluklarını değil, kendi insanlarını da, ayrıcalıklı 
insanlarının çıkarları uğruna soyuyor. Amerika Birleşik Devletlerinde nüfusun üçte biri sefalet içe
risinde yaşıyor. Bu ülkede yoksulluk içinde yaşayan çocukların oranı, 1960'larda yüzde 14 iken, 
1970'lerde yüzde 17'ye ve 1980'lerde de yüzde 22'ye çıkıyor. Halbuki, Amerika Birleşik Devletle
rinde millî gelir, 1970 yılından 1980 yılına, yüzde 25 artıyor. 

İstatistiklerle, az gelişmişliğin sürekli olup olmadığını, Batı'nın zenginlik kaynaklarını ve orta
ya çıkardığı maliyetleri bulmaya çalışıyoruz. 

Aynı istatistiklerle, Batı zenginliğinin kendi sosyal görüntülerini ve geleceğini araştırıyoruz; 
tuhaf görüntüleri rakamlarla yakalıyoruz. 

Amerika Birleşik Devletlerinde çalışan kadınların 13 milyonluk önemli bir kısmı "nonstop" 
hastalığına yakalanmış, işinden çıktıktan sonra, tanımadığı, rasgele bir erkekle geceyi geçirir 
olmuştur. 

Gene, aile içi seks, baba-kız, anne-oğul, kız-erkek kardeş ilişkisi, Hollanda'da yüzde 2'ler 
düzeyindedir. 

içki su gibi tüketiliyor.. Cinayetlerin yüzde 85'i, eşleri dövmenin yüzde 70'i, ırza tecavüzlerin 
yüzde 50'si alkol yüzünden oluyor. 

Dünyada 50 milyon insan uyuşturucuya alışmış. Amerika Birleşik Devletlerinde 6 milyon 
uyuşturucu müptelası var. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 1988 yılında uyuşturucuya harcanan 
para 300 milyar dolardır; yani Türkiye millî gelirinin 3 katı, Türkiye bütçesinin 15 katı. Interpol'e 
göre ise, 1988'de uyuşturucuya harcanan para 300 değil 500 milyar dolardır. Aynı yıl dünya petrol 
tüketimi ise yalnızca 180 milyar dolardır. 

İntiharlar da yaygınlaşıyor. Almanya'da her yarım saatte bir kişi intihar ediyor; her 50 erkek
ten biri, her 120 kadından biri olmak üzere yılda 14 bin kişi intihar ediyor ve New York Times'in 
eski yazarlarından birisinin, intihar etme metotları üzerinde çalıştığı "Son Çıkış" adlı kitabı, Ameri
ka Birleşik Devletlerinde en çok satılan kitaplar arasında. 

Nihayet, Dünya Sağlık Örgütün rakamlarına göre AİDS... İlik kez 1981 yılında teşhis edildi. 
Dünyada bir milyona yakın AIDS'li ve 14 milyon taşıyıcı var. Yıllık artış hızı yüzde 80. Bu nokta
da hemen istatistikteki İnterpolasyon yöntemini kullanıyor, mevcut serilerden yararlanarak gelecek 
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hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. AİDS, bu hızla yayılmaya devam ederse, Amerika Birleşik 
Devletleri nüfusunun tamamı oniki yıl sonra AİDS'e yakalanmış olacak. 

Batı toplumlarının geleceğiyle ilgili başka istatistiklerden hareketle de interpolasyon yapmak 
mümkün. 

Fransa'da, 1985 yılında 65 yaşın üzerindekiler nüfusun yüzde 18'i iken, bu gidişle 2040 yılında 
65 yaşın üzerindekiler nüfusun yüzde 30'u olacak. Her bir çalışanın ödediği sigorta primiyle iki 
emekli geçinmek zorunda, daha doğrusu yaşlı anne ve babasını evden atan Batılı, diğer bir anne ve 
babanın maişetini ödemek zorunda. Tabiî, evlerde beslenen köpek sayısı da artıyor. Sonuçta, kendi 
çocuğunu dışarı atan anne ve babalar da, çocuk yerine köpek besleme açmazı altında. 

Değerli milletvekilleri, görüyorsunuz, istatistikler ne çok şeyi ortaya koyuyor; yalnızca bugü
nü ve geleceği değil, tarihi yorumlamamızı da mümkün kılıyor. 

Gelin, tarihten basit bir kesit verelim ve Paris Sorbon Üniversitesi Profesörlerinden Muham-
med Hamidullah'ın şu tarihî kesit hakkında verdiği rakamlara bakalım: 

Hazreti Peygamber aleyhisselâtı vesselamın döneminde, önce Medine'nin bazı dar sokaklarına 
inhisar eden ilk islam devleti, ortalama bir hesapla günde 274 milkarelik bir yayılma sürati göster
miştir. On sene sonra 2 milyon kilometrekarelik bir sahaya yayılmıştır. Rusya hariç, Avrupa büyük
lüğünde bir genişliktir bu. Üstelik, milyonlarca insanın yaşadığı bir saha. Bu hızlı yayılış, yalnızca 
askerî bir hâkimiyet alanını ortaya çıkarmış değildir; insanların düşünce biçimlerini, dünya görüşle
rini, yaşayış düzenlerini, hayat anlayışlarını değiştiren bir yayılıştır. 

Bu gelişmeyle alakalı ilginç rakamlar var. Günde 274 milkarelik bir yayılma sürati var, on yıl 
sonra 2 milyon kilometrekarelik bir alan oluyor; yani Avrupa büyüklüğüne denk. Bu geniş alan, 
Hazreti Peygamberin komutasında, harp meydanlarında, düşman ordu saflarında maktul düşen yal
nızca 250 insana makubil fethedilmiştir. Müslümanların kaybı ise, ayda ortalama yalnızca bir şehit
tir. 

"İşte İslam ve yeni dünya düzeni arasındaki korkunç fark" diyor; Devlet İstatistik Enstitüsü 
bütçesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Söz sırası, ANAP Grubu adına, Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'indir. 

Buyurun Sayın Ertekin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ertekin, konuşma süreniz 15 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri;. Devlet İstatistik Enstitüsü 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına Yüce Heyeti say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, son on yılda dünyada çarpıcı değişimler meydana gelirken, ülkemizde 
de buna paralel hızlı ekonomik ve sosyal gelişmeler görülmektedir. İçerisinde bulunduğumuz tek
noloji ve iletişim çağı, ülkeleri hızlı değişimlere ve yeni koşullara ayak uydurmaya zorlamaktadır. 
Bu koşullara ayak uyduramayan, değişimi yakalamayan ülkelerin kalkınma yarışında geri kalmaları 
kaçınılmazdır. Değişim süreci içerisinde hızlı ve doğru karar alma mecburiyeti vardır. Bunun için
dir ki, bilgi çağının gereği olarak, yenilikleri, değişimleri anında alıp çizecek çağdaş bir istatistik 
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altyapısı gereklidir. Türkiyemizde bu altyapı, Devlet İstatistik Enstitüsüdür. 

21 inci Yüzyıla yaklaşırken, Devlet İstatistik Enstitüsüün, üstlenmek durumunda olduğu görev 
ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için, çağımızın gereklerine uygun bir yapı ve işleve kavuştu
rulması gereklidir. Kurumun, bu gerekliliği yerine getirmesinde, tüm kurum ve kuruluşların, hatta 
tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacı vardır. 

Ülkemizde, gerek resmî gerekse özel kurum ve kuruluşlar, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
hazırladığı verilerden geniş bir şekilde yaralanmaktadır. Buna rağmen, istatistik bilincimizin tam 
olarak gelişmiş olduğunu söylemek mümkün değildir. Oysa, istatistikî verilerin, bilimsel metotlar
la, güvenilir nitelikte üretilmesinde, bu bilincin önemli bir yeri bulunmaktadır; çünkü, verilerin der
lenmesi aşamasında, ilgili kurum ve kişilerin yardım ve katkıları olmadan, görevin gerektiği gibi 
yapılması mümkün değildir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, önemini arz etmeye çalıştığım istatistik bilincinin ülkemizde 
yerleşmesi için, birtakım tanıtım ve eğitim faaliyetleri içerisinde olması gerekir. Tanıtım ve eğitim 
faaliyetlerinin hedefi, sadece veri kullanıcıları değil, tüm halk kitleleri olmalıdır. İstatistik kavramı
nın gerekliliğini kavrayamamış kitlelerin, doğruya ulaşma yolunda, Kuruma yeterince destek ola
mayacağı ortadadır. Kurumun 1994 bütçesinde bu amaca yönelik bir ödenek tahsisinin olmadığını 
görmüş olmak, bizi, Hükümetin de çağdaş istatistik bilincine henüz ulaşmadığı düşüncesine sevk 
etti; bunu üzülerek belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, şunu belirtmeden geçemeyeceğim : Bizim hükümetlerimiz döne
minde, 1986 yılında, İstatistik Enstitüsü çalışmaları belli bir nizama sokularak, bu çalışmaların neti
celeri, gayet güzel, renkli bültenler halinde basılarak, geniş bir dağıtıma tabi tutulmuştur. Bütün 
milletvekillerine, kamu kurum ve kuruluşlanna, yani isteyen herkese, herhangi bir ücret istenmeden 
gönderilmekte idi. 1993 yılı sonuna geldik; İstatistik Enstitüsünün çıkardığı bültenlerden ve yaptığı 
çalışmalardan, milletvekili olarak bizim hiçbir bilgimiz yok; ancak, özel istek yapıp, bir ayın bülte
nini, hatıra binaen almak mümkün. Ben, istatistik Enstitüsünün, kendi yaptığı çalışmalara güven
mediğine inanmıyorum. Burada, Hükümetin, eleştirilerden kaçmak için bu bültenlerin dağıtımını 
sınırlandırmasının daha muhtemel olabileceğini düşünüyorum. Çünkü, her yeni ayın bülteni, başan-
sızlıklannın bir kere daha tescili niteliğinde. 

Bugünkü uluslararası rekabet ve bilgi akışının önemi dikkate alındığında, dünyanın küreselleş
me sürecinde, bilim, kültür ve ekonomi gibi tüm alanlarda etkin olmayı hedef alan Türkiyemizin 
istatistik Enstitüsü, Batı standartlarında üstün nitelikli personel, en mükemmel bilgisayar sistemleri, 
yerel ve ulusal bilgi ağlan gibi, çağın son teknolojisini kullanma zorunluluğuna sahiptir. Kurumun, 
bugün sadece sayısal olarak değil, nitelik olarak da Batılı rakipleriyle rekabet edebilme şansını 
henüz yakalayamamış olduğunu görüyoruz. 

Bu çağda, personelini hizmet içi eğitimlerle yeterli kılamayan, bu yorucu trafik problemlerine 
karşı, personelinin ulaşım problemini servisle çözemeyen, kreş* dinlenme gibi birtakım sosyal tesis
leri personelinin hizmetine sunamayan Kurumun, bu personelden üst seviyede verim alıp, Batılı 
rakipleriyle rekabete girişmesinin güçlüğü ortadadır. Ülkemizin kalkınması yolunda çok önemli bir 
işlev üstlenen Devlet istatistik Enstitüsünün çalışanlanna, kıt kaynaklarla da olsa bu imkânlar sağ
lanmalıdır. Kurumun verimini üst seviyede tutabilmek için, bu, şarttır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet istatistik Enstitüsünün modern bilgi iletişim teknolojisinin gerek
tirdiği bilgisayar ağı, 1990-1991 yıllannda bizim İktidarımız döneminde kurulmaya başlanmıştır; 
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fakat şu an> hâlâ, teknik donanım olarak Batılı rakiplerinin altındadır. 
1994 bütçesinde, yatırım ödeneklerinin yüzde 260 artışla 81 milyara çıkarılmasını sevindirici; 

ama yetersiz bulmaktayız. 1993 yılı enflasyon rakamının yüzde 70'Iere ulaştığını, 1994 enflasyon 
hedefinin de yüzde 50'lerde olduğunu göz önüne alırsak, bütçede cari, yatırım ve transfer ödenekle
ri için öngörülen toplam artış, bir önceki yıla göre yüzde 100 değil, reel olarak yüzde 30'dur. 

Ülkemizin, gelişmiş dünya düzeyinde etkin bir istatistik altyapısına sahip olabilmesi için, bu 
oranın çok daha yüksek tutulması gerekirdi. 

Kuruluş bütçe metninin "yapılan atılımlar" bölümünde gösterilen, merkezî yapıdan dağıtılmış 
bilgi işlem yapısına geçiş, tüm faaliyetlerin bilgisayar ortamında entegrasyonu, bölge müdürlükle
riyle çevrim içi, yani on-line bilgi akışının tamamlanması, veri tabanının geniş ölçekli kurulması ve 
on-line işletime açılması, uzaktan algılamayla ürün rekolte tahmini projesi gibi hedefler, güzel; 
fakat, yüksek maliyetli hedeflerdir. Bunların hepsi, alt yatırım gerektiren hedeflerdir. 81 milyar lira
lık yatırım ödeneğinin, bu hedefleri gerçekleştirmeye yeterli olması mümkün değildir. 

Ayrıca, gene ilgili bütçe metninin "sonuç" bölümünde, çok güzel bir değerlendirme yapılmış; 
"Devlet İstatistik Enstitüsü, faaliyetlerine, 740'ı yüksekokul mezunu, 1 640 personelle devam 
etmekte. Aynı faaliyet, 15 milyonluk Hollanda'da 3 500 çok kaliteli istatistikçiyle, 27 milyon nüfus
lu Kanada'da 5 000 çok kaliteli istatistikçiyle, 56 milyon nüfuslu Fransa'da ise 7 500 çok kaliteli 
istatistikçiyle yürütülmektedir" denilmektedir. Görüldüğü gibi, ortaya koyulan rakamlar çok çarpı
cıdır. 

Devlet istatistik Enstitümüzün, bu Batılı rakipleriyle teknolojik farklılığı da göz önüne alınır
sa, bu bütçeyle dünya standartlarını yakalamanın güçlüğünü takdirlerinize bırakırım. 

Ülkemizin büyüme hamlesinde önemli boyutlardan biri de dışa açılmadır. Dışa açılma süreci 
içerisinde, Devlet İstatistik Enstitüsünün aktivitesi yüksek olacaktır. Kurum, Batı ile arasındaki 
kalite farkını gidermeden, aktivitesini yerine getiremez. 

Değerli milletvekilleri, millî gelir tahminleri, her ülkede, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar 
kadar, kamuoyunu da yakından ilgilendirmektedir. Bunun başlıca sebebi, millî gelirdeki mutlak ve 
nispî bir büyümenin, toplumdaki her kesim veya ferdin refahını şu veya bu şekilde etkilemekte olu
şudur. Ülkelerin, aynı para birimiyle ifade edilen kişi başına düşen millî gelirlerinin karşılaştırılma
sı, ülkelerin gelişme düzeyleri hakkında bir fikir verebilmekte; ancak, gerçek anlamda kalkınma ve 
refah seviyesinin tespitinde, bu, yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, son yıllarda üllcelerarası refah 
seviyesi karşılaştırmalarında, ülkelerin paralarının kendi ülkelerindeki satın alma güçleri dikkate 
alınmaktadır. 

Ülkemizde, millî gelir hesaplamalarında, Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet İstatistik Ensti
tüsü arasında, yeni seri üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamamıştır veya değişik yaklaşımlar söz 
konusudur. 

Devlet Planlama Teşkilatına göre fert başına düşen millî gelir 1 964 dolar, Devlet İstatistik 
Enstitüsüne göre ise 2 675 dolardır. 

İşsizlik oranı konusunda da değişik rakamlar mevcuttur. Ülkemizde, bir görüşe göre 3 milyon, 
diğer bir görüşe göre de 6 milyon işsiz vardır. Dış dünyaya karşı bizi zor duruma düşüren bu farklı 
yaklaşımların, iktisadî ve sosyal kalkınmamızın pusulası olan Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 
giderilmesini ümit ediyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, son yıllarda önemli boyutlara ulaşan "kara para" veya "yeraltı ekonomi
si" olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi potansiyelimizin, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 
en kısa sürede tespiti için çalışmalara başlanılmasını istiyoruz. Bu çalışma sonucunda, şüphesiz, 
ortaya korkunç rakamlar çıkacaktır. Siyasî iktidarların ülke geleceğine yönelik kararlanna yön 
veren Kurumun bu çalışması, belki Koalisyon Hükümetinin biraz olsun aklını başına almasına yar
dımcı olur. 

iki yılda, 200 trilyon lira iç ve 10 milyar dolar dış borçla 1993 konsolide bütçesi kadar borçla
nıp, bu borcun nerelere kullanıldığının hesabını vermeden, sözümona "vergi reformu" diye, anlı 
şanlı süslenen vergi tasansıyla gözünü gene vatandaşın cebine diken Koalisyon Hükümetinin basi
retsizliğini, kamuoyu daha iyi görür. Gecede 40-50 milyon lira harcayanlardan... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Ne alakası var? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Dinime küfreden bari Müslüman olsa... Ayıp be!... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Değerli arkadaşlanm, müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Sayın Sayın, lütfen müdahale etmeyelim. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Gecede 40-50 milyon lira harcayanlardan vergi alamayan, 

vergi mükellefi olmadan ticaretle uğraşan binlerce insanı kayda alamayan Hükümet, şuursuzca, 
vatandaşın cebine yöneldi. 

İki anahtan zaten unutan bu millete, çağdaş yaşamın gereği olan bir televizyonu, bir buzdola
bını bile lüks gördü; ama merak etmeyin, bu Yüce Milletin de bunlara çok lüks gördüğü şeyler var; 
az kaldı. Bu milleti anahtarlarla, yeşil kartlarla avutmaya çalıştılar; millet de bunlan kırmızı kartla 
kovacak!.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin zamanınızda hastalar hastanelerde rehin kalıyordu, rehin... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Devlet İstatistik Enstitüsünün yayınlan ulaşmadığı için, 

sayın milletvekilleri belki bilmezler; onun için, Yüce Heyeti bazı küçük istatistikî bilgilerle bilgi
lendirmek istiyorum. 

Malum, Sayın Başbakan enflasyonu sebze ve meyve fiyatlanyla takip ediyor(!) Sebze ve mey
ve fiyatlan mevsimine göre düşünce, "enflasyonu düşürdüm" diye seviniyor; ama bunlan duyunca 
sanıyorum üzülecek: 

1 kilogram soğan 15 bin Türk Lirası; yani yaklaşık 1 dolar. Soğanın 1991 yılı fiyat ortalaması 
1 300 Türk Lirası. Aym yılın aralık ayında dolar ise 3 200 lira. Aradaki farka bakınız... Bunlar ista
tistik rakamlandır. 

Yine, bugün 1 kilogram etin fiyatı 80 bin Türk Lirası; etin 1991 yılı ortalama fiyatı 22 600 
lira. 

Bugün 12 kilogramlık tüpgaz 82 bin Türk Lirası; 1991 yılı ortalama fiyatı ise 25 bin Türk 
Lirası. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Aynca, tüm bu rakamlar, Devlet istatistik Enstitüsünün 
rakamlandır. Enflasyonu 5 günde yüzde 10'lara indireceğiz diyenlere bakın(L) 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — 5 günde değil, 500 günde... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — 500 günde... 
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Değerli arkadaşlarım, buradan, Devlet İstatistik Enstitüsünün çok kıymetli bürokratlarına ses
leniyorum: Sizleri, üstün gayretli çalışmalarınızda, takdirle izliyor ve destekliyoruz. İstatistik bilin
cini kitlelere aşılayınız; aşılayınız ki, bu millet, doğruları daha iyi anlasın, yanlışları daha iyi değer
lendirsin; ülkemizin kalkınması, büyümesi yolunda, kitleler, yapılanları, yapılacakları daha iyi kav
rasın; biz siyasîlerin söyledikleri ve vaat ettikleriyle yaptıkları arasındaki bağlantıyı kurabilsin. 

Enflasyon neyi ifade ediyor, millî gelir neyi ifade ediyor, büyüme hızı nasıl hesaplanıyor, dış 
borç, iç borç, ödemeler dengesi nedir; tüm bu olayları iyi anlatınız ki, vatandaş, kimler tarafından, 
nasıl yönetildiğini bilsin. Bu bilinç de, bizleri, iyiye, doğruya sevk etmekte motor güç olsun. 

Yüce milletimizin çağdaş istatistik bilinciyle yoğrulduğu gün, ülke yönetimini, bir daha, böy
le, ehliyetsiz, basiretsiz, hedefi başka icraatı başka, beceriksiz kadrolara bırakmayacağına inanıyo
rum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce de belirttiğim gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün 1994 malî yılı bütçe metninin "tanıtım" ve "yapılan atılımlar" bölümlerindeki temennilere canı 
gönülden inanıyor, bunların, çağdaş bir istatistik altyapısı için; dolayısıyla, daha sağlıklı, planlı, 
programlı büyüyen çağdaş Türkiye için zorunlu olduğunu biliyoruz; fakat, bir önceki yıla göre reel 
artışı yüzde 30'larda olan bu bütçeyle tüm işlerin gerçekleştirilemeyeceğini de biliyoruz. 

Gösterdikleri özverili çalışma azmi ve çok zor şartlarda elde ettikleri basanlardan ötürü, başta 
Sayın Başkan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmek üzere size 1 dakika süre veriyorum. 

Buyurun. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Başta Sayın Başkan Profesör Güvenen olmak üzere, Devlet İstatistik Enstitüsü çalışanlarını 

kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 

Bütçenin, ülkemize ve Kuruma hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenabı Allah'tan temenni 
ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 

Söz sırası, SHP Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman'ındır. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Mutman, konuşma süreniz 15 dakikadır. 

Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1994 malî yılı bütçesi üzerinde konuşmak üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle, hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik zenginliklerinin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla 
yapılan araştırmalar ye bu araştırmaların sonuçlan esas alınarak, gerek kamu gerekse özel kurumla
rın, geleceğe yönelik, kurulma, planlama ve yönlendirilmesinde istatistikî verilerin kullanılması, 
başta insan kaynağı olmak üzere, bu ülkelerin, tüm sosyal, kültürel ve ekonomik varlıklannı doğru 
değerlendirmesinin esaslanndan birisi ve başlıcasıdır. 
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Türkiye'de istatistiğin önemi, ancak cumhuriyet döneminde anlaşılmış ve ülkenin her türlü 
çalışmalarıyla ilgili istatistikleri düzenlemek ve geliştirmek, bu konuda ilgili kamu kurumları ara
sında koordinasyon sağlamak ve istatistiklerle yapılan inceleme ve çözümleri yayınlamak amacıyla 
1926 yılında istatistik Umum Müdürlüğü kurulmuş, daha sonra, 1962 yılında, 53 sayılı Yasayla 
Başbakanlığa bağlı bir kurum haline getirilmiş ve ismi de "Devlet istatistik Enstitüsü" olarak değiş
tirilmiştir. 1984 yılında çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile yeniden düzenlenmiş olan 
Devlet istatistik Enstitüsünün görev ve yetkileri arasına, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel duru-, 
munu ortaya koyan istatistikleri derleme, inceleyerek yetkili kuruluşlara verme ve kamuoyuna açık
lama gibi görevlerde ilave edilmiştir. Enstitü, gerek duyduğu bilgileri, kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerçek ve özel kişilerden istemeye, verilen bilgilerin doğruluğunu araştırmaya da yetkilidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyanın önemli değişmelere tanık olduğu bilinmektedir. 
Gene bilindiği gibi, bir ülkenin bilgi sistemi ve onun bir bileşeni olan istatistik düzeyi ve altyapısı 
ne kadar yoğunsa, demokrasinin etkinliği de o kadar yoğundur ve bu iki kavram arasında doğrudan 
ve pozitif bir bağlantı bulunmaktadır. 

Devlet istatistik Enstitüsünün, bu iki gerçekten hareketle ve dünyadaki gelişmeler düzeyinde 
kendi sorumluluğunu belirleyerek, 21 inci yüzyıla girerken, çağdaş Türk istatistik sistemini kurma
yı ve dünyanın önde gelen istatistik enstitüleri arasında yer almayı, ulusal bilgi sisteminin etkin bir 
parçası olmayı, Türkiye'nin geleceği açısından vazgeçilmez bir hedef olarak belirlediğini ve tüm 
çalışma programını bu amaca yönlendirdiğini görmekteyiz. 

Buna uygun olarak, çalışan personelin kalitesini yükseltmek amacıyla, istatistikçiliğin, saygın, 
gelir olanağı ve disiplini olan bir meslek haline dönüştürülmesine çalışılmış ve bu amaca yönelik , 
yeni kadrolar ihdas edilmiştir. Bu kadrolarda, üniversitelerin istatistik, matematik, ekonometri, bil
gisayar ve mühendislik bölümü mezunu, yabancı dil bilen elemanlar, uzman ve uzman yardımcısı 
olarak istihdam edilmeye başlanmıştır. 

istatistik mesleğinin saygınlığını artırıcı diğer yan faaliyetlere de girişilmesi; örneğin, uluslara
rası ve ulusal bilimsel toplantılara katılım, Türk istatistik Derneği kurulması, yabancı dilde öğrenim 
yapan bir lisansüstü öğretim programı başlatılması ve sürdürülmesi, istatistik alanındaki araştırma 
ve geliştirmeyi canlandırıcı bir strateji belirlenmesi, kayda değer gelişmelerdir. 

Buna paralel olarak, modern bilgi teknolojisi ve veri hizmetlerinin gerektirdiği bilgisayar des- . 
teğine ve bilgi sistemi ağına kavuşmak için başlatılan çalışmalarla, Türkiye'nin en güçlü bilgi-işlem 
merkezlerinden birinin kurulmuş olması, sistemin verimli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla 
da yerel ağlar tesisine ve ulusal bilgisayar ağlanna bağlanma işlemlerine başlanması, mennuniyet 
verici faaliyetlerdir. 

Kurumun, acil olarak gereken yasal altyapı değişiklikleri için çıkarılan kanun hükmünde karar
namelerin kanun haline getirilmesi için yapılan çalışmalar da son aşamaya gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ülkenin istatistik altyapısı, tüm karar sistemlerini ve 
bilimsel çalışmaları etkilemek dunımundadır. Toplum ve ekonomide yapısal değişmelerin hızla 
oluştuğu ülkemizde, Devlet istatistik Enstitüsünün, yaşanan değişimi, veri düzeyinde, minimum 
hatayla en kısa zamanda yansıtması gerekmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, ulusal bilgi sistemi ve uluslararası bilgi sistemi içindeki konu
mu ve yaptığı her görev çok önemlidir. Bilginin, dünyanın en etkin örnekleri düzeyinde derlenmesi, 
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saklanması, işlenmesi, yayılması ve iletişimi, Türkiye'nin, ekonomik, toplumsal ve teknik gelişimi 
için, son derece büyük bir önem taşımaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, 1993 yılında yürüttüğü ve 1994 yılı için planladığı, aslında 
devamlılık arz eden çalışmalarından başhcalan olan, sonu (0) ile biten yıllarda genel nüfus sayımı, 
sonu (3) ile biten yıllarda genel sanayi ve işyerleri sayımı, sonu (1) ile biten yıllarda genel tarım 
sayımı yapmak; aynca, ihtiyaç görülen diğer konulardaki genel sayımlar, anket ve araştırma proje
lerini planlamak, uygulamak, süresinde sonuçlandırarak istatistikî verileri ve bilgileri kullanıcı 
amaçlarına uygun biçimde bilimsel ve uluslararası standartlarda yayınlamak, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün esas görevidir. 

Bu görev çerçevesinde, Enstitü, ülkemiz açısından büyük önem taşıyan üç genel sayımı, 1990 
yılından itibaren yapmış takip eden yıllarda bu çalışmaları neticelendirmiş ve sonuçlarını kitapçık
lar halinde basmıştır. 

örneğin, nüfus sayımı sonuçlan, "1990 Genel Nüfus Sayımı, İdarî Bölünüş" kitabıyla yayım
lanmıştır. 

1991 genel tarim sayımı, 27 Mayıs-15 Ekim 1991 tarihleri arasında uygulanmış olan ve 1963 
yılından bu yana ilk defa tam sayım yöntemi kullanılarak yapılmış bir sayımdır. 1991 tanm sayı-
mıyla, aynca, 4 bin köy ve 32 bin tanmsal işletmede, kapsamlı hane halkı anketi ve muhtarlık anke
ti uygulamalan yapılmıştır. Muhtarlık anketine dayalı geçici tam sayım sonuçlan, 1991 yılı sonun
da, kullanıcılann hizmetine sunulmuştur, 

Tanm dışı bilgileri, beş yıllık kalkınma planlan ve yıllık programlar için gerekli bilgileri, 
Hükümetin alacağı ekonomik tedbirlere ışık tutacak bilgileri, millî gdir ve millî muhasebe hesapla-
nnm yapılmasında kullanılacak bilgileri derleme amacına dönük 1993 genel sanayi ve işyerleri 
sayımı ise, iki aşamalı olarak yapılmış olup; birinci aşaması tamamlanmış ve sonuçlan yayımlan
mıştır. 

1992 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Devlet İstatistik Enstitüsüne verilen ve beş 
yıllık bir süreye yayılan "uzaktan algılama ile tahıl rekolte tahmini projesi" devam etmektedir. 

1994 yılında gerçekleştirilecek olan hane halkı gelir ve tüketim harcamalan anketi sonuçlandı
ğında, gelir dağılımı ve tüketici fiyat endekslerinin yenilenmesi gerçekleşecek; aynca, harcamalar 
yönüyle, bu millî gelir çalışmalanna esas olacaktır. 

Bunlann yanı sıra, bilim ve teknoloji istatistikleri üretimi, millî gelir hesabında üretim, tüke
tim ve harcamalar yaklaşımlannın paralel uygulaması, nüfus ve demografi analizleri merkezi kurul
ması, uluslararası eğitim ve araştırma merkezi kurulması ve faaliyete geçmesi çalışmalan da sürdü
rülmektedir. 

Uluslararası boyutta, İslam Ülkeleri Konferansına üye 45 ülke arasında bilgi alışverişini etkin 
hale getirerek bu ülkelerin ekonomik kalkınmalannı hızlandıracak bilgi ağı (OICIS) kurulması 
planlanmış; Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleriyle, bilgisayar destekli ticaret bilgi sistemi çalış
malan başlatılmıştır. 

Bunlara ilaveten, Azerbaycan, Türkmenistan, Arnavutluk ve birçok ülkeyle ikili istatistik işbir
liği programlannın uygulanmasına geçilmiş ve Avrupa Topluluğu İstatistik Enstitüsü "Eurostat" ile 
işbirliği anlaşması yapılmıştır. 
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Uluslararası İstatistik Enstitüsünün 1997 yılı toplantısının Türkiye'de yapılması için, Devlet 
İstatistik Enstitüsü yoğun çalışmalar başlatmıştır. Bu toplantının yurdumuzda yapılması gelecek 
olan yüzlerce bilim adamı ve araştırmacı aracılığıyla ülkenin uluslararası etkinliğinin artması ve 
yaygın tanıtımı açısından da önem kazanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaşamakta olduğumuz bilgi çağında ve hızla değişen dün
yamızda oluşan belirsizliklerin doğurduğu sorunların çözümünde, kısa zamanda ulaşılabilecek, 
güvenilir verilerin varlığı şarttır. Böyle bir ortamda istatistikî bilgiler, inceleme, değerlendirme ve 
karar almada önemli bir araçtır. 

Güzide bir kuruluşumuz olan Devlet-lstatistik Enstitüsünün bütün bu stratejik hedefleri ger
çekleştirebilmesi; ancak, yapılacak gerçekçi programlarla, nitelikli personel, nitelikli bilgi teknolo
jisi, yüksek teknolojik gelişmelere uyum ve yeterli malî ve teknik imkanlann sağlanmasının yanı 
sıra, Kurumun politik baskılardan uzak tutulmasıyla mümkün olacaktır. 

Konuşmamı burada bitirirken, Devlet İstatistik Enstitüsünün 1994 malî yılı bütçesinin, önce 
Kuruma, sonra ulusumuza hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutman. 

Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara 
Milletvekili Sayın Uluç Gürkan; buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 15 dakika Sayın Gürkan. 

CHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Divan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesini görüşüyoruz. Bu, ne yazık ki gecikmiş bir görüşme, Bu 
görüşmeyi aslında -hepiniz biliyorsunuz- dün yapmamız gerekiyordu; ama bugüne kaldı. Neden 
bugüne kaldı? Çünkü, bugün görüşmemiz gereken İnsan Haklan bütçesini görüşemiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, doğru ya da yanlış, gerçekten gerekliydi ya da değildi; ama, Koalisyon 
Hükümeti, Türkiye'nin insan hakları ayıplannı temizlemek, Paris Şartında bu konuda ne öngörül
müşse onu Türkiye'nin yaşamına taşımak özlemiyle, umuduyla bir bakanlık kurdu; İnsan Haklan 
Bakanlığı... Şimdi "İnsan Hakları Haftasını" kutluyoruz; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
adını verdiğimiz insan haklannın bakanlığının bütçesini görüşemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, bütçeyle ilgili konuşun lütfen. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Evet, bütçeyle ilgili; yer değiştirme bununla ilgili. 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde konuşuyorsunuz... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bu, hazin bir manzaradır. Bu durumu, maalesef, istatistik
lere girmeyen, insan haklan ayıpları, faili meçhul cinayetler, yargısız infaz ve işkenceyle birlikte 
kınıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesiyle ilgili değerlendirmelere geçme
den önce, aramıza geç katılan ve yüzünden, rahatsızlığı belli olan, Devlet İstatistik Enstitüsü Başka
nı Değerli Profesör Sayın Güvenen'e de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. 

Dünyadaki bilim toplumuna geçiş sürecinde istatistiğin önemi, gün geçtikçe daha iyi anlaşıl-
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maktadır. Nitekim, grupları adına burada görüşlerini dile getiren arkadaşlarımız, bu konuya ayrıntı
sıyla girdiler. Ben, çoğuna katıldığım, istatistiğin önemi konusundaki görüşleri, burada yinelemeye
ceğim, ama bir konunun üzerinde durmak istiyorum. 

Çok önemli olan rakamlar, istatistiklere geçen rakamlar, ne yazık ki, bazen, biz siyasetçilere 
boyun eğiyorlar. Bunu düzeltmemiz lazım. Olay, fıkralara konu. 

Bakınız, ilkokula yeni başlamış bir çocuğa "2 kere 2 kaç eder?" diye sormuşlar -doğal olarak, 
"bu da soru mu?" gibi -4 cevabını vermiş; ama, ülkemizde, gayet kaliteli istatistik öğrenimi veren 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu, yurt dışında -diyelim ki Pnnceton Üniversitesinde- istatis
tik doktorası yapmış bir delikanlıya sormuşlar, "2 kere 2 kaç eder?" diye; "3 ila 5 arasında bir 
rakam" yanıtını almışlar. Ama, görüyoruz ki, yıllık program çalışmalarında, buradaki bütçe çalış
malarında, "2 kere 2 kaç eder?" sorusu, değerli ekonomist Başbakanımızın yönetimindeki Hüküme
timize sorulduğunda, alınan yanıt, "kaç olmasını istiyorsunuz" türünden bir yanıt. Rakamları böyle
sine eğmeyelim, bükmeyelim. 

Bu çerçevede üzerinde önemle durmamız gerektiğine inandığım bir konu, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün çalışma sahasının genişletilmesi gereğidir. 

Bu, üç bakımdan son derece önemlidir. Devlet İstatistik Enstitüsü, kuruluşundan sonra, 1970'li 
yıllarda, bir ara, faşist bir örgütlenme modeline konu edilmek istenmiştir. O günler şimdi geride 
kaldı; ama, hâlâ, Devlet İstatistik Enstitüsüne yaratılmış olan olanaklar, o faşist örgütlenme günün
de orada yitirdiğimiz çok değerli uzman istatistikçi boşluğunu giderecek noktada olmamıştır. Şu an, 
kaliteli personel istihdamı konusunda, sanıyorum Devlet İstatistik Enstitüsünün değerli yöneticileri 
ciddî açmazlar, boşluklar içindedirler; buna katkıda bulunmamız gerekir. 

Bir başka olay : Türkiye'de yasal olarak, belki de istatistik konusunda tek yetkili kurumdur 
Devlet İstatistik Enstitüsü, ama pek çok başka istatistik üretilebilmekte, türetilebilmektedir. Bu çer
çevede de, çoğu kez -gelir dağılımı araştırmalarında olduğu gibi, Türkiye'de kişi başına düşen geli
rin miktarının ne olduğu konusunda olduğu gibi- belki biz siyasetçilerin işine gelen açmazlar yaşan
maktadır. Bu açmazları da Hükümetimizin sanıyorum ciddî olarak değerlendirmesi gerekir. 

Bir gelir dağılımı araştırması boşluğu var Türkiye'de. Kabaca neyin ne olduğunu biliyoruz, 
konuşuyoruz; ama gerekli kaynaklan vermediğimiz için, sanıyorum, son yirmi yılda üzerinde tartış
tığımız gelir dağılımı araştırmaları, bir üniversitenin bir kürsüsündeki, ilgili çok sayın bir öğretim 
üyesinin araştırmaları oluyor. Kurum olarak biz buna, neden, korkuyoruz da, girmiyoruz?.. Bir ayı 
bin ortaya çtkmasından korkuyorsak, bu ayıbı temizlemek için o verilere ihtiyacımız olduğunu bil
memiz gerekir. 

Bir başka olay : Şu an Türkiye'nin kişi başına düşen geliri ne?.. Ben, bir zamanlar, bu konuda, 
ne kadar yol aldık biçiminde yaptığı bir konuşma nedeniyle Sayın Başbakanın verdiği rakama inan
mak durumunda kalırsam, 2 700 dolar civarında. Devlet İstatistik Enstitüsünün geliştirdiği millî 
gelir serilerine göre de, bu olay böyle; ama, bütçeye, program çalışmalarına bakıyoruz; bu konuda, 
Devlet İstatistik Enstitüsüyle Devlet Planlama Teşkilatı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan, 
Planlamanın üstünde durduğu bir başka rakam, 1 950 dolar. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte ne kadar kötü bir miras aldığımızı, bugün kendimizi savunmak 
için söyleyebiliriz; olabilir; ama, bunu söylemek için, bütçeyi, yıllık programı düzenlerken, Devlet 
Planlama Teşkilatının millî gelir serisini alıp, "kişi başına düşen millî gelir 1 950 dolar" deyip 
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ondan sonra halkın karşısına çıktığınızda, Devlet istatistik Enstitüsünün geçmiş yıllara da dönerek 
geliştirmeye başladığı yeni millî gelif serisiyle "bakın, biz ne kadar katkıda bulunduk" diye 2 700 
dolardan bahsederseniz; bu biraz ölçüsüz oluyor, dengesiz oluyor; rakamlara boyun eğdirmek ve 
Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışmalarını da ciddiye almamak oluyor. 

Bu arada, bir dileğimi, önerimi de, bu vesileyle, çalışma sahasının genişletilmesi paralelinde, 
Devlet istatistik Enstitüsünün sayın yöneticilerine iletmek istiyorum. 

Ürettikleri pek çok rakamı, bir düzenlemeyle, bir kararla, bir inisiyatif kullanımıyla, halkın 
anlayacağı dilden, halka dağıtım yönünde bir çalışmayı, bir inisiyatifi dikkate almalarında büyük 
yarar görüyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, rakamlar, kimseye yandaş 
olmamalı. Rakamların, partileri, siyasî hesaplan olmamalı. Bu nedenle, Devlet istatistik Enstitüsü
nün tarafsızlığını her şart altında korumak, bizim görevimiz olmalı. Onun için, gelin, hep birlikte, 
Türkiye'nin pek çok kamu kurumunda olduğu gibi, Devlet istatistik Enstitüsünde de, bu Kurumu 
özerk bir yapıya kavuşturmak için bir inisiyatif kullanalım, bir girişimde bulunalım. 

Bu yolla, herhalde, geçmişte acı anılarını hep birlikte hatırladığımız Devlet istatistik Enstitüsü
nün içindeki kalitenin boşalmasıyla ilgili, hâlâ sarılmamış yaraların sarılması, personel kalitesinin 
yükseltilmesi, istatistikçiliğin sayılı ve saygın bir meslek olarak algılanması konulannda da adımlar 
atabiliriz; gerek yurt içinde gerekse uluslararası alanlarda, kaliteli ve güvenilir veri üretiminin ger
çekleştirilmesi yoluna gidebiliriz. 

Bu arada, önemli bir proje olarak gördüğüm; uzaktan algılama yöntemiyle makro düzeyde 
yapılması planlanan rekolte tahmini projesinde, istatistik Enstitüsünün çalışmalarının belli bir siste
matiğe bir an önce kavuşturulmasını diliyorum; ama, bu uzaktan algılama yönteminin de, gerçekten 
istatistik verilere dayanması, gerçek bir istatistik hesabının değerlendirilmelerinin olması çok 
önemli. 

Bakın, bu konuda, ödemeler dengesine esas olan turizm gelirlerinde, sanıyorum biraz kendimi
zi yurt dışında da gayri ciddî saydıran işler yapıyoruz. Ödemeler dengemiz, ödemeler dengesi tablo
muz, şu an, dış ticaret açığından başlayarak, carî işlemler açığı ve genel dengesiyle; -mutlak rakam 
olarak söylemiyorum, enflasyonun bu mutlak rakamları kendiliğinden büyüttüğünü çok iyi biliyo
rum; ama bir göreli, oranlı değerlendirme olarak söylüyorum- cumhuriyet tarihinin kıyaslamalı ola
rak en büyük açıklannı veriyor. Bu konuyu ciddiye almamız lazım; yani dış ticaret açığını ve carî 
işlemler dengesi açığını. 

Türkiye'ye şu yıl gelen turist sayısının azalmış olduğunu da hepimiz biliyoruz. Turistlere otel
lerde, kaç marka, kaç dolara oda ayırdığımızı da biliyoruz; ama, bakıyoruz ödemeler dengesi hesap-
lanna, turizm gelirlerinde 8 milyar dolar gibi olağanüstü bir artış!.. Sayın Bakan bu konuda, "gelen 
turist sayısı azaldı; ama, paralı turist gelmeye başladı" dedi. Yani, böyle şeyler yapmayalım, uzak
tan algılama yöntemleriyle, sırf ödemeler dengesi hesaplannda bir istatistik veriyi, açıklan, genel 
dengeye doğru giderken, daraltacak rakam oyunlarına, politikaya boyun eğdirilmiş rakam oyunlan-
na girmeyelim; çünkü, onun kokusu hemen o tablonun altında çıkıyor. 

Geçmişte hep artı değer veren net hata ve noksan kalemi, yani biraz önce burada değerli bir 
arkadaşımın ifade ettiği, yeraltı ekonomisinin, kayıt dışı ekonominin ödemeler dengesine yansıma-
lan geçmişte hep artı verirken -şimdi turizm gelirlerini, siz, öyle olduğundan büyük gösterince, cari 
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işlemler dengesi açığını kısmen de olsa azaltalım diye -eksi bakiye vermeye başlıyor. Onu da, işte 
bu rakamlara bakıp, Türkiye'ye gelen IMF, OECD, Dünya Bankası uzmanlan, "Canım, siz kendi iç 
politikanız olarak bunları yapın; ama, bizi aldatamazsınız" deyip, önümüze başka tablolar sunuyor
lar. 

Değerli arkadaşlarım, bü çerçevede sahip olacağı bilgi sisteminin dünyadaki teknolojik geliş
melere ayak uyduracak ve geleceğe yönelik bir sistem olabilmesi için de, Devlet İstatistik Enstitü
sünün, hem yurt içinde hem de yurt dışına kesinkes bağlanmış, uluslararası bilgisayar ağına sahip 
olmasının önemini de ayrıca vurgulamak istiyorum. 

Bu çerçevede bir anımsatma yapmak istiyorum: Geçtiğimiz aylarda bir nüfus sayımı yaptık; 
hepimiz evlere kapandık, hepimiz şikâyet ettik, Genel Başkanlarımız tek tek "bu bir ayıptır, düzel
melidir; bilgisayara geçiriyoruz..." dediler; ama, bu çerçevede de bir şeyi anımsatmak istiyorum: 
Nüfus sayımı için bilgisayara geçmek de yetmez. Belki gerekli altyapıyı -örneğin, yer değiştirmele
rin bildirim mecburiyeti konusunda- gerekli yasal mevzuatı yasal altyapıyı hazırlamakta gene havlu 
atarsak, bilgisayara geçtiğimiz için evde hapis kalma -herhangi bir sayımda- külfetinden kurtulma
yız, belki bir günden daha fazla, birkaç gün hapis kalma durumunda kalırız. Çünkü, eğer o yasal alt
yapıyı hazırlamamışsak, gerekli altyapıyı hazırlamamışsak, bilgisayara giren verinin çıkması, evde 
hapis kalıp tek tek sayılmaya göre çok daha zor olacaktır. Bunu da bilmemiz gerektiğini düşünüyo
rum. 

Bütün eksikliklerine rağmen, Devlet İstatistik Enstitüsünün, güvenli, sürekli ve düzenli bilgi 
üreten bir kamu kuruluşu olması, siyasal, sosyal ve ekonomik alanda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Konuşmanızı tamamlamanız için size 1 dakika süre veriyorum; lütfen, süreye 

riayet edin. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — ...gereksinim duyduğumuz bütün verileri daha iyi şekilde 

verebilmesi için her türlü desteği vermemiz gerektiğine inanıyorum. 

Bu vesileyle, sizleri partim Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına saygı ve sevgiyle yeni
den selamlıyorum. 

Sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uluç Gürkan, siz Grup Başkan vekilisiniz. Sizi burada daha önce de ikaz ettim, dedim ki, 

"Genel Kurula ye Başkanlığa hitap edilir.." Siz hâlâ aynı hatayı yapıyorsunuz. Konuşmaya 
"Divan..." diye başlıyorsun. "Divan" diye bir kavram yok. Lütfen... Aynı hataya devam ederseniz, 
size layık olduğunuz cevabı vereceğim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Ne demek "layık olmak" yahu?.. 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 

Sayın Hükümet konuşacak mı efendim? Konuşacak. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) —: Sayın Başkan, kişisel söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Daha önce söz istemi var efendim. 

Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna. 
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Sayın Bakan, konuşma süreniz 15 dakika efendim. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri; istatistiğin ne olduğunu, ne anlama geldiğini, bir toplumun ve ülkenin gelişmesinde ne gibi 
ve ne denli önemli bir rolü olduğunu anlatacak değilim, bunu hepiniz biliyorsunuz; zaten Komis
yonda da görüşülmüştür, tekrar edilmiştir; sayın sözcü arkadaşlarımız da bu konuya belli ölçüde 
değindiler. Ben sadece, grupları adına konuşma yapan değerli milletvekili arkadaşlarımın yaptıkları 
konuşmaları dikkatle izlediğimi ve kendilerinin konuşmalarından yararlandığımı ifade etmek istiyo
rum. Ancak, birkaç noktaya değinmek isteyeceğim. 

istatistik, bir bilim dalıdır. Bilim dalı olduğuna göre, rakamlarla hareket eden; bilgileri, verile
ri toplayan ve rakamlarla değerlendiren, yorumlayan ve bir ülkenin ve toplumun, gerek ekonomik 
gerek toplumsal, sosyal, kültürel ve her yönüyle -sağlık yönüyle, eğitim yönüyle- gelişmesini sağla
yacak yolu aydınlatan, ne yapması gerektiğini ona gösteren bir bilim dalıdır. Onun için, böyle bir 
bilim dalının üzerinde siyasetçiler oynayamaz, oynamaya hakkı da yoktur ve bizim bu görevi aldı
ğımız günden bugüne kadar, bu türlü bir davranış ve Devlet istatistik Enstitüsüyle bu türlü bir ilişki 
ve iletişim asla söz konusu olmamıştır, olması mümkün de değildir. Çıkan rakamlar, hoşunuza 
gider veya gitmez; rakamları değiştirerek, rakamlarla oynayarak gerçeği değiştiremezsiniz, kimseyi 
de kandıramazsınız. 

Bir diğer konu, Devlet İstatistik Enstitüsü rakamlarının halkın anlayacağı bir biçimde halka 
yansıtılması hususu. Doğrudur; ancak, şunu söylemek istiyorum: Devlet istatistik Enstitüsü, rakam
larını devamlı aktarır. Kitle iletişim araçları -televizyon olsun, basın olsun, halka hitap eden bu 
araçlar- halkın anlayacağı şekilde buna yorum getirsin; çünkü, Devlet istatistik Enstitüsü, kendi 
ölçüleri içerisinde çalışan bir kurumdur ve kendinin hitap ettiği kitleler vardır; ama, basın ve tele
vizyonlar, ekonomistleriyle halkın anlayacağı şekilde buna istedikleri yorumu ve biçimi getirebilir
ler. 

Bilgilerin ilgili insanlara aktarılmasında bir sınırlandırılma getirildiği ve bültenlerin herkese 
gönderilmediği ifade edildi. Böyle bir şey yok. Zaten böyle bir şey yapmaya kalkarak neyi önleye
bilirsiniz ki? Akıl dışı bir davranış olur. İsteyen gider alır. Devlet İstatistik Enstitüsünün bu konuda
ki uygulama biçimi nedir? İsteyene vermek; çünkü, herkese gönderdiğiniz zaman, birçok kişi bunu 
alıp bir kenara koyar da okumazsa, o baskıya, o özene, harcanan o paraya ve emeğe yazık olur. Bir 
insan bunu okumak istiyorsa, o bilgilerden yararlanmak istiyorsa, onu önemsiyorsa, bu, Devlet İsta
tistik Enstitüsüne -bunu ifade ettik daha önce- bildirilir; onlar da muntazaman, verdiği adrese bunla
rı gönderirler. Burada bir sınırlama, engelleme diye bir şey asla söz konusu olamaz. 

Bir konuşmacı arkadaşımız personelle ilgili düşüncelerini ortaya koyarken, "Devlet istatistik 
Enstitüsünden kreş olanağı dahi esirgenmiştir; dolayısıyla, kreşi bile olmayan Devlet İstatistik Ens
titüsünün personeli nasıl hevesle çalışabilecek ve onlardan nasıl yararlanılabilecek?" dediler. Sanı
yorum, herhalde bir bilgi eksikliği oldu. 2-4 yaş grubu çocuklar için 100 çocukluk bir kreşin Devlet 
istatistik Enstitüsünde mevcut olduğunu ve ayrıca, 5-6 yaş grubu çocuklar için de 50 çocukluk bir 
çocuk kulübünün mevcut olduğunu, burada bilginize sunmak istiyorum. 

Gelir dağılımı çalışmasını belirleyecek olan "hane halkı gelir ve tüketim harcamaları" çalışma
sı, Devlet istatistik Enstitüsü tarafından 1 Ocak 1994'te başlatılıp, 31 Aralık 1994'te bitirilecektir ve 
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yapılacak olan çok kapsamlı bir anket sonucu halkımıza iletilecektir. Bunu da bilginize sunmak isti
yorum. 

Kadro bakımından sıkıntımız olduğu doğrudur. Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda 
-Hollanda'yla, Kanada'yla, Fransa'yla ve diğer ülkelerle- onlann nüfuslarına oranla bizim personel 
sayımız- görev yapan kişi sayımız -yetersizdir; doğrudur; ancak, bunun artırılması çabası içindeyiz 
ve samimiyetle de bunu istiyoruz; çünkü, daha iyi ve daha doğru sonuçlar elde edebilmek için per
sonel sayısını artırmanız lazım. Bir taraftan sayıyı artırmaya çalışırken, diğer taraftan da nitelikli 
kişilerin gelmesini ve çalışmasını sağlama düşüncesi içerisindeyiz. 1992 ve 1993 yılında 370 kadro 
alınmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsüne ve bunların sınavları yapılarak atanmaları da sağlanmıştır; 
ancak, Devlet İstatistik Enstitüsünün ek kadro isteği, bu çerçeve içinde karşılanamamıştır. 

Burada, bir konuşmacı arkadaşımın bir sözüne kısaca değinmek istiyorum ve -bunu genel 
anlamda söyleyeceğim: Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışanlarını, başındaki değerli arkadaşımız 
Orhan Güvenen başta olmak üzere, kutladılar ve başarılı çalışmalarinın devamını dilediler ve tabiî, 
bu arada, politikacıları da, yani bizleri de eleştirdiler. Öyle bir çelişki ortaya çıkıyor ki, sanki, 
bakanlıklara bağlı olan kuruluşlardaki bütün meseleleri her zaman sadece bürokrasi çözüyor. Evet, 
onlann çalışmalarının değerini biz her zaman için kabul ediyoruz ve daha değerli olması için de 
olanaklannı (imkânlannı) geliştirerek -gerek personel gerek araç gereç olarak gerekse bilgilenme 
açısından- bir çaba içerisindeyiz; fakat, şu düşünce yanlıştır : Yani, bugün Avrupa'da, başta Alman
ya'da olmak üzere diğer ülkelerde, PKK örgütünün bir terörist örgüt olduğunun ilan edilmesi ve bu 
örgütle bağlantılı kuruluşlann bu ülkelerin dışına çıkanlma karannın verilmiş olması bir başanysa, 
bu başanyı -Hükümetin başansı olarak görüp de- bir büyükelçinin başansı, Dışişlerindeki bürokrat-
lann başarısı diye nitelemek doğru değildir. Başansızlıklar hükümetlerin, politikacılann, basanlar 
başkalannın!.. Bu, kendi kendimizi inkâr etmek olur. Hükümetler, nasıl, başansızlıkları kabullen
mek ve faturasını ödemek zorundaysalar, başanlannda da, hak ettikleri şekilde haklannı almalılar 
ve diğer arkadaşlanmız da bunu teslim etmelidirler. 

Onun için, her konuda olduğu gibi bu konuda da, Devlet Isatistik Enstitüsünün -tabiî ki, bu 
Enstitüde çalışan değerli bilim adamı arkadaşlanmızın ve diğer bütün çalışanlann çahşmalan-
çalışmalannm niteliği ve başansı fevkalade önemlidir bizim için; onlann başansı adına bunu ifade 
etmek istiyorum; ama, siyasetin ve hükümetlerin bu konudaki davranışlan, ilişkileri ve kurumlann 
gelişmesi için getirecekleri katkılar ve getirecekleri yeni görüş açılan da önemli bir yer tutmaktadır; 
bunu unutmamamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

Bir sayın konuşmacı turizm gelirine değinmişti. Turizm gelirini, Turizm Bakanlığı ve Merkez 
Bankası hesaplamaktadır. 

Aynca, Sayın Gürkan bir de 7 Kasım konusunda bir ifadede bulunmuştu. Biliyorsunuz, bu, 
nüfus sayımı değildir; herhalde yanlışlıkla ağzından çıktı, farkına varmadı. 7 Kasım günü yapılan, 
seçmen kütüklerinin düzenlemesi ve tanzimiyle ilgiliydi. Dolayısıyla, bu bir nüfus sayımı olmadığı 
için, Devlet İstatistik Enstitüsüyle hiçbir alakası yoktur; yani, onunla bağlantılı bir uygulama değil
di; ama, Devlet İstatistik Enstitüsünün ve bizim amacımız ve hedefimiz, artık bundan sonra insanla-
n eve kapatarak, insanlann özgürlüklerini sınırlayarak, her türlü sayımı, bu tarz bir anlayış içerisin
de yapmak değil; sadece bilgisayar sistemini geliştirerek ve o ağı kurarak değil, bunun altyapısını 
da oluşturmak suretiyle, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, insanlann yaşam hareketliliğini engelleme
den bu türlü sayımlan yapacak yöntemleri uygulamaya sokmaktır. 
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Yapılan değerli konuşmalar ve katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve saygılarımı 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin lehinde konuşmak üzere, buyurun Sayın Şemsek. 
Sayın Şemsek, konuşma süreniz 10 dakika. 
Yalnız, siz daha önce iki bütçe üzerinde söz aldınız; ama, sizden önce işaret eden olmadığı 

için size söz verdik. Biliyorsunuz, daha önce alınan karar gereği, her milletvekilinin, iki bütçe üze
rinde söz hakkı var. Bundan sonra hakkınız kapanmıştır. 

Buyurım. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Zannediyorum o, önceden söz alma kararıyla ilgilidir. Burada kimse olmadığı için, bütçe 

müzakereleri içtüzük çerçevesinde yürüyeceği için... 
BAŞKAN — Efendim, başka söz isteyen de vardı, önce siz istediğiniz için söz verdim. 
Buyurun siz. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Tamam Sayın Başkan; yine de teşekkür ederim: 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstatistik Enstitüsü bütçesiyle ilgili düşüncelerimi kısaca 

arz etmek üzere, Sayın Başkanın da hoşgörüsüyle söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar suna
rım. 

Değerli arkadaşlar, istatistik Enstitümüz, Türkiye'de bilimsel temel ve ilkelere bağlı olarak 
istatistik hizmetlerini yürüten bir kuruluşumuzdur; ki, cumhuriyetin kurulduğu tarihlerde, cumhuri
yeti kuranların, 1926 yılında ihtiyaç duyarak kurmuş oldukları bir teşkilatımızdır. 

Devlet istatistik Enstitüsü, kuruluşundan bugüne kadar altmışyedi yıl içerisinde, çalışma ve 
hizmet anlayışında daima Türkiye'nin optimalini ön planda tutan, uluslararası düzeyde günümüzün 
gelişen istatistik metotlarını ve değişen teknolojiyi çok yakından takip eden, ekonomi, toplum ve 
kültür konulannda derlediği tüm bilgileri bütün kuruluşlara ileterek memleketimize hizmet etmeye 
çalışan ilmî hüviyetli bir kuruluşumuzdur. .'•• 

Devlet istatistik Enstitüsünün, Türk asn olacağını düşündüğümüz ve iddia ettiğimiz 21 inci 
Yüzyılda Türkiye'de mühim bir yeri vardır. Eğer, 21 inci Yüzyılına Türk asn olmasını arzu ediyor 
ve buna gönülden inanıyorsak, istatistik Enstitümüze çok ciddî şekilde önem vermemiz lazım gelir. 

Bugün, Devlet istatistik Enstitüsü bütçemizin imkânlanyla, Enstitümüz, fevkalade verimli 
çalışmalar yapmaktadır; ancak, Devlet istatistik Enstitümüzün bütçesine baktığımız zaman, yanm 
trilyon liralık bir bütçe önümüze gelmektedir. Bu miktardaki maddî imkânla, Türkiye'de yapılması 
lazım gelen istatistik araştırmalannın kâmil manada yapılması imkânsızdır. Bu bakımdan, eğer 
mümkün olursa, başka kaynaklardan aktarmalarla bu bütçemizin desteklenmesi lazım geldiği kana
atimi ifade etmek istiyorum. 

Devlet istatistik Enstitümüzün, özellikle tarım ürünlerimizin, uzaktan algılama metoduyla 
önceden tahmin ve tespit edilmesi yolunda başlatmış olduğu çahşmalann bir an önce neticelendiril-
mesinde, memleketimizin ekonomik gelişmesi bakımından fayda olduğu kanaatindeyim; ki, bu 
metot, dünyada çeşitli ülkelerde kullanılmaktadır. Uzaktan algılamayla ürün rekoltesini önceden 
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tahmin etme metodu, birçok konuda Türkiye'ye fayda sağlayacaktır. Enstitü yetkililerimizin, bu 
projenin, bu çalışmanın bir an önce ve daha geniş şekliyle, Türkiye'nin bütün tarım kesimine uygu
lanabilecek şekilde devreye sokulması hususunda gayretlerini yoğunlaştırmalarında fayda olduğu 
kanaatindeyim. ' • 

Ayrıca, yeni kurulmuş olan Türk cumhuriyetleriyle ilişkiler de artırılmak suretiyle, Türk cum
huriyetleriyle Türkiye'nin bilgilerinin birleştirilmesi yönünde Devlet İstatistik Enstitümüzün gayret 
göstermesinde fayda olduğu kanaatini de ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada bir hususu daha arz etmek istiyorum. İstatistik Enstitümüzün, özel
likle, Türkiye'deki bir eksiğimizi kapatmasım diliyorum. Türkiye'de bugün, çoğu zaman konu olan 
özürlü vatandaşlannuzm sayısıyla ilgili bir eksiğimiz söz konusudur. Türkiye'de hâlâ kaç özürlü 
var; özürlülük gruplarına göre durumları nedir; bunların ilmî olarak tespiti yapılabilmiş değildir. 
Enstitümüz, bu konuda bir çalışma yapar veya yaptığı bir başka çalışma içinde bu doneleri, bu bil
gileri de elde edecek şekilde bir gayret içerisine girerse, memleketimizin bu ihtiyacım da gidermiş 
olur diye düşünüyorum. 

Bu duyguve düşüncelerle, bütçenin hayırh ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Bütçenin aleyhinde, Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak?.. Yok. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 1994 malî yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere 

geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
i. — Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 
Program 

Kodu A ç ı k l a m a • Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

Destek Hizmetleri 231755 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

.111 İstatistik Verilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hizmetleri 244 207 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 670 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 15.038 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 493670000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir. 
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2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabının bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

A —CETVELİ 

Genel ödenek Toplam iptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla dev-
toplamı harcama ödenek harcama rolunan ödenek. 

TOPLAM 132 211856 000 144469 565 000 3 250436 000 15 537 744 000 29 599 000 

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

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ile 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasansı kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olmasını ve 
daha sağlıklı istatistikî bilgiler elde edilmesi için de bütçenin katkıda bulunmasını diliyorum. 

B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programımız gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerindeki müzakere

lere başlayacağız. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar; 
Bütçe üzerinde söz alan arkadaşları okuyorum : 

Grupları adına; Refah Partisi Grubu adına Gümüşhane Milletvekili Sayın Lütfi Doğan, ANAP 
Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Sancak, SHP Grubu adına Erzincan Milletvekili 
Sayın Mustafa Kul, CHP Grubu adına İçel Milletvekili Sayın İstemihan Talay, DYP Grubu adına 
Manisa Milletvekili Sayın Yahya Uslu. 

Şahıslan adına: Lehte; Tokat Milletvekili Sayın Ahmet özdemir, Afyon Milletvekili Sayın 
Gaffar Yakın; aleyhinde, Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci; üzerinde, Konya Milletvekili 
Sayın Ahmet Remzi Hatip. 

İlk söz, Refah Partisi Grubu adına Gümüşhane Milletvekili Sayın Lütfi Doğan'ın. 

Buyurun Sayın Doğan. 

Sayın Doğan, süreniz 15 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığımızın 1994 bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinize en 
derin saygılanmı arz ediyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizce bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanunla kurulmuştur ve o günden bugüne kadar, kanunlarla kendi
sine tevdi edilen görevlerini, diğer millî müesseselerimiz gibi, bu müessesemiz de yerine getirmek-
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tedir. Tabiî, teşkilatın daha rahat çalışabilmesi, milletimizin, toplumumuzun kendisinden beklediği 
hizmetleri daha iyi verebilmesi için o kanun yetmemiş ve 15 Ağustos 1965 tarihinde yürürlüğe 
giren 633 sayılı Teşkilat Kanunu Büyük Meclisimizce çıkarılmıştır. 

Bilindiği gibi, Diyanet işleri Başkanlığı, 1982 Anayasasının 136 ncı maddesinde belirtildiğine 
göre, genel idare içinde yerini alan bir müessesemizdir.Bu müessesemizin hizmetlerini bir bakıma 
iki bölüme ayırmamız gerekmektedir. Bunlardan birincisi, idarî görevleridir. Bu idarî görevlerde, 
az önce arz ettiğim gibi, 633 sayılı Kanunla kendisine yol gösterilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı
mız, o kanun çerçevesinde, o günden bugüne, görevlerini yürütmektedir. Bu idarî görevler için, 633 
sayılı Kanun da ihtiyaca cevap vermemiştir. 

Takdir buyurursunuz, İstiklal Savaşı sonrasında, 1924'lerde nüfusumuz 15 milyon civarınday
ken, Allah'a çok şükür bugün 60 milyona yaklaşmış bulunmaktadır. 

Tabiî, kanunlar o güne göre ihtiyaçlara cevap vermişse de, bugün bu 633 sayılı Kanun da, idarî 
yönden, bu ulvî müessesemizin hizmetlerine kifayet etmemektedir. Bunun için, idarî yönden Sayın 
Hükümetten beklediğimiz önemli bir konu, Diyanet İşleri Başkanlığımızın teşkilat ve çalışmalarıy
la ilgili bütün ihtiyaçlarına cevap verecek bir kanun tasarısını en yakın bir zamanda Türkiye Büyük 
Millet Meclisimize getirmesidir. Eminim ki, bütün partilerimiz, elden gelen gayretleri sarf ederek, 
el ve gönül birliği yaparak, ilmî ve fikrî katkılarda bulunarak, bu müessesemizin ihtiyaç duyduğu 
teşkilat kanununu hep birlikte çıkaracaklardır; bendeniz buna inanmaktayım. 

633 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde şöyle bir hüküm yer almaktadır: "Diyanet İşleri Baş
kanlığı, İslam Dininin inançları -yani itikat esasları- ahlak ve ibadet esasları ile ilgili işleri yürütür, 
din konusunda toplumu aydınlatır ve ibadet yerlerini yönetir." Şu halde, kanunun bu maddesine 
göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, inançlarla, İslam Dininin itikat esaslarıyla ilgili malumatları bizlere, 
milletimizin bütün fertlerine sunmakla görevlidir. Ayrıca, İslam Dininin ibadet ve ahlak esaslarını 
anlatmak ve bu konularda toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumumuza dinî yönden 
ışık tutmakla, hizmet etmekle de görevlidir. 

Yüksek müsaadelerinizle burada hemen şu hususu belirtmek istiyorum: Din; ilahî bir kanun
dur, insanın yapısında vardır, yaratıldığı günden bugüne kadar insanın ruhî bir özelliğidir. Tabiî, 
dinlerin ekmeli de İslam Dinidir. İslam Dini, insanın, hem manevî hem de maddî ihtiyaçlarına 
cevap verecek bir mükemmeliyettedir. Bu itibarladır ki, tarihte arzu edilmeyen birçok sıkıntılara 
rağmen, bu yüce din, bütün berraklığını muhafaza ederek bugüne kadar gelmiştir ve bundan sonra 
dünyanın sonuna kadar da, büyük milletimize, İslam toplumlarına, bendenize göre, bütün insanlığa 
ışık tutacaktır. 

Şimdi müsaade ederseniz, İslam Dininin mahiyeti hakkında, siz değerli arkadaşlarımın bildiği 
hususları bendeniz de özetle bir daha tekrar edeyim: 

Islamda iki ana esas vardır : Birincisi, inanç esasları. İkincisi, bu inanca dayanarak yapılması 
lazım gelen ibadetler, güzel işler, muameleler ve ahlak esaslarıdır. Kur'an'ı Kerim'de bunlar yer yer 
özet bir cümleyle beyan edilir. Mesela, "yaratılmışların en hayırlıları, Allah'ın beyan ettiği ölçüde 
inananlar ve o inanca uygun şekilde iyi işler yapanlardır." 

İyi işler dediğimiz zaman, bu iyi işleri üçe ayırmamız mümkün : 
Birincisi, ibadetlerimiz. Kur'an'da ve Hazreti Peygamberin sünnetinde bunlar bütün berraklı

ğıyla yerlerini almış ve beyan edilmiştir; bütün Müslümanlar, güçleri yettiği ölçüde, bunu yerine 
getirirler. 
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İkincisi, ahlakı esaslardır. "İslamiyet, güzel ahlaktan, ahlakî faizletleri tamamlamaktan ibaret
tir." denilmesinin sebebi budur. Çünkü, Peygamber Efendimiz, "ben, beşeriyette iyi ahlakı tamam
lamak üzere Peygamber olarak gönderildim" buyurmuştur. 

Üçüncüsü, insanlar arasındaki muamelelerin güzel, doğru, adil ve hakkaniyetle olmasıdır. Bu 
konuyla ilgili bir misal olsun diye, siz değerli arkadaşlanma şunu hatırlatmak istiyorum: Mesela, 
insan haklarından bahsediyoruz; hakikaten çok mukaddes, çok güzel bir ifade ve çok güzel bir kav
ram (mefhum). Ayrıca, bir de Allah hakkı diye bahsettiğimiz şeyler vardır. 

Şimdi, Islamın literatürünü, ana kaynaklarını incelediğimiz zaman, onun hikemî, felsefî yönle
rini incelediğimiz zaman, şu hakikat kendisini gösterir: Birincisi, insanın şahsına ait haklan vardır; 
inanma hürriyeti vardır, hayatının korunması hürriyeti vardır/aklıseliminin korunması hürriyeti var
dır, haysiyet, iffet ve şerefinin korunması hürriyeti vardır ve bir de mülkiyet hakkı vardır. Bunlar, 
insan hayatı için zarurîdir ve bütün fertlerde vardır; Müslümanlarda da vardır, gayrimüslimlerde de 
vardır ve hiçbir kimsenin bu haklara müdahale etmesi söz konusu değildir; fertlerin inancı ne olursa 
olsun, yerine göre, devlet dahi müdahale edemez. İkincisi de, "Hakkullah" olarak tabir edilir. Mese
la, inanıyor, ibadet ediyor, ahlakını güzelleştiriyor; bunlar nedir? Allah hakkıdır, tamam; ama, bir 
mesele daha var ki -Islamın dışında hiçbir hukuk sisteminde olduğunu zannetmiyorum- toplumun 
hakkı, Allah hakkı olarak kabul edilir. Mesela, bir kimse, toplumda herhangi bir yanlış iş yaparsa; 
evet, kanunlar, nizamlar onu yakalar, sorguya tabi tutar, suçu vaki ise cezalandınr; bütün bunlar 
vardır, doğrudur; ama, bunlann hepsinden önce, toplumun o hakkı, bizim inancımıza göre, Allah 
hakkıdır ve ona dokunulamaz. 

Bir misal olsun diye arz ediyorum; Bendenizin de, Cenabı Hakkın takdiriyle bir müddet nöbe
tinde bulunduğum Diyanet İşleri Başkanlığım sırasında, memurlanmdan birisinin -benim edindi
ğim bilgiye göre- masasında, bir kendi parasıyla aldığı zarf ve kağıt bulunur, bir de devletin zarfı ve 
kâğıdı bulunur; devletin işini yaptığı zaman, devletin zarafını ve kağıdını kullanır; ama bir ahbabı
na, bir arkadaşına mektup yazacaksa, kendi zarfını ve kağıdını kullanır; yani, devletin ve milletin 
hukukuna riyaet eder. Nereden geliyor bu düşünce? İşte, Hakkullah dediğimiz budur. 

Bu vesileyle, siz değerli arkadaşlanma şunu arz etmek istiyorum: Bu duygu ne kadar köklü, ne 
kadar engin, ne kadar bilimsel, ne kadar rasyonel olursa, hakikaten insanlar o kadar yükselmiş olur 
ve bizim de toplum olarak bu şekilde yetişmiş insanlann mevcudiyetine -sadece bizim değil, bütün 
beşeriyetin- ihtiyacımız vardır. . 

Özetleyecek olursak: Islamı bir bütün olarak düşündüğümüz zaman; bir, doğru bir inancın 
mevcuudiyeti; iki, sahih ibadetlerin yerine getirilmesi; üç, üstün ahlakın, ahlakî faziletlerin mevcu
diyeti; dört, insanlar arasındaki davranışlann,s muamelelerin güzel ve hakkaniyet ve adalet ölçüleri 
içerisinde olması lazımdır. Bunlan kendisinde toplayan insanlar, hakikaten "beşeriyetin gözbebeği" 
denmeye layıktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın başta gelen görevi de, milletimizin kanunlarla kendisine ema
net ettiği görevi de, milletimizin bütün fertlerinde bu düşüncelerin, bu olguların, bu güzelliklerin 
gelişmesine hizmet etmektir. Onun içindir ki, büyük Millet Meclisimiz, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti, 1994 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımıza 8 trilyonu aşan bir bütçe tevdi etmiştir, ikram 
etmiştir; ama, inanıyorum ki, Muhterem Bakanımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı mensubu bütün arkadaşlanmız, milletin kendilerine emanet ettiği bu hizmeti en güzel 
bir biçimde, milletin iyiliği, birliği, bütünlüğü ve kardeşliği yolunda değerlendireceklerdir. 
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Vaktim azaldığı için, burada şunu arz etmek istiyorum: Şimdi, Diyanet işleri Başkanlığımız, 
Türkiyemizde, 60 bin civarındaki cami ve ibadet yerlerimiz vardır, bunlan yönetir. Takriben 80 bin 
civarında personeli vardır ve bu personeli, Teşkilat Kanununa göre görevlendirir, vazifelendirir, 
denetler ve netice itibariyle, en ücra köyümüze kadar ulaşabilir; ancak, burada idarî yönden, hisset
tiğim ve şahsen de müteessir olduğum bir husus var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Doğan, size 2 dakikalık süre daha veriyorum. 

LÜTFt DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, lütfettiniz... 

Şimdi, Türkiyemizde, idarî yönden, devletimizin herhangi bir müessesesine 7 bin kişinin tayin 
edilmiş, evraklarının da başkanlığa gönderilmiş olduğunu düşünelim; yani, kanuna göre muamele
leri yapılmış ve başkanlığa gönderilmiş; ama, kadrolarının bloke edilmiş olduğunu düşünelim... 
Kabul ediyorum, tasarruf düşünüyoruz, israftan kaçınıyoruz, bütçe imkânlarımız dar; elbette bunla
rı kabulediyorum; ama, bu müessesemizdeki 7 bin insanın vekaletle görev yapmasım, hiçbir haktan 
istifade edememesini, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ve Hükümetimizin onuruyla bağdaşır 
bulamıyorum. Muhterem Bakanımızdan istirhamım şudur: En kısa müddet zarfında bu kadroları 
hemen serbest bıraksınlar ve emir buyursunlar -Başbakanlık makamı da emir buyursun- bu kadrola
ra yapılan inhaları hemen tasdik etsinler ve görevlendirilmiş kimseler, gereği gibi görevlerini yerine 
getirsinler. 

Aslında, Plan ve Bütçe Komisyonunda hazırlanan raporda daha başka ihtiyaçlar da var; ama, 
onları muhterem Bakanımız biliyor, zannediyorum ki bendenizin hatırlatmasına gerek kalmadan 
onları yerine getireceklerdir; bu, milletimizin beklentisidir ve Diyanet İşleri Başkanlığımız da ken
disinden beklenen bu görevleri daha rahat, daha iyi ve daha verimli bir biçimde yerine getirebilir. 

Efendim, bu meyanda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir teşkilat binasına kavuşturulması 
lazımdır. Bunun da ikmaline bir an önce teşebbüs edilmesini arz ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Efendim, size 2 dakika daha süre veriyorum Sayın Doğan. 

LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Efendim, çok lütufkâr davrandınız, çok sağ olun. 

BAŞKAN — Estağfurullah; siz konunun mütehassısınız, o bakımdan size bu toleransı gösteri
yorum. 

LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Estağfurullah; lütfettiniz... Teşekkür ediyorum. ("Bravo Sayın 
Başkan" sesleri, alkışlar) Allah razı olsun. 

İkinci bir konu; Diyanet İşleri Başkanlığımız, teşkilat binasına bu yıl içinde kavuşturulmalıdır. 

Üçüncü bir konu : Tokyo'da bir cami vardı, 1986 yılında yıkıldı; fakat, üzüldüğüm birtakım 
sebeplerle şimdiye kadar yapılamadı; neyse, elhamdülillah, şimdi ele alındı ve eski Cumhurbaşka
nımız merhum Turgut Özal Beyin ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel Beyin 
delaletleriyle ve "bu iş gayesine uygun yapılsın" direktifleriyle ele alındı. Bu caminin, bir an önce, 
bizim millî tarihimize, millî onurumuza, millî geleneğimize ve Islamî esaslara uygun bir şekilde 
yapılıp, Tokyo'da insanlığa hediye edilmesini çok arzu ediyorum. Bir an önce bunun ikmal edilme
si, Büyük Millet Meclisimizin değerli üyeleri huzurunda bendenizin istirhamıdır. 
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Efendim, bir başka konu : Türkî cumhuriyetlerde cami teşebbüsüyle ilgilidir. Her birinde bun
lar yapılmalıdır; ancak, gerek Balkan ülkelerinde ve gerekse Türkî cumhuriyetlerde ayrıca Kur'an 
kurslan veya Millî Eğitim Bakanlığımızla işbirliği yapılarak, islam kolejlerinin açılmasında zaruret 
olduğunu, bendeniz, bilhassa Balkan ülkelerinde müşahede ettim; bunu da istirham ediyorum. 

Başka bazı maruzatlanm daha olacaktı; ama, vakti israf etmemek üzere, başta Sayın Başkana 
ve Yüksek Heyetinize teşekkürlerimi arz ederken; bu bütçemizin, milletimize, Diyanet camiasına 
ve İslam âlemine hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyor; hepinize saygılanmı arz ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan 

İkinci söz sırası, ANAP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Sancak'ın. 

Buyurun Sayın Sancak. 

Sayın Sancak, söz süreniz 15 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Diya
net İşleri Başkanlığının 1994 yılı bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Tarih boyunca insanlar, her devirde, din ve maneviyat gücüne muhtaç olmuşlardır; ancak, din, 
Türk toplumlan için, aym zamanda önemli bir müşterek değerdir. Türk kimliğinin en önemli unsur-
lanndan biri İslam Dinidir. Tarih boyunca, Türklerin, lslamiyeti kavrayışlan ve yaşayışlan, diğer 
toplumlardan çok daha farklı olmuştur. 

Din, hayatı şekillendirir, insanlanrç hak ve ahlak karakterlerini yüceltir. İslamiyet, Allah'ın bir
liğini esas alan dinin adıdır. 

1924 yılında Osmanlı şeyhülislamlık geleneği üzerine kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 
milletimizin birlik ve beraberliğinde çimento görevi gördüğü hepimizin malumlandır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, anayasal bir kurumdur; teşkilat kanunu, maalesef henüz mevcut 
değildin. Teşkilat yasasının hâlâ neden çıkarılmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Çünkü, bizim 
dönemimizde ilgili yasa tasansı hazırlanmıştı; hükümet değişikliğinden sonra bu tasan Bakanlar 
Kuruluna gelmiş; ancak, her konuda uzlaşmaz bir yapıya sahip olan mevcut bu Hükümet, bu konu
da da anlaşmazlığım göstermiştir; bu Hükümet döneminde bu hususta anlaşacaklannı da beklemek 
yanlış olur. Ancak, biz, her şeye rağmen, teşkilat yasasının bir an evvel çıkanlmasından yanayız. 

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı da, değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan 
ülkemizdeki her kurum gibi, çağm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernize edilmelidir. 
Modernizeden amacım, tamamen işlevseldir, yoksa, ilmî anlamda değildir; çünkü, bu, yüce dinimi
zin alimlerinin görevidir. 

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün bu teşkilata protokolde verdiği yeri, teşkilata iade etmek 
gerekir. Bilindiği gibi, Atatürk, o dönemde en fazla maaşı Diyanet İşleri Başkanına vermiştir. 
Bunu, diğer birimlerle mukayese için söylemiyorum; ancak, Atatürk'ün bu yüce teşkilata verdiği 
prestij ve saygınlığı ifade etmek için söylüyorum. 

1982 Anayasasımn 24 üncü maddesi, din ve vicdan hürriyetiyle ilgilidir. Türk Devleti, demok
ratik ve laik bir devlettir. Demokratik devletin, islam Dini ilkeleriyle çatışmadığı, bugün herkes 
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tarafından kabul edilmektedir. Laik devlet ise, dinsiz devlet, dine karşı olan devlet değildir; aksine, 
vatandaşlarına din ve vicdan hürriyetini, inanç ve kanaat hürriyetini tanıyan devlettir. 

Laiklik, bugün dünyada en çok sözü edilen kavramlardan birisidir. Herkes, laikliği, kendi 
görüş ve düşüncesine göre yorumlamaktadır. Günümüzde bu kavram kargaşası hâlâ devam etmek
tedir. Gönül isterdi ki, bu konuda ilim adamlarımız, din adamlarımız, Devlet yetkililerimiz bir ara
ya gelsinler, laikliğin sınırlarını tespit etsinler. Maalesef, ülkemizde din ve devlet ilişkileri, çeşitli 
yorum farklılıkları, siyasî kanaatler, uygarlıklar ve önyargılar nedeniyle bir türlü yerine oturtulama
mıştır. 

Dine ve dindarlığa karşı çıkmak isteyenler, devleti ve laiklik prensibini, şahsî tercihlerine, 
yorumlarına ve kendi anlayışlarına kalkan yapmaya yeltenmişlerdir; devlet-din münasebetlerini 
düzenleyen, din ve vicdan hürriyetinin teminatı kabul edilen laikliği, dinsizlik olarak anlamışlar; 
uygulama yetkisine sahip oldukları zaman da bu prensibi bu anlamda kullanmışlardır; bu düşünce
lerine ve şahsî yorumlarına, Büyük Atatürk'ü ve devrimlerini mesnet yapmak istemişlerdir. Halbu
ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu sağlayan ve Büyük Atatürk'ün önderliğinde gerçek
leştirilen İstiklal Mücadelemizi sembolleştiren İstiklal Marşımızda: 

"Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli" denilmektedir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı, millî bünyenin güçlendirilmesinde etkin yeri olan bir kuruluştur, her 

geçen gün önemi de artmaktadır. Nüfusu 60 milyonu bulan güçlü Türkiye'yi istemeyen birtakım 
odaklar, milletimizin birliğini bölmek, bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmak için var güçleriyle 
ısrarlı bir çaba içerisindedirler. Bu nedenle, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu bölücü terörün 
temelinde de bu menfi çalışmaları görmemek mümkün değildir. 

Her zamankinden daha fazla, Diyanet İşleri Başkanlığına, onun güçlenmesine, politikanın içe
risine girmemesine önem vermeliyiz. Haksız tayinlere meydan verilerek, Başkanlık içerisinde, 
gerek hemşericilik gerekse liyakatsiz insanları bir yerlere getirmek suretiyle huzursuzluğu artırma
nın hiçbir anlam taşımadığını görerek, hepimizin bunu önlememiz gerektiği kanaatindeyim. Bu 
düşüncelerimi, geçen yılki Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe görüşmelerinde yine söylemiştim; ancak, 
hâlâ aynı mahzurların devam ettiğini üzülerek duymaktayım. 

Yüce dinimiz, ferdin ve toplumun manevî ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayabilecek ilke ve 
değerlere sahiptir; yeter ki, dinimize sahip çıkalım... İslam Dini, hem modern dindir hem de mantık 
dinidir. Yüce Yaradanımızın, Peygamberimiz Hazreti Muhammet'e ilk mesajı "Oku" emriyle başla
mıştır. İlmin, ancak okumayla elde edilebileceği öngörülmüş, kadın-erkek her Müslümana farz 
kılınmıştır. İslam Dini, ilim, akıl ve fenle kucaklaşan, bütünleşen tek ve yegâne dindir. Din ile ilim, 
değil çatışmak, bilakis el eledir. Müslümanlıkta, aklın ve düşüncenin, büyük yeri ve mevkii vardır. 

Baş düşmanımız cehalettir. İslam Dininin ilk savaş açtığı düşman da cehalet olmuştur. Buna 
bağlı olarak, hoca ve öğretmen, cemiyetin mimarıdır; toplumun tadını tuzunu onlar ayarlar; fert ve 
toplum üzerindeki tesirleri büyüktür. Eğer, bunları, bilgi açığını kapatarak iyi yetiştirirsek, milletine 
ufuk kazandırır ve yükselme programına rehberlik ederler. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, her zaman düzenleyeceği hizmet içi seminerleri ve kurslarıyla, 
görevlilerini yetiştirme cihetine gitmelidir. Bu çalışmaları için imkânlar sağlanmalıdır. Uzun süreli 
hizmet içi kurslarını bitirenlere "kıdem" gibi haklar tanınmalıdır. Din görevliliği cazip hale getiril
melidir. Maddî durumlar düzeltilmeli, diğer devlet memurlarıyla hukukî yönden eşit haklara sahip 
olmalıdırlar. 
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İrşat görevlerini yerine getiren kişiler, işleyecekleri konulan en isabetli bir şekilde belirlemeli
dirler. Hitap edilen kitlenin ihtiyaçları ve bilgi seviyesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Diyanet 
İşleri Başkanlığı, il ve ilçelerimizde, ilmî konferanslar, birlik ve beraberliğimizi artıracak sohbetler 
düzenlenmelidir. 

Islamî bilgilerin topluma sunulmasında, çağın her türlü teknik imkânlarından istifade edilmeli
dir. Hatta, TRT'nin Diyanet işleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile müşterek bir çalışmaya 
girerek, dinî yayınlara bir kanal tahsis edilmesi veyahut da bir zaman ayrılarak, hem ülkemize ve 
hem de Müslüman ülkelere dinî yayın yapılması çok faydalı olur kanaatindeyim. 

Cezaevi, ıslahevi, hastane gibi yerlerde yapılan din hizmetleri, kanunî bir dayanağa kavuştu
rulmalıdır. < 

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza dinî hizmetler verilmesinde her türlü imkân kullanılma
lıdır. 

Bizim amacımız, milletin refahı ve mutluluğudur. Maddî ve manevî kalkınma,'bizim hedefi
mizdir. 

irşat hizmeti, yumuşak ve kinci olmayan bir tavır ve üslupla verilmelidir. Sonra, her insanın 
yüzü, onu başkalanndan ayıran şahsiyetinin damgasını taşır. Yüce Yaratıcının bütün dikkat ve ihti
mamı, ifadesini yüzde bulur; onun için, yüze kusur da vurulmaz... Bu nedenle, Cuma ve bayram 
namazına gelen inşam tedirgin etmenin hiçbir anlamı da yoktur; damarına dokunmanın, irşat hiz
metine getireceği hiçbir artı yoktur. Muhatabım bağnna basmadıkça, ona yakınlık göstermedikçe, 
onu yanına çekmek mümkün değildir. ' 

irşat, topluma sunulan manevî hizmettir. Toplumu aydınlatma, dikkat ve hassasiyet isteyen bir 
görevdir. Bu sebeple, ilgili kimseler özel bir eğitime tabi tutulmalı, bilgi seviyeleri yukanya çekil
melidir. 

Adalet, hüniyet ve eşitliğin müesseseleşmesi olan demokrasi, korkusuz yaşama hakkının çok 
güzel ifadesidir. Demokrasi, bir hayat tarzıdır. Bu hayat tarzını yaşatacak, devlet sistemidir. Herke
sin inançlarına sahip olabilmesi, istediği şekilde ibadet edebilmesi, maddî ve manevî cepheleriyle 
hür olmanın adıdır. 

Son zamanlarda ülkemizin çok büyük sorunlan varken, mevcut Hükümet, bu sorunlann hiçbi
rinin altından kalkamazken, hiç gereği yokken, terörle mücadele yasasının ilgili maddesinde, üstü 
kapalı olarak, 163 üncü maddeyi geri getirme isteğine bir anlam vermek mümkün değildir. Çünkü, 
1980 öncesinde, 163 üncü maddeyle birlikte, 141 ve 142 nci maddeler de kaldınlsın diye sürekli 
yürüyüşler düzenlenirdi. Şimdi aynı yürüyüşü yapanların, aynı maddeleri -hem de sosyal demokrat 
olarak- geri getirmeyi istemelerini anlamak mümkün değildir. 

Bu maddelerde ısrar etmenin, olsa olsa, anlamı bize göre şudur : Bu, yolsuzluklan kapatmak, 
örtbas etmek, başansızlıklarını kamuoyundan gizleyebilmek için seçilmiş bir yoldur. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, aslında, çıkanlmak istenen terörle mücadele yasasının tamamına 
karşıdır. Geçmişte, 1991 yılında, aynı yasayı iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine başvurmuş
tur. Şimdi de, çıkmaması için, laikliği ön plana çıkarmaktadır. Her akşam televizyonlanmızda görü
yoruz: Genel Başkan Sayın Karayalçıri, sanki başka söyleyecek hiçbir şey yokmuş gibi, gece gün
düz bütün toplantılarında "laiklik, laiklik, laiklik..." Yani, ülkenin laiklikten başka hiçbir sorunu 
yok mudur? Sayın Karayalçın'a buradan soruyorum. 

Ancak, ülkemizin bütünlüğünü korumak, hepimiz için farzdır. Ülkenin bütünlüğünü tehlikeye 
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sokacak olan hangi husus olursa olsun, vatanım seven, bu vatanın bölünmesini hiçbir zaman iste
meyen insanlar, bu konulara sahip çıkacaklardır. Bugün, en büyük görev budur; fiilen bu gayretin 
içerisinde olmamız gerekmektedir. ı c 

Maddî kalkınma projelerine kimsenin bir diyeceği, yoktur. Bundan çok daha zarurî, çok daha 
hayatî ehemmiyeti haiz bir proje vardır; o da; mezhep farkı gözetmeksizin, Islama inananların 
"manevî kalkınma projesi" altında birleşmesidir. Toplumsal barış, din ile birlikte mutlaka sağlan
malıdır. " ] . ' . ' 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, sonuç olarak, önemli gördüğüm bazı hususları kısa başlıklar
la vermek istiyorum; 

— Halkın din adamı ihtiyacı kesinlikle sağlanmalıdır. Büyük şehirlerde bile hâlâ birçok cami 
imamsızdır. Aym şekilde, köylerde de çoğu camilerimiz hocasızlıktan dolayı boştur. Mutlaka ve 
mutlaka, camilerimize imam görevlendirilmelidir. 

— Din görevliliği, haysiyet ve hassasiyet isteyen bir görevdir; aksine hareket edenler hakkında 
yasal işlem yapılmalıdır. 

— Din, hiçbir siyasî partinin maşası olmamalıdır. Ülkemizdeki her siyasî partinin dini inancı 
mevcuttur, ibadet ölçüsünü, ancak ve ancak Yüce Allah bilir. Çeşitli tarikat ve görüşe mensup olan
lar, tek idealde, islam idealinde birleştirilmelidir. j 

— Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat kanunu bir an evvel çıkarılmalıdır. 

— Hac farizasını yerine getirmek isteyenlere her türlü kolaylık sağlanmalıdır. Hacılara rehber
lik ve hizmet edecek olan personelin tecrübeli ve yetişmiş kişilerden oluşması şarttır. Hac öncesi 
eğitime daha fazla önem verilmelidir. 

Geçtiğimiz sene biz de bu görevi yaparken en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesini söyle
mek istiyorum: Ülkeler arasında, mutlaka, protokolle ilgili bazı anlaşmalar vardır, en azından gele
nekler vardır; ama, Türk Parlamentosundan otuz otuzbeş arkadaş -hatırladığım kadarıyla- Hacca 
gittiğimizde, Suudî Arabistan'da bizi karşılayan hiçbir Suud yetkilisi olmadığı gibi, bizim Büyükel
çiliğimizin de bu konuya hiçbir şekilde eğilmediğini gördük, şahsen üzüldük. Çünkü, orada, yeşil 
pasaport taşıyanlara daha fazla önem yerdiler, kırmızı pasaport taşıyanlar olarak biz, Cidde Havaa
lanında tam sekiz saat bekledik. Buraya, Suud olsun veya hangi devletten gelirse gelsin, bir ülkenin 
parlamenteri geldiği zaman havaalanında karşılıyoruz ve bugüne kadar hiçbir şekilde, sekiz saat 
bekletmek gibi bir durum da olmamıştır, yaşanmamıştır; ama biz bunu yaşadık ve üzüldük. Ben, 
Suudlulardan daha çok, bizim oradaki yetkililerimize gücendim. Arkadaşlarımız da aynı fikirdeydi; 
çünkü biz alanda beklerken, bizim büyükelçimiz neredeydi; 35 milletvekilinin karşılanması, onlar 
için bir görev sayılmaz mıydı? Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, özellikle Suudî Arabistan'a gönderecek olduğumuz büyükelçilerimizin ve görevlileri
mizin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Sancak, size de 2 dakika süre veriyorum efendim. 

Buyurun. 

İSMAİL SANCAK (Devamla) — Mutlaka, Islamî yönden de çok duyarlı olması lazım. Mese
la, orada duyduğum bir şeyi söylüyorum : Bir Ramazan bayramında, bizim yetkililerimiz kokteyl 
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veriyorlar ve bu kokteylde içki dağıtıyorlar. Bir İslam bayramında, Müslümanların değer verdiği 
bayramlarda içki dağıtılmaz. Bunlara çok önem verilmesi gerektiğini bir defa daha bu kürsüden 
vurguluyorum. 

imam Hatip liseleri ihtiyaca göre açılmalıdır ve eğitim-öğretim kadrosu güçlendirilmelidir. 
Branş derslerine ağırlık verilmelidir. Yetişen imamların halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeleri 
sağlanmalıdır. Ayrıca, Din İşleri Yüksek Kurulu geliştirilerek, âlimlerden oluşan temsilcilerle dinî 
konuları daha geniş bir platformda tartışacak bir meclis meydana getirilmelidir. Böylece, dinimizin 
çağla uzlaşır olması sağlanabilir. 

Sayın Başbakan, sık sık, "Ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek" diyor. Şu anda, gerek 
kadrosuzluk, gerekse güvenlik nedeniyle kapalı olan camilerin', susturulmuş ezanlann da "Ebediyen 
yurdumuzda inlemeli", sözünü tutmaya, Sayın Başbakanı davet ediyorum. (ANAP sıralanndan 
"bravo" sesleri, alkışlar) 

Başörtü meselesi, dönemimizde çıkartılan yasalarla serbest bırakılmıştır. Bu konunun hâlâ 
gündeme gelmesini anlamak mümkün değildir. Başörtü, bazı üniversitelerimizde serbesttir, bazı 
üniversitelerimizde ise yasaktır. Artık, bu çocuklanmıza zulmetmeyi bir tarafa bırakmamız lazım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; sözlerimi bitirirken, 1994 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 
milletimize, memleketimize ve tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, partim ve şahsım 
adına Yüce Meclise saygılanmı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sancak. . ' -
Söz sırası, SHP Grubu adına, Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul'un; buyurun efendim. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kul, konuşma süreniz 15 dakikadır. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Diyanet İşleri Başkanlığının 1994 malî yılı bütçesi ve 1992 

yılı kesinhesap bütçe kanunu üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlannızdayım. Konuşmama başlamadan önce, Yüce Meclisi saygılanmla selamlıyorum. 

Aynı zamanda, biraz önce haber aldığımız üzere, Adıyaman'ın Ağaçsaray Köyünde bölücü 
teröristlerin iki eve baskın düzenlemesini ve bu baskında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 
13 insanımızı katletmelerini de parti olarak kınıyoruz. Bu olaydan büyük üzüntü duyduğumuzu ifa
de etmek istiyorum. Olayda hayatını kaybeden insanlanmıza Tanndan rahmet, yakınlarına ve tüm 
ulusumuza da başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Diyanet işleri Başkanlığının 3 trilyon 711 milyar olan Diyanet işleri Baş
kanlığı 1993 yılı bütçesi, yüzde 125,5 artışla, 1994 yılı için 8 trilyon 368 milyar lira olarak Yüce 
Meclise getirilmiş bulunmaktadır. 1993 yılı bütçesi her ne kadar 3 trilyon 711 milyar lira olarak 
öngörülmüşse de, 1993 yılının 9 aylık döneminde toplam harcama 4 trilyon 163 milyar lira olmuş
tur. Yıl sonunda bu harcamaların 5 trilyon lirayı aşacağı tahmin edilmektedir. Bu 9 aylık dönemde
ki 4 trilyon 163 milyar liralık harcamanın 3 trilyon 998 milyar liralık kısmı personel giderlerine ait
tir. 1994 yılı için getirilen 8 trilyon 368 milyar liralık bütçenin 8 trilyon 144 milyar lirası personel 
giderlerine, diğer 224 milyar lirası ise yatınm harcamaları ve transfer harcamalanna ayrılmıştır. 

Ekim 1993 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığının personel sayısı 88 513 olup, bütçenin 
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tamamına yakını personel harcamaları için ayrılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının 8 trilyon 368 
milyar liralık bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinden, 
Sayıştay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Devlet Planlama Teşkilatı, Yargıtay, Devlet istatistik 
Enstitüsü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, insan Hakları Teşkilatı ve 
Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının hepsinin toplamına eşit düzeydedir. 

Gene, bakanlık bütçeleriyle Diyanet işleri Başkanlığının bütçesini kıyaslayacak olursak, Ada
let Bakanlığı bütçesiyle eşit, içişleri Bakanlığı bütçesinden 1 trilyon 700 milyar lira fazla, Dışişleri 
Bakanlığı bütçesinden 3 trilyon lira fazla, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı bütçesine eşit, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı bütçesine eşit, Kültür Bakanlığı bütçesinin iki katı, Ulaştırma Bakanlığı bütçe
sinin dört katı; Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı, Enerji Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Turizm Bakanlığı gibi, altı tane büyük ihtisas bakanlığının 
toplam bütçesine eşit bir bütçeye sahip Diyanet işleri Başkanlığının bütçesi. Bütçe Kanununa göre 
yapılan büyüklük sıralamasında dokuzuncu sırada gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, böylesine büyük bir bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığının büt
çesini, benden önce konuşan Refah Partisi ve Anavatan Partisi sözcülerinden daha farklı bir şekilde 
değerlendirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, insan haklan açısından, inanç özgürlüğü, vazgeçilmez bir haktır. Her insa
nın, ülkemizin her vatandaşının bu özgürlüklerden yararlanması en tabii hakkıdır. Türkiye Cumhu
riyeti, kuruluş itibariyle, kendisini laik bir devlet olarak tanımlamıştır ve bu çerçevede laiklik, Tür
kiye insanının inanç özgürlüğünün güvencesi olarak kabul edilmiştir. 

Osmanlı devleti, bilindiği gibi, şeriata dayalı bir devletti; egemen hukuk, dinî hukuktu. 
Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler, kendilerini bu hukuk kurallarına göre tanımlamak, toplum 
içindeki davranışlarını bu hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek zorundaydılar. O zaman 
dinî kurallar hiçbir biçimde tartışılamazdı. Böyle bir ortamda yaşayan insanların, değil inartç özgür
lüğüne sahip olması, bir insan olarak kendini ifade edebilmesi dahi mümkün değildi. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — O zaman Ermeniler, Rumlar nasıl yaşadı? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Cumhuriyet ve ardından gelen devrimler, Türkiye insanının 

kendi kimliğini bulma çabasının bir ürünüdür.Bu ürünlerden en önemlisi de, hiç kuşku yok ki, laik
liktir. Laiklik ve laik devlet kavramları, modern çağın ürünüdür. Laiklik, ne Hıristiyan Bizans'ta ne 
de Islamiyetin ilk doğuşunda Arabistan'a vardı; çünkü, bu devletler kendilerini din kurallarına göre 
tanımlıyorlardı. Oysa, laiklik ve laik devlet, dine dayanan bir toplum ve devletin değişmesi arılamı-

, na gelmektedir. Cumhuriyet ve onun kurumları, böyle bir değişimi kendisiyle birlikte var etmişler
dir. 

Cumhuriyeti kuranlar ve özellikle Atatürk, dinî taassuba karşı oldukça akıllı bir çizgi izlemiş, 
dini siyasî otoritenin dışına çıkarma yolunda oldukça yerinde ve önemli kararlar almışlardır. Bu 
önemli kararlardan biri de, Diyanet İşleri Başkanlığının oluşturulmasıdır. Toplumumuzun gelenek
sel yapısını özenle dikkate alan, basiret ve ileri görüş sahibi olan Cumhuriyetin kurucuları, idare 
içinde bulunmakla beraber, mümkün olduğu kadar bağımsız ve etkilenmelerden uzak olmasına 
özen gösterdikleri Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuşlardır. 

Ne var ki, Diyanet işleri Başkanlığı, çok partili hayata geçişle birlikte, zaman zaman amacın-
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dan sapmaya başlamış, kendisini var eden laik devlet anlayışının karşısında olmuştur. Özellikle, 
bazı siyasî partilerin çeşitli gerici akımları kendi bünyelerine çekebilmek amacıyla kullandıkları bir 
kurum haline gelmiştir. Tarikatların zaman zaman, açıktan çekişme alanına dönüşen bu kurum, 
yine bu akımların siyasî tercihini yaptıkları bazı siyasî partilerin aralarında da bir çekişme alanı 
olmuştur. 

Diyanet İşleri Başkanlığının amacından saptırılmasında en önemli faktörlerden birisi, genel 
bütçeden bu kuruma ayrılan paradır. Ülkemizde, çeşitli din ve mezheplere sahip olan insanların alın 
terlerinden ayrılan paralar, bugünkü bütçede olduğu gibi zaman zaman genel bütçenin yüzde 1, 
yüzde 2'sine ulaşmıştır. Özellikle 1990 yılından sonra, bu kuruma bütçeden ayrılan payda sürekli 
bir yükselme olmuş, bu paralar, "Kur'an kursları" adıyla veya başka isimlerle, devletimizin temel 
felsefesine ters düşen irticaî faaliyetlere dönüşmüştür. 

ALÎ OĞUZ (istanbul) — Yanlış, yanlış; öyle şey olmaz. O, senin temel felsefene ters düşüyor. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Refah Partisi Grubu sözcüsü arkadaşımız burada görüşlerini 

ifade ettiler, biz hiç karışmadık. Zaten, laiklik de bu anlama geliyor; hiç kimsenin kimseye karışma
dığı, herkesin kendi inanç ve düşüncelerinde özgür olduğu bir ortamın yaratılması anlamına geli
yor. 

ALİ OĞUZ (istanbul) — Yanlış söylemek hürriyeti de değil. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — ANAP sözcüsü arkadaşımızın laiklik ve 163 üncü maddeyle 
ilgili partimiz hakkında söylediklerine de kısaca değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuya ilişkin olarak, hukuksal düzeyde iki tane üst anayasal ilke bulun
maktadır. Bunlardan birisi, temel haklardan olan din ve vicdan özgürlüğüdür; diğeri ise, cumhuriye
tin temel niteliklerinden birisi olan laiklik ilkesidir. Biz, bu iki ilkeye de aynı derecede bağlıyız. 
Gerçek anlamda demokratik bir toplum, bu iki ilkenin toplumsal yaşama tam anlamıyla uygulanma-' 
sıyla gerçekleştirilebilir. Herhangi bir inanç, ülkede yaşayanların çoğunluğu tarafından benimsensin 
veya benimsenmesin, özgür olmalıdır. 1961 Anayasasında olduğu gibi, 1982 Anayasasının 24 üncü 
maddesinde de bu ilkeler yer almıştır. Türk Ceza Yasasının, "Din Hürriyeti Aleyhine Cürümler" 
başlığı altındaki 175 ve 178 inci maddelerinde, Anayasa Mahkemesinin de katkısıyla, 1987 yılında 
yapılan değişiklikle, laik sistemin gerektirdiği dinsel inanç ve ibadet özgürlüğünün devletçe korun
ması sağlanmıştır. Elbette ki bu koruma, din ve mezhep farkı gözetmeyen bir korumadır. 

Diğer yandan, dinsel inanç özgürlüğü, inanmayanı da içeren bir özgürlüktür; toplumda, çeşitli 
inanç gruplarının, barış içinde, yari yana yaşayabilmeleri için düşünülen bir özgürlüktür. Karşılıklı 
hoşgörü ve anlayış zorunludur bu ortam içerisinde, inananların inançlarının gereğini yerine getirme 
özgürlüğünün yanı sıra, farklı inançta olanların, günlük yaşamlarını istedikleri gibi sürdürme hakla
rı da vardır bu ortam içerisinde. Bunun, herkesçe kabul edilmesi de zorunludur. Örneğin, oruç 
konusunda inancının gereğini yerine getirmek arzusunda olmayan insanlarımızın günlük yaşamları
nı sürdürmelerinde bazı olanaklardan mahrum bırakılmasını kabul etmek kesinlikle mümkün değil. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — ilk önce oruç tutanlara saygı gösterilmesi lazım. Ermeniler 
bile saygı gösteriyor. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Oysa uygulamalar, bunun tam aksini göstermektedir. Bu, 
bazen devlet eliyle de yapılabilmektedir. Devlet kurumlarındaki yemekhanelerin Ramazan Ayı 
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boyunca kapatılması gibi olaylarla karşılıyoruz. Bu durum, devletin, bazı hallerde, anayasal bir 
özgürlüğü korumaktan ne kadar uzaklaşabildiğini göstermektedir. 

Laiklik ve özgürlük bir bütündür, bir bütünün parçalandır; bizim, birini diğerine tercih etme
miz mümkün değildir. Laiklik olmadan özgürlükler ve demokrasi tam olamaz^çağdaşlaşma gerçek
leşemez. Bizim laiklik anlayışımız budur. 

Laiklik konusunda bir mutabakat sağlanması halinde, Diyanet işleri Başkanlığının işlevi, 
elbette yeniden ele alınabilir, bir yeniden yapılanmaya gidilebilir, özerk bir yapı geliştirilebilir. 
Bütün bunlar, tartışılabilir. Biz, bu tartışmayı yararlı görüyoruz ve Diyanet İşleri Başkanlığının bu 
şekildeki yapısıyla, laikliği tam anlamıyla koruduğunu da ifade etmemiz mümkün değil. 

Bugünkü uygulamalanyla Diyanet İşleri Başkanlığı, açıkça bir mezhebin sözcülüğünü, rekla
mını ve propagandasını yapmaktadır; ki, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bazı kesimlerin, dinî 
motiflere dayanarak şiddet ve teröre başvurduklan yadsınmaz bir gerçektir. Sivas olaylannda yaşa
nan katliam, bunun en tipik ve en vahim örneğidir, yazar, bilim adamı ve sanatçıdan oluşan 37 kişi
nin diri diri yakılması, insanlık dışı bir olaydır. Bu katliamı yapanlar, zor kullanarak şiddet yoluyla 
dine dayanan teksesli, totaliter bir düzen kurmak isteyenlerdir. 

Bu topraklarda yaklaşık 20-25 milyon civannda Alevî yurttaşımız yaşamaktadır. Alevî vatan-
daşlanmızın laikliğe nasıl sahip çıktığını, sanınm burada anlatmamızın gereği yoktur. Bir idare 
kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığının tarihi, Alevileri karalayan, zaman zaman da asimile etme
ye çalışan örneklerle doludur. Alevî yurttaşlanmızın verdiği vergiler, kendi kutsallığına saldın ola
rak geri dönmektedir. Hanefi Mezhebinin dışında bugün Diyanet İşleri Başkanlığında değişik inanç 
ve mezheplerden kaç kişi çalışıyor diye sorduğumuz zaman, bu soruya verilecek cevap, zannederim 
gerçeği açıkça ortaya koyacaktır. 

Alevî vatandaşlanmız bu ülkenin öz sahipleri ve laik cumhuriyetimizin yılmaz savunuculan-
dır. Onlann inançlan yok sayılıp, gözardı edilemez. Ülkemizde hızla gelişen gerici radikal hareket
ler vardır. Dini inanç ve özgürlükleri, siyasî inanç ve özgürlükler gibi algılayan bu gruplar, Diyanet 
İşleri Başkanlığının da katkısıyla palazlanmaktadırlar. Özellikle Kur'an kurslan, bu gruplann önce
likle el attığı yerler olmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının görevi, Türkiye sınırlan içinde beraber ve banş içinde yaşayan, 
Alevîsiyle, Sünnisiyle, Türk, Kürt, gayri Müslim gibi bir bütünü bölmek, parçalamak değil, bunla-
nn bir arada yaşamasını sağlayacak bir ortamı yaratmak olmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, ANAP sözcüsü arkadaşımız, Antiterör Yasasıyla ilgili olarak, bu yasanın 8 
inci maddesinin değiştirilmesi konusunda, "SHP 163 üncü maddeyi geri mi getirmek istiyor" gibi 
bir ifade kullandılar. Bizim SHP olarak, her türlü düşüncenin özgürce ifade edilmesine karşı olma
mız kesinlikle sözkonusu olamaz. SHP, demokrasiye en fazla sahip çıkan bir partidir. Bizim 
demokrasi anlayışımız, katılmadığımız ve benimsemediğimiz düşüncelerin, görüşlerin de özgürce 
ifade edilmesini içermektedir. Bizim demokrasi anlayışımızda düşünce suçu yoktur. Biz, demokra
siyi, yalnız bizim gibi düşünenler için değil, herkes için istiyoruz. Bizden farklı düşünenler için de, 
katılmadığımız, paylaşmadığımız, karşı olduğumuz görüşler için de istiyoruz. Çünkü, demokrasinin 
en temel ilkesi de zaten budur. 

Değerli arkadaşlanm, konunun gündeme gelmesi, aslında sizin anlattığınız gibi olmadı. Konu
nun gündeme gelmesi, aslında Terör Yasasının Bazı Maddelerinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Kul, 2 dakika da size veriyorum. Lütfen, süreye riayet edin. 

Buyurun. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, teşekkür ederim... Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Teklif, SHP'nin teklifi değildir. PKK şiddetinin tırmandığı günlerde bazı çevrelerin sıkıyöne
tim isteklerinden sonra içişleri Bakanlığı tarafından gündeme gelmiş bir olaydır. Sonuçta, hazırla
nan taslak, SHP'li ve DYP'li bakanlardan oluşan bir komisyon tarafından değerlendirildi ve ortaya 
bir uzlaşma metni çıktı. Uzlaşma metni olduğuna göre; elbetteki bizim katılmadığımız bazı noktalar 
da vardı; buna rağmen, o uzlaşma metninin altına imza atmıştık. Ama ne yazık ki, bu uzlaşma met
ni Adalet Komisyonunda değiştirildi. Komisyon, 8 inci maddedeki laiklik karşıtı suçlan tasandan 
çıkardı, sonra iki taraf tekrar bir araya gelerek bir metnin üzerinde yeniden bir anlaşma sağlandı. 
Bu husus, anti laik görüşlerin ifade edilmesinin yasaklanması değil, bu görüşlerin zor ve şiddet 
yoluyla kabul ettirilmeye çalıştırılması anlamına gelmektedir. 

SHP olarak bizim, yıllardan beri Türk Ceza Kanunundaki 140, 141,142 ve 163 üncü maddele
rin çıkanlması konusundaki mücadelemiz herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Böylesine bir 
olayda hassasiyet gösteren SHP'nin, 163 üncü maddeyi tekrar, aynı şekilde geri getirmesini düşün
mek, kesinlikle bir yanılgıdır. Biz SHP olarak, şiddetin, terörün, nereden gelirse gelsin, karşısında
yız. Şiddetin hiçbir biçimini ya da motifini onaylamamız söz konusu olamaz. Sadece, bunu şiddet 
yoluyla uygulamak isteyenlere karşı bunu bizim önlememiz ve bizim tepkimiz ona karşıdır. 

Değerli arkadaşlar, Atatürk'ün isminden en çok bahsedilen ve laiklik konusunda en çok tartış-
malann yapıldığı bir dönemde, okullarda zorunlu din derslerinin okutulması, din konusunda, insan-
lann devlet eliyle zorlanması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kul, bir dakika süre daha veriyorum, lütfen bitirin. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Refah Partisi sözcüsüne iki dakika vermiştiniz. 
Din konusunda insanlann devlet eliyle zorlanması, kesinlikle yanlış bir olaydır, islam dini, zor 

dini değildir, bütün kurallan, toplumsal yaşamı düzenleyici ve insanlann kardeşçe yaşamasını sağ
lamaya yöneliktir. Tarihte dinler, insanlann sınıfsal toplum yaşamına geçmesiyle başlamıştır. Ne 
zamanki toplumda zulüm, haksızlık, adaletsizlik, ahlaksızlık, ezen ve ezilen sınıflar ortaya çıkmış
sa, işte o zaman dinler ortaya çıkmıştır. Arabistan'da da Islamiyetin ortaya çıkması böyle bir döne
me rastlamaktadır. Dinler, başlı başına Anayasa hukukudur. Her dinin kendisine göre insanlığa hiz
met için kurallan vardır; mezhepler ise, her dinin giriş kapısı olarak kabul edilmektedir. Fakat bir 
kısım mezhepler, birtakım yönetici ve hükümdarlar ve diktatörlerin güdümünde kalarak, ayn imti
yazlara sahip olmuşlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bir dakika daha veriyorum... 
MUSTAFA KUL (Devam) — Diyanet işleri Başkanlığımızın böyle bir misyonu üstlenmemesi 

gerektiğine inanıyorum. Demokratik ülkelerde Meclisler din işleriyle uğraşmazlar, din işlerini dev
let işlerine kanştırmazlar, devleti de din işlerine kanştırmazlar. Çünkü dinler, kendi kendilerini 
idare edebilecek yapıya sahiptirler. Bunun Türkiye'de de sağlanacağına inanıyorum. Hükümetin ele 
almış olduğu demokratikleşme paketi içerisinde, Diyanet işleri Başkanlığının da yeniden düzenle
nebileceğini düşünüyorum. 
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Bu düşüncelerle, bu bütçenin ülkemize ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Gruplar adına dördüncü söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İçel Milletvekili 
Sayın Istemihan Talay'da. ' • 

Buyurun efendim. 

Sayın Talay, konuşma süreniz 15 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 yılında Büyük Atatürk tarafından, Türki
ye'de din hizmetlerini yürütmek, din konularında, dinî bilgilerde toplumu aydınlatmak ve ibadet 
yerlerini yönetmek amacıyla kurulmuş çok önemli bir teşkilattır. Aslında, Cumhuriyetin ilk başla
rında kurulan bu müessese, bir anlamda, laikliğin teminatı olarak da Türk siyasî hayatına ve yürüt
me hayatına yerleştirilmiştir. Dolayısıyla, Diyanet İşleri Başkanlığını konuşurken, laiklik kavramını 
da aynı çerçevede ele almak ve değerlendirmek bir zorunluk haline gelmektedir. Diyanet İşleri Baş
kanlığı, sadece, 1924'te kurulan önemli bir müessese olmanın ötesinde, anayasal bir kurum olarak 
da, aynı zamanda çok önem verilen ve kendisinden çok hizmet beklenen bir kuruluş durumundadır. 
Nitekim, bu amaçlarla, her yıl bütçemizden tatminkâr ölçülerde ödenekler ayrılarak, din hizmetleri
nin yürütülmesi, devletimiz tarafından bugüne kadar daima olumlu karşılanmış ve bu konuda da 
hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamışım 

Din duygulan kutsal duygulardır; bu duygular, kimsenin üstünlük taslayacağı, kimsenin, diğe
rinden daha üstün olduğunu ifade edebileceği duygular değildir. Dinî inançlar herkes için kutsaldır 
ve bu inançların siyasî amaçlarla, herhangi bir biçimde istismar edilmesi de doğru bir yaklaşım 
değildir. 

Aslında, laiklik kavramını ele aldığımız zaman, bu kavramı bir din düşmanlığı şeklinde 
yorumlamamak gerekir. Çünkü, laiklik, her şeyden evvel, demokrasinin bir teminatıdır ve demokra
si, ülkemizin, bütün siyasal partilerin ortak paydasıdır ve gene ülkemizin, çevredeki devletlerle 
kıyaslandığı zaman, en önemli değerlerinden, en önemli özelliklerinden biridir. Bu nedenle, laiklik 
konusunu bir din düşmanlığı gibi algılamak ve bunu topluma bu şekilde yaymak, aslında hepimizin 
bindiği dal olan demokrasiyi yıpratmaktan başka bir sonuç vermeyecektir. Çünkü, demokrasi bir 
hoşgörü rejimidir. Aynı şekilde, İslam dini de hoşgörüyü önde tutan bir dindir. Bu dinin, hoşgörüyü 
önde tutan ilkesiyle, laiklik ilkesi arasında gerçekte bir çelişki yoktur, tam tersine bir uyum vardır. 

Şimdi, son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda tartışmalar yapılıyor. "Bu tartış
malar doğru mu, yanlış mı, gerekçeleri nerelerden kaynaklanıyor; buna girmek istemiyorum, ama 
Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Türkiye'de dinî duygulan, dinî düşünceleri topluma yerleştirme göre
vi içindeki bir kuruluşun tartışılması, gerçekten doğru bir durum değildir. Öncelikle bu tartışmayı 
ortadan kaldıracak çabalar ve çalışmalar içinde olmak gerekir. Elbette her kurum tartışılabilir; ama, 
din gibi, kutsal bir duygunun toplumda yerleştirilmesini bir görev olarak kabul eden ve bir görev 
olarak üstlenen bir kurumun, bu tartışmalardan mümkün olduğu kadar uzak olması gerekir ve bu 
konuda üzerine düşen her türlü çabayı ortaya koyması gerekir. 
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Değerli arkadaşlarım, toplumumuzda geçmişten gelen önyargılar var. Ülkemizin yüzde 99'u 
Müslüman. Bu konuda kimsenin kuşkusu yok; ama, etnik özelliklerden, bölgesel özelliklerden veya 
mezhep farklılıklarından gelen ayrışmalar da var. Bütün bu gerçekleri birlikte düşündüğümüz 
zaman, Diyanet İşleri Başkanlığının çok daha esnek, çok daha hoşgörülü ve bütün bu farklılıkları 
da içerecek ve hepsine bir ölçüde öneri getirecek, onları kaynaştıracak, onları toplumda mutlu ede
cek çalışmalar ve çabalar içinde olması gerekir. Yani, bazı önyargıların giderilmesi ve toplumdaki 
katı, uzlaşmaz bazı tutumların ortadan kaldırılması için her türlü çabayı ortaya koyması gerekir. 

Bir örnek vermek gerekirse; toplumda hâlâ Alevî kesime yönelik olarak bazı önyargılar bulun
maktadır. Nitekim, bir televizyon yayınında bu önyargılar çok çirkin bir biçimde ortaya konmuştur. 
Elbette bunun sorumlusu Diyanet işleri Başkanlığı değildir; ama, toplumdaki bu önyargıları gider
mek ve biraz evvel ifade edildiği gibi, sayıları 20 milyona yaklaşan Alevî vatandaşlarımızı da mut
lu edecek, onların toplumla, bu ön yargılardan kurtulmuş olarak kaynaşmasını sağlayacak her türlü 
yayın ve irşat faaliyetinde bulunmak, Diyanet İşleri Başkanlığının da görevi olmalıdır. 

Biraz evvel belirttiğim gibi, siyasetle din, birbiriyle hiç uzlaşmayan, bağdaşmayan kavramlar 
olarak ortaya çıkıyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — O, size göre, size göre... 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Hele, dini siyasete alet ederek, onu sanki kendilerinin 
öz malıymış gibi, başkalarının tamamen yabancısıymış gibi topluma sunmak, her şeyden evvel 
hepimizin ortak değeri olan Müslümanlığa karşı yapılmış bir büyük yanlıştır. (DYP, SHP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

Kendi durumumdan bir örnek vermek istiyorum : 1970 yılında Bozcaada'da Kaymakam olarak 
görev yapıyordum. Bir sabah, bir sabah Ezanının çok bet bir sesle okunduğunu duydum. Bunun 
üzerine Müftü Efendiyi, müezzinle birlikte makama davet ettim ve mümkünse bu görevin sesi 
güzel olan, ezanı güzel okuyacak olan bir müezzin tarafından icra edilmesini istedim. Bozcaada'da 
Hıristiyan bir cemaat da vardı; öyle bir ortamda elbette Müslümanlığın, Islamın daha güzel bir 
görüntü içinde olması bizim için de bir görevdi. Aradan yıllar geçti. 1987 yılında Toroslarda, 
İçel'de bir dağ köyünde, bir vatandaşın şöyle bir sorusuna muhatap oldum : "Sayın milletvekilim, 
siz ezanı yasaklayan Kaymakam olarak tanınıyorsunuz, bu doğru mu?" diye sordular. Ben de aynı 
burada izah ettiğim gibi, "ben, ezanı değil, ezanı okuyan kişiyi yasakladım; daha güzel sesi olan bir 
müezzin vasıtasıyla bunun okunmasını sağlamak için. Çünkü, Ezan bir çağrıdır, ibadete bir davettir. 
Bunun en iyi bir biçimde yapılması için çaba gösterdim dedim. Bana söylenen bu. Benden önce 
oraya gelen bir siyasî partinin yetkilileri, bizi bu şekilde karalayarak, oradan ayrılıp gitmişler. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu tip yaklaşımlar, partiler arasında, hele böyle yalanlarla, bu tip 
iftiralarla, çirkin bir yarış halinde din faktörünü, din unsurunu siyasete alet etmek, bizim hiçbirimi
ze yarar sağlamaz, tam tersine, hepimizin çok değer verdiği, inanç içinde olduğu bu duyguları yara
lamış olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığının, özellikle son dönemlerde 
komünizmin yıkılmasından sonra, Türk cumhuriyetlerinde, Doğu Avrupa'da, Balkanlarda, dinî 
irşatta bulunmak üzere, o bölgelere din adamları göndermesini olumlu bir girişim olarak karşılıyo
ruz. Aslında bu, bir dinî faaliyetin ötesinde, Türkiye'nin dış politikasına yönelik bir gayrettir; çünkü 
Türkiye, kendi müesseselerini, kendi anlayışlarını bu ülkelere, bu ülkelerdeki Müslüman ve Türk 
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cemaatlere aktarabildiği oranda kendimizin daha iyi tanıtılması ve ülkemizin dışarda itibarının daha 
da çoğaltılması mümkün olacaktır. Ancak, bunun yeterli derecede olduğunu ifade etmek mümkün 
değil. • 

Bir süre önce Ukrayna'nın Kiev şehrinde bir toplantıda Kırım Türklerinin dinî lideri olarak 
karşımıza çıkarılan yetkili, Suudi Arabistan kökenli bir imam. Yani, Suudi Arabistan, kendi insanı
nı, Kırım'daki Türklerin dinî görevlerini yerine getirmek üzere oraya kadar göndermişti. Aynı duru
mu, Arnavutluk'un Tiran başkentinde de görme imkânımız oldu. Orada da, müftü efendi, İran'ın 
kendilerine büyük destek verdiğini, ancak Türkiye'den yeterli destek görmediklerini ifade etti. 

Bunu, şunun için söylüyorum : Dışarıdaki insanlarımıza bu bilgilerin bizler tarafından, Türki
ye tarafından iletilmesi, bu ilişkilerin bizler tarafından sağlanması Türkiye için daha büyük önem 
ve itibar taşıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, laiklik kavramına bir demokratik temel unsur olarak yaklaştığımızı ifade 
ettim. O nedenle, laikliğe karşı, özellikle saldmlan veya şiddet hareketlerini doğru bulmak veya 
bunu hoşgörüyle karşılamak, bizim için mümkün değildir. Zorun ve şiddetin olduğu yerde düşünce 
yoktur, hoşgörü yoktur, inanç özgürlüğü yoktur. Dolayısıyla, hangi koşulda olursa olsun, zora ve 
şiddete karşı bir tavır içinde olmamız, hepimiz için bir görevdir. (CHP sıralarından alkışlar) 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Aynı hassasiyeti dine karşı yapılan saldırılarda da bekliyo
ruz. 

M. tSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Gayet tabiî, biz dinî duygulan kutsal duygular olarak 
kabul ediyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Talay, iki dakika süre daha veriyorum. 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) —r Kimsenin inancını kötülemek, kimsenin inancını 

yermek de, hiç kimsenin hakkı değildir. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Laikliği savunduğunuz kadar dinimizi de savunun. 
BAŞKAN — Lüften müdahale etmeyelim, arkadaşımızın süresi çok az. 
M. tSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Gayet tabiî, biraz önce de belirttiğim gibi... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne yani; dinî savunmak sadece RP'nin işi mi? 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... Lütfen... 
M. tSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Bu değerler, ortak değerlerdir, bunlann üzerinde 

tekel kurmak, bunlann üzerinde öncelik iddia etmek yanlıştır. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Burada hepimiz Müslümanız. Ben laikim... Olur mu öyle 

şey? (CHP ve RP sıralanndan karşılıklı laf atmalar) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen gürültü etmeyelim. 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu arada, Sivas 

olaylanna da bir nebze değinmek istiyorum. Evet, Terörle Mücadele Yasasında bu maddenin bulun
masını doğru buluyoruz; ancak, her şey yasalarla değil, bazen de uygulamayla, idarî tedbirlerle ve 
gerçekçi politikalarla sağlanabilir. Eğer, Sivas'ta etkili bir Hükümet yönetimi, etkili bir kamu yöne
timi uygulanabilmiş olsaydı, inanıyorum ki, 37 insanımızın diri diri yanmasını önlemiş olabilirdik. 
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Bunuda, Hükümetin bir hatası, bir eksikliği olarak burada vurgulamak ve sizlere sunmak istiyorum. 

Ben bu düşüncelerle 1994 yılı bütçesinin Diyanet İşleri Başkanlığına ve tüm milletimize hayır
lı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 

DYP Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Yahya Uslu; buyurun. (DYP sıralarından alkış
lar) .. 

Sayın Uslu, konuşma süreniz 15 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA YAHYA USLU (Manisa) -•- Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın 1994 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Din işlerini tedvirle görevli Diyanet işleri Başkanlığımızin anayasal bir kuruluştur; hepimiz 
biliyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütçesi üzerinde görüşen, başta muhterem Hocam Lütfü Doğan 
olmak üzere, sırasıyla diğer konuşmacılara da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Gerçekten, son konuşmacı Istemihan Talay Beyin dediği gibi, dinde üstünlük kavramı sadece, 
Cenabı Hakkın bir ayetinde buyurduğu gibi, Inne ekremeküm endellahü etgaküm; "Sizin en ekremi-
niz Allah'tan en çok korkanmızdır" diyor. Yani, şu veya bu, şu parti veya bu parti, şu insan, bu çöp
çü, bu cumhurbaşkanı demiyor. Dinde böyle bir ayrıcalık da yoktur. Cumhurbaşkanıyla çöpçü aynı 
sırada namaz kılar, ibadetini aynı yerde yapar. (Alkışlar) 

Dün bu kürsüden ifade ettiğim bir kelime vardı; atalarımız "Dünyada mekan, ahirette iman" 
demişler, insanoğlu için iki değer var : Dünyada mekan -buna vatan da diyebilirsin- ahirette de 
iman. Bu iki kanat, ancak insanları maksudu menziline ulaştırabilir. Vatansız insan olamayacağı, 
mekansız insan yaşayamayacağı gibi, dinsiz insanın, imansız insanın da yaşaması mümkün değil-" 
dir. Mutlaka bu ikisi insanoğlu için lazımdır. Bu deyim atalarımız tarafından ne kadar güzel ifade 
edilmiştir. Bu, evrensel bir ifadedir; evrensel değer taşır. Sadece Müslümanlar için değil, dünyada 
yaşayan bütün insanlar için de geçerlidif bu söz. 

Diyanet işleri Başkanlığımızın çok büyük görevleri vardır; diğer üyelerin ifade ettikleri gibi. 
Din, sosyokültürel açıdan baktığınızda, milletlerin ve toplulukların esenliğini, menşeleri ne olursa 
olsun, millet olma yapılarının temel harcını, birlikte ve beraber yaşamalarının teminini sağlayan ana 
faktörlerden birisidir; vatan birliği ülküsüne eşdeğerdir. Hatta, vatan birliğinin ve bir toprak parçası
nın vatan yapılmasının kökünde din birliğinin rolü büyüktür. 

insanoğlu, dinle doğmuş, dinle ölmektedir. Din inancı, yaratılışının gereğidir. Fıtrî olarak insa
noğlunun inanma ihtiyacı vardır. Şu halde, dinin vazgeçilmezliği de ortadadır. 

Din, Yüce Allah tarafından gönderilen, insanoğlunun dünya ve ahiret hayatını tanzim eden ila
hî kanunun adıdır, insanoğlunun dinsiz yaşaması mümkün değildir. 

Tarihte gördüğümüz dinlilerle dinsizler kavgasında, hep dinsizliği savunanlar yenik düşmüş
tür. Maddeciliği savunan Aristo'ya karşı maneviyatçılığı savunan Eflatun'un zaferine dünya tanık 
.olmuştur. 18 inci Asırda dinsizlik cereyanları, sonuçta belki komünizmin doğumunu sağlamış; ama 
1917'de kopan film yetmiş yıl sonra koptuğu yerden tekrar başlamıştır. 
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Türk Milleti Islamiyeti kabul ettikten sonra tevhid bayrağını hiç yere düşürmeden bugüne 
kadar taşımış, ilelebet de taşıyacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türk Milleti, vatan yapılmış bu topraklar üzerinde yaşayan topluluğun 
adıdır. Bu millet, mayasında, Türk'ü, Kürt'ü, Abaza'sı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Laz'ı, Boşnak'ı, Arap'ı, 
Türkmeni Türk Milletinin fertleridirler. Bu, bizim zenginliğimizdir; ama, öyle bir yanımız var ki, 
birliğimizi sağlayan bizi millet yapan, kardeş yapan, bu vatan toprakları üzerinde beraber yaşamayı 
öğreten, bizi birbirimizden ayrılmamasına yapıştıran öyle bir harcımız var ki, işte onun adı tslam-
dır, onun adı Müslümanlıktır. 

Alevisiyle, Sünnisiyle hepimiz Müslümanız elhamdülillah; şu mezhebiyle bu mezhebiyle 
İslam ağacının dallarıyız. Allah'a uzanan yollarda cihetler, yönler vardır; kimimiz o yönden, kimi
miz bu yönden; ama, hepimiz Allah'a ulaşmak için yürürüz. Ne mutlu "Müslümamm" diyene, ne 
mutlu "Türk Milletinin ferdiyim" diyene. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal bir kuruluşumuz
dur ve büyük hizmetler görüyor. Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte genel idare içerisinde yeri
ni almış, laiklik ilkesi ışığında hizmetlerine devam eden bir kuruluşumuz. Tekmil din hizmetlerini 
büyük bir özveriyle, feragatla yürütmektedir. Diyanet işleri Başkanlığımız, bugünkü Başkanımız ve 
onun altındaki bütün birimlerimiz bu ulvî görevi fedakârca yapmaktalar ve bu ulvî görevin umdele
rini halka sunmak için var gücüyle çalışmaktadırlar. 

Son günlerde laiklik nedir ne değildir tartışmaları sürüp gidiyor. 1928'lerde başlayıp, 1937'de 
Anayasaya alınan bu ilke, cumhuriyetimizin temel ilkelerinden biridir; ancak, herkesin tefsirine 
açık, kendi anlayışına göre anlam verilen bir kelime halinde ortada duruyor. Dünyada laiklik ilkesi 
nasıl işliyor, nasıl anlaşılıyorsa, biz de aynısını tatbik edelim. 

Değerli milletvekilleri, dünya değişiyor, dünyada değişim var; demokrasi anlayışı, insan hak
ları anlayışı, hürriyet ve özgürlükler anlayışı, toplumsal değerler, kapitalist ve sosyalist düzen deği
şiyor, sosyal ve ekonomi anlayışı değişiyor; ama, bizde laiklik anlayışı değişmiyor... Afrika'daki 
ilkel toplumlar yamyamlıktan vazgeçiyor, değişiyor; ama, bizdeki laiklik havarileri bir türlü değiş
miyor, hâlâ Ortaçağın kör kütük kafalanyla, bizde tamtamlarla laiklik türküleri düzülüyor. (RP sıra
larından alkışlar) 

Beyler, değişin artık, 1940'ların bakış açılarını terk edin, medenî olun, çağdaş olun. Bu duru
munuzla biz, diğer milletlerin 50 yıl gerisine düşüyoruz. Bu ülke laiktir, rejim de laiktir; ama, 
insanlar laik olmak zorunda değildir, Müslüman olmak da zorunda değildir; evet, Müslüman olmak 
da zorunda değildir. İsteyen, istediği gibi inanır, yaşar, istediği gibi giyinir; başını örter, dekolte 
giyinir, kimseyi ilgilendirmez, İnançta hür, ibadette hür; inancını yaşamada yaymada ve konuşma
da hürdür; yeter ki, devletin çatısını zedelemesin. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sivas... 

YAHYA USLU (Devamla) — 163 üncü maddeyi geri getiremezsiniz. Millet ve bu Meclis 
buna müsaade etmez. (RP sıralarından alkışlar) Laiklik karşıtı eylemler ne demek; bir ortaya koya
lım veyahut da koyunuz. Laikliğe ne karşıdır, ne karşı değildir, izah ediniz. Laiklik karşıtı toplantı, 
gösteri ve yürüyüşler hangileridir? Böyle bir ilke getirirsek, kanun tatbikatçısının insafına teslim 
oluruz. 

Mevlüt toplantıları, aşure günü toplantıları, cem günü toplantıları; Hacı Bektaşi Veli'yi, Mev-
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lana Hazretlerini anma toplantıları; dağa doğru çıkılırken yağmur duası yürüyüşü; manevî hak iste
me toplantı ve yürüyüşü; üniversitelerde başörtüsünü örttürmeyenlere gençliğin protesto yürüyüşü 
ve toplantıları, namaz veya haccı yasaklayan biri çıkarsa, buna tavır alan toplantılar laiklik karşıtı 
mı sayılacak?.. Ne alakası var?. Türkiye'de diğer hak arama yöntemleri kullanılırken, cumhuriyetin 
diğer ilkeleri elden gidiyor diye yasak mı getiriyoruz? 

UR AL KÖKLÜ (Uşak) — Laiklik bunlara güvence getiriyor.., 

YAHYA USLU (Devamla) —- Evet, ben de öyle diyorum zaten, güvence getirmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, temel ilkelerden yalnız laiklik ilkesine mi has bu yasaklar, cumhuriyetin 
başka temel ilkeleri yok mu, yalnız laikliğe mi var? Söylediğim gibi, buna tadat edelim; nedir, ne 
değildir hususunda bir anlayış getirelim, bu hususta bir anlaşmaya varalım. "Temel ilkelerden, yal
nız laiklik ilkesine has bu yasaklar böyle çıkacak" derseniz olmaz; böyle çifte standart da olmaz, 
yapamazsınız, geriye düşeriz. Bu, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesine, Paris Şartına aykındır, 
devlet olarak bunlara attığımız imzaları yalamaktır, medenî çağdaş dünyanın saygın bir üyesi olma 
iddiamızı yok eder, insan hak ve hürriyetlerini daha ileriye götürme niyetimizi boşa çıkarır, Avru-
payla, hür dünyayla entegre olmamızı önler, Batılılaşma iddianızla bağdaşmaz; çünkü Batıda böyle 
bir şey yok. Bu rüyadan vazgeçmenizi diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; geçmiş zamana şöyle bir göz atacak olursak, Sayın tste-
mihan Talay'ın geçmişte başından geçen bir olay gibi, benim de anlatacağım bir kaç tane hatıramda 
olaylar var. Vaktiyle, uydurma yöntemlerle laiklik adına neler yapılmış... Yıllar evvel Eskişehir'in 
sıkıyönetim komutanı -adını söylemiyorum, adını herkes bilir; bir dönemde birlikte parlamenterlik 
yaptık- var; yıl kurak, Müslüman halk yağmur duasına çıkıyor değerli milletvekilleri... Bu yağmur 
duasına çıkış fiili laikliğe aykın sayılarak, yağmur duasına çıkan halk toplanır ve nezarete atılır; 
seccadeler, tespihler, hatta mestler, dua kitaplan suç unsuru sayılır... Getireceğiniz bu mu? Bu, laik
liğe aykın bir hareket mi? Milletin kendi inancına göre bir fiilde bulunması laikliğe aykırı mı? Bun-
lann laiklikle ilgisi yok. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sivas... Sivas... 

YAHYA USLU (Devamla) — 1974-1975'lerde başımdan geçen bir başka olayı anlatayım. Bu 
tarihlerde Manisa'nın bir ilçesinde belediye başkanıyım. Bir olaydan dolayı mahkeme beni bilirkişi 
olarak çağırdı. Aşure günü toplantısında Allah'a bir takım zikirler, yaparlar-olur, Allah'ın ismini 
anmak bir zikirdir- ve daha sonra aşurelerini yiyen topluluk dağılmak üzereyken, polis bunları 
yakalar, mahkemeye getirir. Mahkeme, bu nedir diye beni bilirkişi tayin eder. Bu aşure gününü kut
lamak laikliğe aykın sayılıyor... Bu, aşure günüdür, Islamda bu adetler vardır. Nasıl diğer dinlerde 
hamurlu, hamursuz günler, kızıl yumurta vesair günler varsa, İslam dininde de aşure günü vardır. 
"Bunlann laiklikle ilgisi yoktur" dedim ve bunu mahkemeye anlatıncaya kadar göbeğim çatladı. O 
günkü hâkimimizin müspet bir kişi olması, ya da laikliğe bu gözle bakmaması sonucu, bu insanlar 
kurtuldular. Böyle örnekleri geçmişte yaşadık. Bunlan tekrar geri getirmek, insan haklanna aykın
dır. 

Din, terakkiye mani değil; her zaman söylüyoruz. Hele hele İslam Dini, ilerlemeye, ilerlemeye 
matuf bütün sözleriyle bunu emretmiş. İslam Dininin birinci ayeti "oku" diye başlamış, ikra bismi-
rabbikel azıym, "Allah'ın ismiyle oku" diye başlayan bir dinde, gericilik nasıl olabilir, terakkiliğc 
mani, ilerlemeye mani olmak neresinde bulunabilir? 
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"Kur'an-ı Kerim'i bugüne kadar tam tefsir ettim" diyen bir alim yoktur. 
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Uslu, konuşmanızı bitirmek için size iki dakika veriyorum. 
Buyurun. 
YAHYA USLU (Devamla) — Lütfunuza sığınıyorum. Sayın Başkanım, son konuşmacıyım, 

birkaç dakikanızı rica edeceğim. 
Müfessirler insandır, kendisini yaratan halikinin kelamınf onun düzeyinde anlatması da müm

kün olmaz. însan, sınırlı zekaya, sınırlı akla, sınırlı bilgiye, sınırlı, şuura sahiptir. Eserin müessiri 
gibi olabilmesi düşünülemez. O nedenle, Kur'an-ı Kerim'i zaman ve hadiseler, buluşlar ve keşifler 
tefsir etmektedir. Dün anlaşılamayan hikmetleri bugün anlaşılmaktadır. 1400 yıl evvel Cenabı Hak 
tarafından insanların hayatını tanzim etsin diye gönderilen bu son ve mütekamil kitabın içinde bulu
nanları, söylediklerini o gün anlamakta güçlük çekenler bugün anlamaktadırlar. 1400 yıl evvel bun
ları anlayamazdık. Allah Yasini şerifte diyordu ki, Estauzübillah Bismillah "Vesşemsu tecri limüs-
tekarlillehe ve vel kamere gaddernehü menezile" ayeti celileleri, güneş ve ay hususunda "Ayda 
menziller takdir ettik, güneş bizim karar kıldığımız yerde cereyan eder" anlamında olup, aydaki 
menzillerden, ay, dünya ve güneşin hareketlerinden burçların doğduğu, gece-gündüzün doğduğu, 
diğer konuların doğduğu o gün söylenseydi kimse anlamazdı; ama, bugün bunlar anlaşılıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — İki dakika süre daha veriyorum efendim, buyurun. 
YAHYA USLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Kant-Bergson'un görüşlerini o zaman kim anlardı ki, düşünün; bugün bu anlayışlarda o günkü 

alimlerin anlatamadıkları gibi. 
Bir örnek daha vermek istersek; Aristo'nun eserleri 1209-1295'lerde kilise tarafından yasaklan

mıştı. Halbuki, Aristo, klasik mantığın babası; bu, daha sonra anlaşılır hale gelmiş. 
Burada modern maddecilik meselesine girmiyorum. Tabiî, Aristo'nun görüşü başka, Voltai-

re'nin görüşü başka, Eflatun'un görüşü başka; ama, genel olarak şunu söylemek istiyorum; Kur'an-ı 
Kerim'in mucizevî bir kitap olduğunu anlatmak istiyorum. Yani, onu zaman tefsir ediyor ve hadise
ler ortaya çıktıkça bir de bakıyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de var. O gün anlaşılmıyor, dünyanın yuvar
lak olduğunu Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesinden o gün söyleseniz kimse anlamaz; ama, daha 
sonra bu ilmen ortaya çıktığı zaman "Ha, Kur'an-ı Kerim'de bu da varmış" denilebildi. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; artık medenî dünyada ilmin, teknolojinin ulaştığı bugünkü 
zirvede, bu gibi meselelerle uğraşmamamız gerekir. Bazı ütopyacı ve adapteci bilgin geçinenleri
miz vardır hâlâ. Eskimiş bu fikirleri savunmanın ve savunagelmenin ne demek olduğunu daha anla
mıyorlar; ama, ben onlara talihsiz insanlar diyorum. 

Geçen yıl, Diyanet İşleri Başkanlığında 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununun 46/a maddesi gere
ğince açıktan atama izni bekleyenler vardı; bu sene yine gelmedi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Son cümlenizi söylemek üzere, fazladan bir dakika süre daha veriyorum, buyu

run. 

— 533 — 



T.B.M.M. B:43 13.12.1993 0 : 1 

YAHYA USLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hemen bitiriyorum. 
Bunu Sayın Bakanıma arz ediyorum; 3 065 Kur'an kursu öğreticisi, 5 949 imam-hatip, 567 

müezzin- kayyım, 50 şoför, 5 bekçi, 207 hizmetli, 2 kaloriferci açıktan atama izni beklemektedir. 
Hiç kadrosu olmayan cami sayısı 5 500'dür. îmam-hatip kadrosu olup da, müezzin kadrosu olma
yan cami sayısı 6 bindir. Müezzin-kayyım kadrosu olup, imam-hatip kadrosu olmayan cami sayısı A 
1 500'dür. Hiç kadrosu olmayan Kur'an kursu sayısı ise 1 800'dür. 

Değerli Bakanım, bunu dikkatlerinize sunuyorum. Bu kadrolar verilip, serbest bırakılıp hizme
te sunulmalıdır. Londra, Lefkoşe, Üsküp'e yurt dışı din hizmetleri müşavirlik kadroları verilmelidir. 
Strazburg, Banım, Tiran ve Nahcivan'a da yurt dışı din hizmetleri ataşelik kadroları verilmelidir. 
Bunlann önemini ve gereğini benden önce konuşan ark^daşlanm belirttikleri için bu konulan tekrar 
anlatmayacağım. Çeşitli ülkelerde görevlendirilmek üzere, toplam 225 din görevlisi kadrosunun 
verilmesi lazımdır. Bu kadrolann verilmesi için de ilgili makamlara talepte bulunulmuştur. Diyanet 
işleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları, sekiz yıllık temel ilköğretim statüsüne geçirilmelidir. 
Zaten bununla ilgili kanun da çıkmıştır. 

Sayın Başkanım, affınıza sığınarak, bir konuya daha değinip sözlerimi bitireceğim. Bütçe 
kanunlannda açıktan atama izni aranmayan istisnaî memurluklar vardır. Diyanet işleri Başkanlığı
mızın din hizmetlerine dahil imam-hatip, müezzin, kayyım gibi kadrolan da bu istisnalar listesine 
alınmalıdır. Sayın Başbakanımızdan, ilgili Devlet Bakanımızdan, Maliye Bakanımızdan, eli, kolu 
bağlanmış olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın elini, kolunu çözmelerini, 60 milyon adına arz edi
yorum. Eğer bu, bir bütçe imkânı meselesidir diyorsanız; o zaman bütçeye bu kadrolar için kullanıl
mak üzere isteğe bağlı bir vergi koyun, göreceksiniz ki bu millet koyduğunuz bu verginin iki misli
ni verecektir. 

1994 yılı bütçemizin, ülkemize, Diyanet işleri Teşkilatına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı 
Hak'tan niyaz ediyonım. Beni dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Uslu. ' 
Din ve Tanrı işlerinin konuşulduğu bir sırada adaletle hareket etmek hepimizin görevi. Onun 

için, arkadaşlanmıza eşit davranmak zorundayız. 
Sayın milletvekilleri, böylece, öğleden önceki çalışmalanmızı tamamlamış olduk. Saat 

14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.02 

© 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

• ' •• " • o — • •• • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. —1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (Devam) 
1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Efendim, Hükümet Diyanet İşleri bütçesi üzerinde söz istiyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Şu anda istemiyoruz. 
BAŞKAN — Bütçenin lehinde, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet özdemir'e söz veriyorum; 

buyurun efendim. 
Sayın özdemir, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Diyanet İşleri bütçesi 

üzerindeki kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu ana kadar gruplar adına konuşan değerli sözcülerimiz, Diyanet 
İşleriyle ilgili birçok meseleyi gündeme getirdiler; ancak ben, konuya daha değişik bir nokta
dan yaklaşmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hiç dilimizden düşürmediğimiz ve bugüne kadar da birçok defalar 
bu kürsüden telaffuz ettiğimiz bir konu, bu memleketin, Türkiye'nin yüzde 99'unun Müslü
man oluşudur. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, tabiî olarak Müslümanlığın, tslâmiye-
tin esasları da öğretilmek mecburiyetindedir. Bu noktadan hareket ettiğimiz zaman, Diyanet 
İşleri Başkanlığına büyük görevlerin ve sorumlulukların düştüğünü görüyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, sadece hükümetler tarafından kendisine verilen birtakım görev 
ve sorumlulukları yerine getirmekle kifayet etmemelidir, edemez. Bugün, Islamın emrini, Kur'-
anm emrini bu topluma, milletimize sunmak, bu konuda milletimizi bilgilendirmek, Diyanet 
İşleri Başkanlığının görevlerinin başında gelmektedir. 
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Biraz önce konuşan arkadaşlarımız, din ve siyaset işlerinin birbirinden ayrı olduğunu ifa
de buyurdular. Evet, Anayasamızda böyledir, din ve vicdan hürriyeti vardır; ama, bugünkü 
uygulamalarla Diyanet işleri Başkanlığının serbest değil, hükümetlerin tekelinde olduğunu gö
rüyoruz. Şayet Diyanet işleri Başkanlığı tarafından tslamın emirleri, Kur'anı Kerim'de olduğu 
gibi kamuoyuna bildirilemiyor, hükümetlerin inisiyatifi doğrultusunda fetva vermeye kalkışılı-
yorsa, bu noktada, Diyanet işleri Başkanlığının müstakil olduğundan, hür olduğundan bah
setmemiz mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, okullarımızda din derslerinin serbest olması öneriliyor. Öğretme
den istemek hiç kimsenin hakkı olmasa gerek. Gene, sıkça telaffuz ettiğimiz, yüzde 99'u Müs
lüman olan bu ülkede, Islamiyeti öğretmeyeceksek; gençlerimize, çocuklarımıza okullarda dini 
bilgileri veremeyeceksek, o insanlardan din adına, islam adına nasıl hizmet bekleyeceğiz? 

Altını çizerek ifade ediyorum, öğretmek ve öğrenmek başka şey, uygulamak başka bir şey
dir. Devletin aslî görevlerinin başında gelmesi gerektiğine inandığım dinî bilgilerin öğretilmesi
ne okullardan başlamalıyız. Radyo ve televizyonlardan da gerektiği şekilde tslamî bilgilerin 
verilmesinin doğru olacağına inanıyorum. Cuma akşamları beş on dakikayla sınırlı olacak şe
kilde, ehliyetsiz kişiler tarafından dinî konularda toplumu aydınlatmak yeterli değildir. 

islamiyet, sadece sevgi ve kardeşliğe dayalı da değildir. Evet, tslamın prensipleri içerisinde 
sevgi, hoşgörü, kardeşlik, insan hakları gibi birçok konu mevcuttur; ama, bunların yanı sıra, 
birtakım tslami vecibelerin yerine getirilmesi de vardır. Bu gerçekleri topluma ifade edebilme
nin yolu, medyayla, görüntülü yayınla olabilecektir. Yılda dört defa kandil gecelerinde mevlüt 
okutmakla, tslami bilgi verildiği söylenemez. Diyanet işleri Başkanlığının, Radyo ve Televiz
yon Kurumuyla işbirliği yaparak, tslamın vecibelerinin yerine getirilmesinde zorunlu olan far-
zî bilgilerin topluma verilmesi gerektiği inancındayım. Böyle yapılmazsa, bizim, yani milleti
mizin dolduramayacağı boşluğu başkaları doldurur. Bu tabiat kanunudur. 

Bugün üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 40'ına yakın bir kısmında alkol ve uyuştu
rucu düşkünlüğü varsa bu, buralarda yeterince dinî bilgilerin verilemediğini gösterir. 

Bazı sözcü arkadaşlarımın kasıtlı olarak veya bilmeyerek Islama saldırdıkları inancında
yım. Bugün, laikliği bahane ederek, onun kisvesi altına girerek tslama saldırmaya, onun hü
kümlerini hiçe saymaya hiç kimsenin hakkının olmadığı inancındayım. Sivas, Başbağlar ve Ya-
vi'deki katliamlar, tslamî bilgilerden yoksun olunmasından kaynaklanmıştır. Bir taraftan ce
nazeyi camie getiren, bir taraftan da "Kahrolsun şeriat" diye bağıranların şeriatı yeteri derece
de bilmedikleri inancındayım. 

Burada, devletimiz başta olmak üzere, Diyanet işleri Başkanlığına büyük görevler düştü
ğü inancındayız. 

Şunu altını çizerek söylüyorum : Dinde zorlama yoktur, öğreteceksiniz, öğrettiklerinizi 
uygulayıp uygulamamak şahısların kendi vicdanlarını ilgilendirir; isteyen uygular, istemeyen 
uygulamaz; o ayrı bir konu. 

Cennet ve cehennem, bu ibadetler neticesinde varılacak yerlerdir. Dünya, ahiretin tarlası 
ise, burada ne ekerseniz, orada onu biçeceksiniz. 

Yine, belirtmek istiyorum ki, yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede tslamî prensiplerin öğ
retilmesi noktasında taviz verilmemesinden yanayım, prensipler öğretilmelidir. Şayet, bu kürsü
den bu kelimeyi ifade eden arkadaşlarımız, tslama karşı çıkıyorlarsa, Müslümanlığı, Islamiyeti 
kabul etmiyorlarsa, bunu da bu kürsüye çıkıp açıkça ifade edebilirler. Aksi halde, bir taraftan 
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Müslümanlığı, Islamiyeti dilden düşürmelerini, öbür taraftan da İslam ahlakına uygun hare
ket etmemelerini doğru bulmuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekileri; bu noktadan hareketle,Diyanet İşleri Başkanlığının, 
şu andaki mevcut yapısından kurtarılıp Vakıflar Genel Müdürlüğüyle birlikte bakanlık düze
yinde teşkilatlanmasını talep ediyorum. 

Yine, Diyanet İşleri Başkanlığında şu andaki mevcut yapıyla otomasyona geçilmesini ve 
bilgisayar sistemine dönüşülmesini arzu ediyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanının, hükümetler tarafından değil, Yüksek Din Şurası tarafından 
tayininden yanayız. 

Bugün sayıları 8 bine yakın cami, devletin hiçbir katkısı olmadan, vatandaşların parasıyla 
yaptırılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın özdemir, konuşmanızı bitirmek üzere iki dakikalık süre daha veriyo

rum, lütfen süreye riayet edin. 
AHMET ÖZDEMİR (Devamla) — Bu camiler kadrosuzluk yüzünden ibadete açılma

maktadır. 
Son olarak bir konuya daha değinerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Halk tarafından 

yaptırılacak camiler Diyanet tşleri Bakanlığı vasıtasıyla illerde müftülüklerin denetimi altında 
Türk-Islam medeniyetine uygun olarak yapılması için, tip projeler çizilmek suretiyle cami ya
pacak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını teklif ediyoruz. 

Bu vesileyle, 1994 yılı bütçesinin, başta Diyanet tşleri Başkanlığına, ülkemize ve tüm in
sanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdemir. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyurun. 
Sayın Bakan, konuşma süreniz 15 dakikadır. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi üzerine grupları ve şahısları adına 
söz alıp, kıymetli fikirlerini belirten değerli arkadaşlarımıza, Diyanet İşleri Başkanlığından so
rumlu bir Hükümet üyesi olarak her şeyden önce teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Yapıl
makta olan bu güzel hizmetin, güzelliği ile orantılı olarak, son derece değerli fikirleri, kıymetli 
temennileri ve bizim de daima katıldığımız ve haklılığını da her zaman kabul ettiğimiz ve ede
ceğimiz son derece yararlı eleştirilerle birlikte ve hatta eleştirilerden daha çok güzel temenni
lerle birlikte fikirlerini beyan eden arkadaşlarımızı dinledik. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; aslında Türk Milleti yüzde 99 ile Müslümandır. 
Böyle bir toplumda, Diyanet İşleri Başkanlığının anayasal konumu hakkında -bana göre- hak
lı olmadan serdedilen düşüncelere rağmen, bu kuruluşumuz aşağı yukarı 76 bin çalışanıyla, 
bugün 8-10 trilyonluk bütçesiyle, ülkemize ve ülkemizde yaşayan insanlarımızın inanç hakkına 
ve inanç hürriyetine hizmet etmeye çalışmaktadır. 

Burada sizlere, son konuşan değerli arkadaşım'Sayın Ahmet özdemir'in değindiği bir nok
tadan geriye doğru giderek ve Başkanlık Divanının haklı olarak bize tanıdığı 15 dakikalık süre
ye sığmaya gayret ederek, bazı şeyleri ifade etmek istiyorum. 

Din dersleri Anayasaya aykırı mıdır? Din derslerinin Anayasaya veya laikliğe aykırı oldu
ğunu kabul etmek mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım, bir ülkede her şeyi öğretirseniz, 
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her şeyi öğretirsiniz; fakat, o ülkenin yaşayan insanlarının büyük çoğunluğunun inancı istika
metinde onlara bilgi verdiğiniz zaman, bunu o ülkenin anayasal nizamına aykırı sanmanın man
tığını anlamak mümkün değildir. Tarih, coğrafya okutursunuz, tslamiyeti de okutursunuz, ts-
lamiyette zor yoktur, tslamiyette Yüce Yaratıcımız bize emrettiği kitabının Câsiye Suresinde, 
"Sen sadece tebliğ et" diyor. Yine aynı surede, "Sen, onun üzerinde murakıp da değilsin. Sa
dece tebliğ edicisin. Hatta tebliğ ettiğini murakabe etmek, takip etmek, yani uygulanıp uygu
lanmadığını takip etmek, denetlemek gibi bir görevi de ben sana vermiyorum" diyor. Burada 
sureyi aynen tekrarlamış olmayayım, burada değerli din görevlisi arkadaşlarım var, gayet iyi 
bilirler; binaenaleyh, bu şekilde, böylesine yüce bir dinin, böylesine geniş anlayışlı bir inanç 
sisteminin içerisinde yaşayan insanlar olarak, İslamiyetin öğretilmesini Anayasaya aykırı bul
mak değil, islamiyetin öğretilmemesinin devletin hizmetlerinin bir noksanı olarak saymak ge
rekir diye düşünüyorum. Tarihi, fiziği, coğrafyayı öğrendiği gibi, tslamiyeti de öğreniyor, işte 
İslamiyet budur diyor; çünkü, bunun ötesinde zaten herhangi bir zorlamayı -arz ettiğim gibi-
benim dinim zaten yapmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bugünlerde yapılmakta olan laiklik tartışmasına geliyorum. Men
subu olduğumuz bir yüce din ki, Kur'an-ı Kerim'de Fatiha Suresinin hemen arkasından tedvin 
edilmiş olan Bakara Suresinde, benim size indirdiğim, doğruluğundan şüphe olmayan bu Kita
ba sahip olmak için, bundan önce inen kitaplara da inanmış olmanız lazım. Yani, Tevrat'a ina
nacaksınız, incil'e inanacaksınız, Zebur'a inanacaksınız ki, benim size verdiğim bu Kur'an-ı 
Kerim'e layık olasınız, ona sahip olma hakkına sahip olasınız, diyor. 

Değerli arkadaşlarım, böyle dediğine göre, İslamiyet, aslında insanoğlunun Cenabı Hak
kın kendisine tebliğiyle erişebildiği en yüce bir inanç sistemidir, dünyadaki bütün düşüncelerin 
içerisinde en laik olanıdır. Hiçbir inanç sistemi, hiçbir din, İslamiyet kadar laik olmamıştır. 
Tarihte hiçbir devlet de Osmanlı Devleti kadar laik olmamıştır. Öylesine bir müsamaha, öylesi
ne bir geniş hoşgörü içerisinde... Zaten öyle engin hoşgörüsü olmamış olsaydı, üzerinde kırka 
yakın ırkın yaşadığı, milyonlarca kilometrekarelik toprakları, milyonlarca insanıyla asırlar bo
yu idare etmek mümkün olmazdı. 

"Şeriat devleti" denir. Geçen gün burada, Başbakanlık bütçesi vesilesiyle gene söyledim. 
"Şeriat devleti, Kur'an ahkâmına göre, devletin idaresidir. Binaenaleyh, bunun aksine hareke
ti laikliğe aykırı sayarız" denir. Oysa, bir şeriat devleti olan, bir teokratik devlet olan Osmanlı 
Devleti, devlet başkanının, aynı zamanda Allah'ın gölgesi sayıldığı bir Osmanlı Devleti, peka
la Hıristiyanları getirip, Reis-ül Küttâb, yani Hariciye Nazırı yapabilmiştir. Bir Ermeni Hıristi
yan, bir Katolik olan Noradikyan Efendi -Osmanlı Devletinin vatandaşı- gelmiş bu devlette 
Reis-ül Küttâbhk, yani Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. İşte İslamiyetin hoşgörüsünü ifade ede
cek, bundan ileri herhangi bir şey bulmak mümkün müdür? Bundan ileri laiklik olur mu, bundan 
ileri müsamaha olur mu, bundan ileri anlayış olur mu? 

Bugün ülkede, laiklik tartışması etrafında yapılmak istenen... Haklıdırlar; birtakım siyasî 
partiler, tabiatıyla -kıymetli SHP'li arkadaşlarım, değerli ortaklarımız da bilmelidirler ki- bu 
Hükümetin yerine başka bir hükümetin olmasını, kendileri yönünden isteyeceklerdir. Yani, la
iklik üzerinde Türkiye'nin tartışması için bir sebep yoktur, bir gerekçe yoktur. Çünkü, bizim 
bugün istihlaf ettiğimiz, devam ettirdiğimiz, Osmanlı Devletinin, Selçuklu Devletinin içerisin
de öylesine engin bir laiklik anlayışı bize son derece kıymetli bir tarihî miras olarak intikal 
etmiştir ki, bunun üzerinde, "laikliği vermeyiz, almayız" gibi bir laiklik tartışması yapmaya 
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gerek yoktur. Ne alınacak bir şeydir, ne verilecek bir şeydir; laiklik, tslamiyetin inanç anlayışı 
içerisinde ve İslamla birlikte Türk Milletinin kendi devlet anlayışı içerisinde zaten var olan, 
yaşayan ve yaşamaya da devam edecek olan bir düşünce tarzıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bunları kısaca ifade ettikten sonra, Yüce Meclisimizin, kendileri adına 
burada sizleri cevapladığım değerli arkadaşlarımın mesailerden memnun olacağına inandığım 
bazı faaliyetlerini de anlatmak isterim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, ben burada sizin izninizle, nasıl ki bakanlık adına 
bu kürsüye gelen arkadaşlarımız Yüce Meclise saygılarını sunarlar, ben de Yüce Meclisin Sayın 
Başkan ve değerli üyelerinin izinlerini alarak, bu hizmeti yürüten, 80 bine varan, dünyanın dört 
bir bucağında, Türkistan'da, Avrupa'da, her yerde din hizmeti yapan değerli arkadaşlarıma 
Meclisin selamlarını sunmak istiyorum! 

Değerli arkadaşlarım, hizmetler bölümüne gelince; Diyanet işleri eski başkanımız Sayın 
Lütfi Doğan'ın, teşkilat kanununun bir an önce çıkarılmasıyla ilgili haklı istek ve taleplerine 
cevap olarak arz etmek isterim ki, kanun tasarımız hazırdır ve Hükümete sunulacak duruma 
gelmiştir. Tasarı, en kısa zamanda Yüce Meclisin huzuruna gelecek ve Yüce Meclisin değerli 
üyelerinin kıymetli katkılarıyla birlikte kanunlaşacak ve beklenen hizmetlerin bugün olduğun
dan daha iyi yürütülmesine esas teşkil edecektir. Çünkü, yine Sayın Lütfi Doğan'ın söylediği 
gibi, inançtan ibadete giden yolda hizmet gerekmektedir. Bu hizmetin de en iyi şekilde mutla
ka yapılmasında yarar vardır. Değerli Hocamızın, son derece kıymetli olan "toplumun hakkı 
Allah'ın hakkıdır" şeklindeki görüşlerine, daha doğruyu yansıtan bu ifadelerine katımamak 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, binamız, Lodumlu'da Köy Hizmetlerinden kendine tahsis edilen yerde 
yapılmaktadır ve inşallah en kısa zamanda hizmete sunulacaktır. 

Yine, temenniler arasında -sanıyorum bu, Sayın Lütfi Doğan'ın temennileri arasında da 
vardı- Tokyo cami de vardı. Tokyo caminin projeleri hazırdır. Bunun üzerindeki incelemeleri 
iki gün önce yaptık. Aşağı yukarı 7 milyon dolar civarında bir keşif bedeli tahmin edilmekte-
dir.Bu paranın bir kısmı bağışlarla hazırlanmıştır, öyle inanıyoruz ki, hizmet başladığı zaman, 
ne Diyanet Vakfına ne de genel bütçeye fazla bir yük getirmeden, vatandaşlarımızın katkısıyla 
bu iş yürüyecektir. Tabiatıyla, onu aşan bir takım ihtiyaç olduğu zaman da Yüce Meclisimizin 
huzuruna gelerek, gerek aktarmalar suretiyle, gerekse Diyanet Vakfının kaynaklarına başvur
mak suretiyle, muhakkak ki, bu işi yürütürüz; ama güzel olan bir şey vardır ki; o da, Türkiye 
Cumhuriyeti, mensubu bulunduğu dinin bir ibadethanesini dünyanın bir ucunda, Tokyo'da 
yapacağıdır. Bunun ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak ve değeri aşağı yukarı 100 milyon 
doların üzerinde 2 trilyon liraya yakın- olan bir arsanın üzerinde bu cami yapılacaktır. Biraz 
sonra Vakıflar bütçesinde de arz edeceğim gibi Tokyo'da cami yapıyoruz, Mostar'da yıkılan 
köprüyü tekrar yapmak için başvurduk -bu başvuruyu Sayın Dışişleri Bakanımız yaptı- yani 
bu bir yerde, Türkiye Cumhuriyetinin, tslam âlemi içindeki -her zaman olduğu gibi, tarihinde 
olduğu gibi- doldurulmaz yerinin bir işareti olarak sayılmalıdır. 

Azerbaycan'da ilahiyat fakültesi kurduk. Ayrıca, Azerbaycan'da 4 tane, Nahçıvan'da 1 
tane imam hatip lisesi var. Yine, Azerbaycan'da 4 cami de ayrıca inşa ediliyor. Kırgızistan'da, 
Oş'ta ilahiyat fakültesiyle 2 caminin inşaatı gene Diyanet tşlerimizin ve Diyanet Vakfının ön-
derliğiyle yürütülmektedir. Kazakistan'da 6, Tataristan da dahil olmak üzere Rusya Federasyo
nunda 10, Litvanya'da 1, Kırım'da 10, Moğolistan'da 1, Romanya'da 2 ve Gürcistan'da 3 din 
görevlimiz -Ki, bunlara 50 din görevlisi daha ilave etmek için çalışmaktayız- orada; dünyanın 
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dört bir tarafında, tslamiyete en büyük hizmeti yapmış olan Türk Milletinin, Türk Ulusunun 
bugünkü görevlileri olarak bu hizmetleri yürütmektedirler. Bundan gurur duyduğumu ve Yü
ce Meclis olarak bu gururu paylaşmak gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, "acaba Diyanet Teşkilatı sadece belli bir mezhebin veya mez
heplerin temsilcisi ya da hizmetlisi midir?" şeklindeki düşünce ve görüşlere de cevap vermek 
isterim. Biraz önce, Yüce Dinimizin bize emrolunun kitabında örneğini getirdiğim gibi, biz, 
kendi dinimizden olmayan kitaplara dahi inanmak mükellefiyetiyle, zorunluluğuyla karşı kar
şıya tutulmuş insanlar olarak, herhalde kendi dinimizin farklı mezheplerine farklı bakmak im
kânına sahip değiliz, hakkına da sahip değiliz. Bu ülkede yaşayan Alevi vatandaşlarımız Sünni 
vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, birbirinden kesinlikle herhangi bir farka tabi olmadan, hem 
din hizmetlerinden hem devlet hizmetlerinden yararlanacaklardır. 

Daha evvel yine Yüce Meclisin görevlendirdiği hükümetin hasbelkader bir üyesi olarak 
1970'te şu Mecliste, şu kürsüde söylediğim şeyi tekrarlamak isterim ki, Hacıbektaş'ta o zamanki 
sema törenlerinin toprak zemin üzerinde yapıldığını görmüş ve bunu kabul etmemiş bir insan 
olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanızı tamamlamak üzere 2 dakikalık süre veriyorum. 

Lütfen, süreye riayet edin efendim. 
Buyurun. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — ... o zaman o hizmete başla
mıştık. 

önümüzdeki günlerde, Afganistan'da bulunan Mezarı Şerifi (Hazreti Ali'nin mezarını) 
onarmak, yapmak üzere de teşebbüs halindeyiz. Orada konsolosluğumuz açılmıştır; gideceğiz, 
orada da gereken her şeyi yapacağız. Yani, Yüce Milletimizin sahip olduğu yüceliğinin kendi 
içerisinde bir ayrımın değil, onun birleştiriciliğinin, onun yüceliğinin içerisinde yaşama mutlu
luğunun sahibi olduğumuzu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. 

Hemen toparlıyorum Sayın Başkan. 
Yine bu geçtiğimiz dönem içerisinde yapılmış olan Din Şurası ve kutlu doğum haftası Mev-

lüdü Nebevi, Aziz Peygamberimizin doğumu dolayısıyla kutlanan hafta içerisinde bunlar dile 
getirilmiştir ve orada bir Başbakan, Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın Başbakanı çıkıp, "Ne 
mutlu gönlü Allah ve Peygamber sevgisiyle dolup taşanlara" demiş ve ülkede ne Anayasanın 
laiklik ilkeleri ne de herhangi bir şey, görülmüştür ki, bundan zarar görmemiş, gönüller tazele
nerek bu işin içerisinden çıkılmıştır. 

Tazelenmiş gönüllerle Yüce Dinimizin mensubu olmakla yaşadığımız mutluluğu, aynı za
manda ülkemizin bir çimentosu haline getirmek göreviyle, hep birlikte yaşayacağımız aziz va
tanımızda bize bahşedilen, bize emrolunan bu hizmeti Yüce Meclisimizin güveni ve direktifi 
doğrultusunda yürüteceğimize arkadaşlarımızın inanması ricasıyla saygılarımı arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçe üzerinde, aleyhinde, Sivas Milletvekili Musa Demirci. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Demirci, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
Buyurun efendim. 

— 540 — 



T.B.M.M. B : 43 13.12.1993 0 : 2 

MUSA DEMÎRCt (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsî görüşlerimi ifade 
etmek üzere, Diyanet tşleri Başkanlığının bütçesi üzerinde aleyhte söz almış bulunmaktayım; 
ancak, şunu ifade edeyim ki, ben ve Grubum, Diyanetin aleyhinde değil, yalnız bütçesi aley-
hindeyiz. 

ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Bütçesi az olduğu için... 
MUSA DEMİRCİ (Devamla) — Bunu belirtmek istiyorum ve sözlerime başlamadan ön

ce de Yüksek Heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Diyanet teşkilatımızın bütçesi yetersizdir. Her ne kadar daha önce grupları adına konuşan 

bazı arkadaşlarımız, belirli bakanlıkların bütçeleriyle karşılaştırmak suretiyle fazla olduğunu 
ifade etmişlerse de, burada şunu açıklamak istiyorum ki, bu millet, bu necip millet kendi iba
dethanesini, kendi camilerini ve imam hatip okullarım hep kendileri yapmışlardır. Gerçekten 
çok görülüyorsa, müsaade etsinler, bu millet, gerçekten, tahmin ediyorum ki ve inanıyorum 
ki, bu teşkilatın maaşlarını da öder. 

Diyanet tşleri Başkanlığımız, devlet bakanlığına bağlı bir genel müdürlük mesabesinde
dir. Bunu da burada ifade etmek istiyorum ve gerçekten tenkit ediyorum. 

Bu teşkilat mensuplarına herhangi bir suça isnat edildiği zaman, doğrudan doğruya sav
cılık huzuruna çıkarılmaktadırlar. Bir vaizin veya bir müftünün sözü beğenilmeyip polise şikâ
yet edildiğinde, bu din görevlileri nezarete alınmaktadırlar. Gerçekten bu, teşkilat mensupları 
için bir haksızlıktır. Dolayısıyla, bu teşkilatın, gün geçirmeden, Memurin Muhakematı Kanu
nunun şümulü içine alınması lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, yüzde 99'u Müslüman olan ülkemizde, Diyanet İşleri Başkanlığının, 
gerçekten, dinimizin, inancımızın bir teminatı olarak kabul edilmesi gerekir ve öyledir. Ancak, 
fonksiyonlarına baktığımızda, bu fonksiyonlarını bu gaye etrafında sürdürmediğini görmek
teyiz. Bu kurumun, işlevini, gerçekten yerine getirmesi lazım; ama, bugün, bunu "yüreklilikle 
yerine getiriyor" dememiz mümkün değil. Çünkü bu kurum, vesayet altındadır ve bu kurum 
fikirlerini hiçbir zaman söyleyemez. Hak ve doğrular, bu konumdaki bir müessese tarafından, 
vesayet altındaki bir müessese tarafından ortaya konamaz, konması mümkün değildir. Bu da 
ülkemizde, hem kavram kargaşası meydana getirir hem de sıkıntılar doğurur. 

Ülkemizde, bugün terör, insanımızın sabrını taşırmıştır. Ahlak tahribatı büyük boyutlar
dadır. İçki, kumar, fuhuş, aile yapımızı her geçen gün bozmaktadır. AİDS belası, kapımıza 
gelmiş dayanmıştır. 250 bin gencimiz, asker kaçağıdır. Vatan sevgisinin imandan geldiğinin, 
vatan için şehit olmanın Peygamberlik mertebesinde olduğunun, gençlerimize anlatılması; genç
lerimizin kendi örf ve âdetleriyle yetiştirilip, Madonna veya kadın mı erkek mi olduğu belli 
olmayan, sapık Michael Jakson hastalığından kurtarılması lazım. Bunu birilerinin söylemesi 
lazım ve bu elbette bu teşkilatın görevidir, görevi olmalıdır. 

Sanatçı, her şeyden önce ahlaklıdır ve fazilet sahibidir; oysaki bu kişiler, bir Avrupa ülkesi 
olan Almanya'ya sokulmamışlardır. Bunların, gençlerimize, edep yönünden, bilgi yönünden 
verecekleri hiçbir şey yoktur. O bakımdan, biz arzu ederdik ki, Diyanet tşleri Başkanımız, ger
çekten bu tehlikeyi sezsin ve bunun hakkında beyanat versin. 

Bakınız, Avrupa'da Papa -batı ülkelerine seyahat yaptığı zaman, bunu basından takip ettik-, 
kürtaj aleyhine fevkalade beyanatlarda bulundu. Ülkemizde bugün kürtaj, çok tehlikeli boyut
lardadır. Yılda, hayatını kaybeden, sakat kalan annelerin sayısı binlere ulaşmıştır. Bakın, 15 
yıldır Türkiyemizde, önde gelen zenginler ve kökü dışarıda bazı kulüpler, bazı dernekler, 
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kollarını sıvamışlar, bu işin peşine düşmüşlerdir. Peki, Diyanet tşleri Başkanlığımız nerede?.. 
Onlar bu işi konuşamıyorlarsa, Başbakanımız konuşsun, Devlet Bakanımız konuşsun. Eğer 
bu rızk endişesinden kaynaklanıyorsa -ki, öyle bir şey olması mümkün değil- mutlaka bunun 
açıklanması lazım. 

tşte, yılbaşı geliyor, şurada birkaç gün kaldı. Gençler ve bazı insanlarımız sarhoş olup yol
lara düşeceklerdir, hayatlarını kaybeden insanlarımız olacaktır. Yine, binlerce ağaç katliamı 
yapılacaktır. Hani, hazır hutbeleri Diyanet tşleri teşkilatımıza gönderiyoruz, diyoruz ki, "Bu, 
Peygamberimizin emridir, kıyametin kopacağını bilseniz dahi, o fidanı dikiniz." Beri yandan 
ağaç katliamına ses çıkarmıyoruz. 

Bakın, papazlar, yine bu yılbaşında, sözde Noel Baha'nın doğduğu Demre'de gövde gös
terisi yapacaklar, vatanın parsellenmesi planlarını yapacaklar. Bundan hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın. Ancak, burada, Diyanet tşleri Başkanımıza teşekkür ediyoruz ki, onların yapmış ol
dukları davetleri kabul etmediler ve bunu televizyonda, basında açıkladılar; ama, kendilerin- , 
den şu açıklamayı da bekliyoruz : Çılgınca yapılan yılbaşı eğlencelerinin, dinimizle, örfümüz
le, âdetimizle bir ilgisinin olmadığını anlatsınlar ki, milletimiz gerçeği öğrenmiş olsun. 

Birileri çıkıp fetva makamında oturuyorlar. Diyanet tşleri Başkanı en yüksek devlet kade
mesinde oturan bu insanların elbette işine karışmıyorlar, o insanlar da Devlet Bakanımızın ve
yahut da Diyanet tşleri Başkanımızın işine lütfen karışmasınlar. Eğer gerçekten laiklik anlatı-
lacaksa Diyanet tşleri Başkanımız, basınıyla, yayınıyla bunu açıklamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, yine zaman zaman münakaşa edilen bir konu var. Müslümanın ce
nazesi hiçbir zaman davulla, zurnayla kaldırılmaz, kaldırılması da mümkün değil. Peki, da
vulla, zurnayla kaldırılmayan bir Müslüman cenazesi Mozart'ın marşıyla kaldırılır mı? Her
halde o şekilde de kaldırılmaz, öyleyse, vefat eden kardeşlerimize hiçbir zaman zulüm yap
mak, hayatta olan insanlann hakkı değildir ve vefat eden insanlann hakkını korumak lazım
dır. Diyanet tşleri Başkanlığımız, bu doğruları söylemek mecburiyetindedir. Bu doğrular kita
bımızda vardır. Bu doğrular söylenmediği takdirde, bir kavram kargaşası sürer gider ve birileri 
her gün çıkar bir şeyler söyler. 

Bakın, yine bir tehlikeli meseleyi arz etmek istiyorum. Benim ülkemde Fener Patriği, ma
alesef ve maalesef, Diyanet tşleri Başkanından daha serbest hareket etmektedir, tşte son yıllar
da İstanbul'da, bir Vatikan planları yapılmaktadır. Yunanistan, PKK ile beraber olduğunu açık
lamıştır. öyleyse, bu teşkilat da Yunanistan'ın bir uzantısıdır ve Yunanistan'ın emrindedir. Bunlar 
gözden uzak tutulmamalı ve bu tehlikenin üzerine gidilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, yine burada söylemek istemezdim, arz etmek istemizdim; fakat, ko
nu burada zaman zaman görüşüldü. Sivas'ta gerçekten çok üzücü bir hadise olmuştur. Ancak 
şunu huzurlarınızda tekrar belirtiyorum. Sivas'ta, bin yıldır Aleviler ve Sünniler beraber yaşa
mışlardır. Hem sevinçli anlarında, hem üzüntülü anlarında beraber olmuşlardır, ölenlerin içe
risinde Sünniler vardır, Aleviler vardır, ölenlerin içerisinde kurşunlananlar vardır. Bu bakım
dan, hâlâ kimin yaptığı belli olmayan bu meseleyi buraya getirip ısıtarak söylemek ve Müslü
manları suçlamak, gerçekten yanlıştır. Müslümenlar burada suçlanmamalıdır. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Katiller suçlanıyor beyefendi. 
MUSA DEMİRCİ (Devamla) —- Oteli yakanlar sarhoşlardır, esrarkeşlerdir; bunu bili

yorsunuz. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Öldürenler suçlanıyor. 

— 542 — 



T.B.M.M. B : 43 Î3 . 12 . 1993 O : 2 

MUSA DEMlRCl (Devamla) — Bunu biliyorsunuz, yakalanmamış olanlar esrarkeşlerdir... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Öldürenler suçlanıyor, Müslümanlar değil. 
MUSA DEMÎRCl (Devamla) — Efendim, öldürenler de esrarkeşler ve yakalanmamış in

sanlardır, hâlâ yakalanmadı bunlar. 
Bu bakımdan, burada bunları zaman zaman ısıtıp, istismar etmenin -bana göre- manası 

yoktur. Bu teşkilat mensupları, bizler tatlı uykularımızda uyurken sabahın erken saatinden yatsı 
namazının sonuna kadar görevlerini severek fedakârca yürütüyorlar. Ücretlerini de, hiçbir za
man, layık oldukları şekilde alamıyorlar ve ücretlerini de Cenabı Hak'tan talep ediyorlar. 

{Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Demirci, konuşmanızı tamamlamak üzere iki dakika veriyorum, lüt

fen süreye riayet edin.. 
MUSA DEMÎRCÎ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Bakın, PKK belası, din görevlilerimizden en az 100 tanesini şehit etmiştir. Bu insanlarımı

za, bu din görevlisi iken şehit olmuş olan kardeşlerimize yardım yapılıp yapılmadığını bilmiyo
rum, inşallah yapılmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin kendilerine ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, say
gılar sunuyorum. 

Sağ olun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirci. 
Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 314 385 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Toplumun Dini Konularda Aydınlatılması ve İba
det Yerlerinin Yönetimi 8 027 115 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 26 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 8 368 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1994 malî yıl bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

— 543 — 



T.B.M.M. B : 43 13 . 12 . 1993 O : 2 

2. — Diyanet işleri Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

İptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla 
ödenek harcama devreden ödenek 

219 723 000 870 981 979 000 81 648 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesi ile 1992 kesinhesa

bı kabul edilmiştir. 
Ülkemize, milletimize ve Diyanet İşleri Teşkilatı mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını di

liyorum efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.—İnsan Hakları Teşkilatı bütçesinin, bütçe görüşmeleri programından çıkarıldığına ilişkin 

Başkanlık duyurusu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bugünkü gündemimizde yer alan İnsan Haklan Teşki
latı bütçesinin görüşülmesi, Anayasa Mahkemesinin daha önce verdiği iptal kararı nedeniyle 
ertelenmiş ve bu ertelenme keyfiyeti grup sözcülerine, gruplara ve şahsî söz alan herkese bildi
rilmiştir. Bu itibarla, bugünkü programdan çıkartılmıştır. 

Bilgilerinize sunuyorum. 

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

/. —1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun u Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları: 393, 392, 397, 382) (Devam) 

C) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1994 malî 
yılı bütçesi ile 1992 malî yılı kesinhesabının müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde söz alanları okuyorum : 

Grupları adına : Anavatan Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Sağ
dıç, SHP Grubu adına Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul, CHP Grubu adına Edirne 
Milletvekili Hasan Basri Eler, DYP Grubu adına Afyon Milletvekili Sayın Ethem Kelekçi, Re
fah Partisi Grubu adına Çankırı Milletvekili Sayın İsmail Coşar. 
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Şahısları adına : Lehinde Konya Milletvekili Sayın Ahmet Remzi Hatip, aleyhinde İstan
bul Milletvekili Sayın Kadir Ramazan Coşkun. 

tik söz, ANAP Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Sağdıç'ındır. 
Konuşma süreniz 15 dakikadır, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1994 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına 
söz aldım. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Vakıf, kalbinde iman, yüreğinde insan sevgisi olan kimselerin ilahî mükâfat arzusundan 
doğar. Allah'a şükran ifadesi olarak kulun, mal ve mülkünü Allah'ın rızası doğrultusunda in
sanlığa hizmet vakfiyesi demektir. Allah'ın rızası ve topluma hizmet duygusuyla dolup taşan 
insanoğlu, bu arzusunu sürekli kılmak eğilimiyle, vakıf müesseselerini meydana getirmişlerdir. 

tslamda sosyal dayanışma için meydana getirilmiş bulunan vakıflar, Türk ve İslam ale
mince, asırlarca toplum hatayım etkilemiştir. Bugün, insanlığın gerçekleştirmeye çalıştığı sos
yal adalet ve sosyal devlet kavramları, yüce dinimizden kaynaklanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milletinin hayatı, cömertlik ve sahavetle doludur. Ecdadımız 
da gittiği her yere bu duyguyu aşılamasını bilmiştir. Ulaştıkları her yere, Müslüman olsun ol
masın, bu ülkelere adalet ve medeniyetle beraber, cami, okul, medrese, darüşşifa, kervansaray
lar, hanlar, hamamlar ve bütün sosyal tesisleri götürmüşlerdir. Çünkü, Müslüman Türk halkı
nın inandığı tek husus şuydu : Hazreti Peygamberin hadislerinde belirttiği, "Eğer bir malını 
Allah için verir, vakfedersen o mal senin esas mülkündür; eğer vermez de ona sarılırsan, sen 
onun mülkü olursun" şeklindeki ifadesinin tesiri büyük olmuştur. Bugün, bu güzel tarihî eser
ler dimdik ayakta durmaktadır; bunların korunması, restorasyonu ve gelecek nesillere devri, 
mesul kişilerin sorumluluğunu gerektirir. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Kanunu ve vakıflarla ilgili tüzük hükümleri gereğince, maz
but vakıfları, vakfın irade ve arzusunu belirten vakfiye şartları gereğince idare etmek, en ve
rimli şekilde işletmek ve temsil etmek, vakıf mallarını ekonomik şekilde işlemek, mimari veya 
tarihî değeri olup yönetimi vakfa ait olan eski eser yapıları muhafaza ve imar etmek; vakfa 
ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak, vakıf paralarını nemalandırmak gibi görevler yük
lenen yetkililerin ne derecede bunu yerine getirdiklerini hep beraber izliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunun yanında Vakıflar Genel Müdürlüğünün sos
yal faaliyetlerle ilgili görevleri de vardır : Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetleri, eski eser ve abide
lerin onarım ve restorasyon hizmetleri, ekonomik hizmetler ve diğer hizmetler;„yurt hizmetle
ri, imaret hizmetleri, yardımlar, hastane hizmetleri gibi sosyal ve eğitim içerikli faaliyetleri, va
kıfların en önde gelen temel hizmetleri olarak saymak mümkündür. Bu faaliyetleri bütün yurt 
sathına yayarak ve gençlerimize yönelik çalışmaların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. 

Sağlık hizmetleri veren vakıfların, yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımıza ücretsiz tedevi ça
lışmaları sürdürülmelidir. Bu hastanelerin yatak kapasiteleri artırılmalı ve geniş halk kitleleri
ne yaygınlaştırılmalıdır. Eski eser ve abidelerin onarım ve restorasyonlarına hız verilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün misakı millî sınırları dışında kalan, ancak ec
dadımızın hayrat yapmakla, insanlığa hizmet sunmakla âdeta yarışarak ve insanlığın ortakla
şa kabul ettiği ve uydukları bir davranış modeli haline gelen, özellikle Selçuklular ve Osmanlı
lar döneminde Türk dünyası bir baştan öbür başa hayrat ve akar vakıf eserleriyle dona-
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tılmıştır. Ancak, bu vakıflar ve tarihî eserler, bulundukları ülkelerde ne derecede korunmakta 
ve onarılmaktadır; bu vakıf eserlerinden kaçı canlılığını koruyarak günümüze intikal etmiştir? 
Bunların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır, özellikle, Sovyetler Birliğinde, Azerbaycan'da, Gi
rit, Rodos ve îstanköy'de, Güney Kıbrıs'ta, Yunanistan'da, Batı Trakya'da, Bulgaristan'da, hatta 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kaç adet vakıf eseri ayakta kalmıştır? Bazı ülekeler bu eser
lerin onarılması için izin bile vermemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı 

" ile işbirliği yaparak, ilgili ülkelerle gerekli temas sağlanmalı ve bu eserlerin korunması için ge
rekli tedbirler derhal alınmalıdır. 

Eski Sovyetler imparatorluğu toprakları üzerinde, 1917 komünist devriminden önce ecda
dımızın kurduğu cami ve mescit sayısı 30 binden fazlaydı, Azerbaycan'da 786 idi; 1879 yılında 
sadece Kıbrıs'ta 131 adet Türk vakıf kuruluşu vardı. 

Şimdi soruyorum : Bu ülkelerde Osmanlı vakıf mallarından kaçı kaldı, bunun envanteri 
var mı? Bu vakıf eserlerinden kaçı restore edildi? Batı Trakya'da, Girit'te, Rodos'ta kalan va
kıf eserlerinin akıbeti nedir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen yıl 1993 bütçesi görüşülürken ilgili bakan ko
nuşmalarında; öğrenci yurtlarının sayısı 54'ten 60'a; bu yurtlarda okuyacak öğrenci sayısı 9 
910'dan 11 770'e; 1992 yılında 21 imarette toplam 4 735 fakir ve kimsesizlere bir öğün sıcak 
yemek verilirken, 1993 yılında imaret sayısı 21*den 30'a; yemek verilecek vatandaş sayısı 4 700'den 
S 633'e çıkacak, 1992 yılından itibaren devreden 21 adet iş hanı, işyeri, otel, otopark gibi proje
ler 1993 yılında bitirilecek; Antalya Sağlık ve Turizm Merkezi 1 milyar dolara malolacak ve 
bu projeye başlanacaktır; Ankara uluslararası ticaret merkezi 300 bin dolara malolacak ve projeye 
başlanacaktır; 1993 yılında 17 adet öğrenci yurduna başlanacaktır, demişlerdi. 

Hükümet adına konuşan sayın bakanın bu söylediklerinden hangileri ve kaçı gerçekleş
miştir; bu konuda Hükümetten cevap istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eski eserlerin onarımı ve restorasyonu için 1994 yılı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi için ayrılan miktar yetersizdir. 1983 yılında 37 ve 1991 yılın
da ise toplam 496 eski eser onarım ve restorasyonu gerçekleşmiş. 1991 ile 1993 yılları arasında 
kaç adet eser onarılmış ve restorasyonu yapılmıştır, bilemiyorum. Ancak, 1994 bütçesinde ya
tırım harcamalarında yüzde 78 artış görünüyor. Burada öğrenci yurtlarına verilen ağırlığı göz 
önünde tutarsak, onarım restorasyon işlerinin bu ödenekle yeterince yapılamayacağı bir gerçektir. 

1983-1991 yılları arasında iki otel, 29 işhanının inşaatı başlamış ve hizmete sunulmuş, 20 
ilde vakıf öğrenci yurdu açılmıştı. 1992 yılında ise 9 ilde ortaöğrenim öğrenci yurduyla, 10 iş-
hanı, 1 otopark ve 1 otel inşaatına başlanmıştı. Bugün ne durumda olduklarını bilemiyorum. 
Bu ödeneklerle, inşallah, bu da gerçekleşecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü, görevi gereği, hayır işle
ri, sosyal hizmetler ve ekonomik faaliyetlerde ciddî mesafeler kat etmiştir. Binlerce öğrenciye 
yurt ve kurs imkânı sağlanmış, onbinlerce öğrenciye öğrenim yapmayı sağlamıştır. Aynı şekil
de yurdun çeşitli yerlerinde kimsesiz vatandaşlarımıza sıcak yemek vermekte ve birçoğuna muhtaç 
aylığı bağlamakta ve sağlık hizmeti de götürmektedir. 

Değerli milletvekülleri, özellikle yapılmasında fayda gördüğüm bir konuyu ilgililerin dik
katine sunmak istiyorum : Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde mevcut olan eserlerin muhafa
zası için gerekli ihtimam gösterilmesi mevcut eserlerin günümüz diline çevrilmesi gerekir. 
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Gençlerimize bu kültür hazinesinden istifade ettirmeyi gaye edinmeliyiz. Bu anlamlı hizmet 
dalının kısa zamanda tahakkuk etmesini temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu kadar zengin vakıf eserlerine sahip olduğumuz ecdat yadigârı eser
lerimizin onarım, bakım ve muhafazası yönünde -gelecekteki evlatlarımıza bırakmak için- azamî 
gayret göstermeliyiz. Bu güzel eserlerin, mukaddes ve kıymetli varlık olduğunu da, yine, genç
lerimize telkin etmeliyiz. 

Kültür hizmetlerinde aktif hizmetleri olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün arşivlerinde mev
cut, kütük defterlerinde kayıtlı olan 237 496 vakfiye, hüccet, berat, ferman ve benzeri olan 
vesikaların Türkçeye çevrilerek, halkımızın istifadesine sunulması lazımdır. Bu tarihî vesikala
rı okuyacak elemanları yetiştirecek kurslar açılmalı. Bu konuyla ilgilenen kişileri göreve çağır-
malıyız. Yoksa, bir gün vakıflara ve Tapu Kadastroya ait arşivlerin okutulması ve tercüme edil
mesi için mumla adam arayacak noktaya gelebiliriz. Bu sıkıntılı günler gelmeden, bir an önce 
gerekli tedbirleri almak, bu hususta Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla ko-
ordineli çalışmak mecburiyetindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda vakıf arsa ve binaları, devlet kuruluşları 
ve belediyelerce pay edilmektedir. Vakıf mallarının bir kısmı satılarak elden çıkarılıyor. Bunla
rı yaparken kanunî düzenlemeler de yapılmaktadır; ancak, bu son derece tehlikelidir. Bu ve 
buna benzer uygulamalar devam ederse, vakıf mefhumu ortadan kalkar ve kimse malını vak
fetmez. Bu nedenle, vakıf mallarına sahip çıkmalıyız. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu açmazdan kurtarılması için, iştirakleriyle olan duru
mun yeni baştan değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden önce, Osmanlı döneminde ol
duğu gibi, cumhuriyet döneminde de kadirşinas ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından mey
dana getirilen vakıf eserleri, birçok kişiyi bu yönde teşvik etmiştir. Bu düşünceden hareketle, 
Diyanet Vakfı, Silahlı Kuvvetler Vakfı, iş adamlarımızın kurdukları vakıf kurumları örnek keşkil 
etmektedir. 

Vakıf kuran ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Bugüne kadar vakıf eserlerinin 
korunmasında emeği geçen bütün hükümetlerimize, gerekli hassasiyeti gösteren bakanlara, bü
rokratlara ve vatandaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Konuşmama son verirken, 1994 yılı bütçesinin Vakıflar İdaresine ve milletimize hayırlı ol
masını diler, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağdıç. 
Gruplar adına ikinci konuşmacı, SHP Grubu adınaa Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa 

Kul'dur. 
Buyurun efendim. 
Sayın Kul, konuşma süreniz 10 dakikadır; süreye riayet etmenizi rica ediyorum. 

BHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün ikinci kez huzurlarınızı işgal ediyorum. Vakıf

lar Genel Müdürlüğünün 1994 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı ve 1992 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me gereğince, Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren katma bütçeli bir Kuruluşumuzdur. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf mallarını ekonomik bir şekilde işletmek, mimarî ve tarihî 
değerleri olup yönetimi vakfa ait olan eski eser ve yapıları korumak ve imar etmek, mülhak 
vakıfların denetim hizmetleriyle, yönetimleri boşalan vakıfların idare ve temsilini gerçekleştir
mek, vakfiyelerde yazalı, sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirmek, 903 
sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan yeni vakıfların tescil işlemleriyle denetimlerini yapmakla 
görevli ve yetkili bir Kuruluşumuzdur. 

Kuruluşu daha iyi tanıyabilmemiz için, vakıf kelimesinin ne olduğunu açıklamamızın ge
rekli olduğuna inanıyorum : Vakıflar, şahısların sahip oldukları imkânların, kendi istekleri ve 
iradeleriyle, kamunun hizmetine sunulmasını öngören, dinî, sosyal, kültürel ve hukukî kurum
lardır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün görev kapsamı içerisinde hayrî ve sosyal hizmetler, kül
türel hizmetler, sağlık hizmetleri ve ekonomik hizmetler bulunmaktadır. Vakfiye şartları gere
ği, fakir ve kimsesiz başarılı öğrencilerin eğitimlerini sağlamak amacıyla, ücretsiz, barınma, 
beslenme, ortaöğretim yapma imkânı sağlanmaktadır. 1993 yılında yapımı tamamlanan 6 er
kek 1 kız öğrenci yurduyla birlikte toplam 58 erkek, 2 de kız öğrenci yurduyla toplam 60 öğ
renci yurduna sahip olan Vakıflar öğrenci yurtlarında toplam 11 270 öğrenci barınmaktadır. 
Bu hizmetlerinden dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü mensuplarına teşekkür etmek istiyorum. 
11 270 yoksul ve kimsesiz çocuğun bu yurtlarda barınması gerçekten takdir edilmesi gereken 
bir konudur. 2000 yılında öğrenci yurdu sayısının 100'e çıkarılması konusunda oldukça sevin
dirici bir haber de almış bulunmaktayız. Plan ve Bütçe Komisyonunda Genel Müdürlüğün büt-> 
çesinin görüşülmesi sırasında Sayın Genel Müdür bunu ifade etmişlerdir. Bu konudaki uğraşı
larında Genel Müdürlük görevlilerine başarılar diliyoruz. 

Ancak, burada bir konuyu ifade etmeden geçmek istemiyorum. Cumhuriyetimizin en te
mel ve vazgeçilmez ilkelerinin başında gelen laiklik karşıtı birtakım güçlerin ve tarikatların, 
özellikle din temeline dayalı devlet kurma arzusunda olan bazı mihrakların etkinlik gösterdiği 
ve en kolay çalışma ortamını buldukları yerlerin başında bu kimsesiz ve yoksul çocuklarımızın 
barındığı öğrenci yurtları gelmektedir. Bu yurtlarda kalan öğrencilerimizi, çeşitli yöntemlerle, 
laiklik karşıtı düşüncelerle kandırmak veya yönlendirmek onlar için pek zor olmamaktadır. 
Bu nedenle, bu yurtlarda barınan çocuklarımızın, Atatürkçü, çağdaş, laik ve insan sevgisiyle 
dolu, demokratik kurallara değer veren birer fert olarak yetiştirilmesine özen gösterilmesinin 
ve bu tür faaliyetlerle bu yurtlara sızmış olan mihrakların bu yurtlardan uzaklaştırılmasının 
gerekli olduğuna inanıyorum. Bu konuda daha sıkı bir denetimle bu işin mümkün olabileceği
ni düşünüyorum. Genel Müdürlüğün, bu konudaki kuşkularımızı ciddiye almasını ve gerekeni 
yapmasını diliyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir diğer önemli faaliyeti de hayrî ve sosyal hizmetlerle il
gilidir. Vakfiye şartları gereği, görme özürlü ve muhtaç insanlarımıza yardım edilmesi, fakir 
yurttaşlarımıza bedava yemek verilmesi, fakir öğrencilere burs verilmesi, fakir ve kimsesiz il
kokul öğrencilerinin yaz aylarında dinlendirilmesi gibi bazı faaliyetleri var ki, insanlarımızın 
yoksulluk sınırlarından bir an önce çıkmasını ve vakıflardan ücretsiz yemek yedirme gibi hiz
metlerin bir an önce sona ermesini diliyorum. 

Bunun yanında, geçen yıl, 378 milyar lira olan Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin, 1994 
yılı için yüzde 198 artışla 678 milyar liraya çıkarılması nedeniyle, görme özürlü insanlarımıza 
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ödenen yardımların ve öğrenci burslarının artırılmasını diliyor ve bekliyoruz. Tabiî, bu bütçe 
olanaklarıyla şu anda bunu yapmak belki mümkün değil; ama, yıl içinde bu ödeneklerin artı
rılmasıyla, bu konudaki yardımların daha fazla olmasını diliyoruz. 

Yine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün faaliyetleri arasında bulunan eski eserlerin onarımı 
-ki, özel uzmanlık gerektiren bir konudur- için, bu bütçe olanaklarıyla istenilen düzeye ulaşıl
masının güç olacağına inanıyorum; ama, yine yıl içerisinde, bütçe olanakları dahilinde, Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün, bu görevini de gerektiği şekilde yerine getireceğine inanıyorum. 

Yıllardır bakımsız kalmış, kimsesiz kalmış, onun bunun elinde talan edilmiş, korumasız, 
kollamasız ve uygun bir şekilde kullanılması ihmal edilmiş olan vakıflar, bize atalarımızdan 
emanet edilen kültür miraslarımızdır. Bu emanetleri korumak, uzman ellere teslim ederek ge
lecek nesillere taşımak ulusal bir görevdir. Bu kültürel mirasların onarım ve restorasyonlarında 
otantik özelliklerinin bozulmadan gelecek nesillere aktarmasını sağlamak zorundayız. Bu işin 
çok özel birim fiyatlara dayanması nedeniyle, bütçe olanakları çerçevesinde, bu konuya özel 
bir önem gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan zengin bir tarihî eser varlığına sahibiz. Geçmiş ta
rihlerden ve anıtsal yapılardan övünç duyan bir ulus olarak, bu eserleri geleceğe en güzel şekil
de ve özelliğine en uygun bir biçimde intikal ettirmek gibi bir yükümlülüğümüz bulunmakta
dır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün elinde 7 604 adet eski eser bulunmaktadır. Bunların bir kıs
mı restore edilerek, turistik amaçlı "yap-işlet-devret" modeliyle kurtarılmaya çalışılırken, bir 
kısmı ise, bütçe olanakları çerçevesinde restore edilmeye çalışılıyor. Ancak, bütçeden ayrılan 
payın bu konuda yetersiz olduğunu açıkça söyleyebiliriz. 

Yine, izinsiz, ruhsatsız ve tapusuz iskân tutulmuş olan vakıf arazilerinin durumlarına uy
gun olarak yasallaştırılması da önemli bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu durumda 
onların da mutlaka yasal bir düzenlemeyle çözümlenmesi ve mahallî özelliklerine uygun ola
rak değerlendirilmesi ve vakıf gelirlerinin artırılmasının sağlanması gerektiğine inanıyorum. 

Ayrıca, tarihî eserlerin restorasyonu birbirinden bağımsız birkaç bakanlık tarafından ya
pılmaktadır ki, bu da kıt kaynakların rasyonel ve etkin kullanımını engelleyerek, kaynak isra
fına sebep olmaktadır. Tarihî eserlerin tek bir bakanlığa veya kuruma bağlanarak restorasyo
nunun bir kanaldan yapılmasıyla kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması 
sağlanabilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hizmetlerinin bir bölümünü teşkil eden Vakıf Gure-
ba Hastanesi, Bezmiâlem Valide Sultan Vakfıyle tesis edilmiş olup, burada fakir ve kimsesizle
rin bakım ve tedavileri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu hizmet, güzel bir olay; karşılıksız sağ
lık hizmeti vermek gerçekten takdir edilmesi gereken bir konudur. Ancak, vakıflarca yürütü
len sosyal hizmetlerle ilgili çalışmaların Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuyla eşgü
düm içerisinde yürütülmesi bu alandaki faaliyetleri daha verimli kılabilir diye düşünüyorum. 
Bu önerimi Sayın Bakanın bilgisine sunuyorum. Tabiî ki, takdir, Bakanlığın ve Genel Müdür
lüğündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine Vakıflar Genel Müdürlüğünün ekonomik faali
yetlerde de bulunduğunu biliyoruz. Bu yıl içerisinde yapımına başlanan ve 1994 yılında tamam
lanacak olan 12 adet işyeri, otel ve otopark tamamlandığı takdirde, Genel Müdürlüğe önemli 
bir gelir getireceği muhakkaktır. Ancak, bu işlemlerin yanında vakıf yönetiminin elinde bulu
nan vakıf emlakinin de daha rantabl bir şekilde değerlendirilmesinin de mümkün olabile-
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ceğini düşünüyorum. Bu konuda Genel Müdürlüğün daha malcanlı davranmasının, vakıflara 
ait gayrimenkullerin ve ekonomik değerlerin tam bir envanterinin çıkarılmasının, bu kaynak
ların optimum bir şekilde kullanılmasının sağlanması suretiyle vakıf gelirlerinin artırılmasının 
gerekli olduğuna inanıyorum. Daha fazla öğrenci yurdu açılması için, mevcut imarethane ve 
aşevlerinin kalitelerinin yükseltilebilmesi için burs ve muhtaçlara dağıtılacak olan yardımların 
artırılabilmesi için bunların yapılmasının gerekli olduğuna inanıyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununun 
da bir an önce çıkarılması gerektiğini ifade ederek, bütçemizin, Kuruluşumuza, tüm ulusumu
za ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri 

Eler'in. j 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Eler, süreniz 15 dakikadır efendim. 

CHP GRUBU ADINA HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi adına, Vakıflar Genel Müdürlüğü hakkındaki görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. Öncelikle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, vakıfların, Türk medeniyet tarihinde, toplumumuzda, geçmişimiz
de, kültür hayatımızda ne kadar önemli fonksiyonlar ifa ettiği hepimizce bilinmektedir. Esa
sen, vakıflar, Türk Milletinin birlik ve beraberlik anlayışının, yardımlaşma ve dayanışma ru
hunun en güzel örneğini teşkil etmektedir. Vakıflar, ayrıca Türk ulusunun, medeniyet, sanat 
anlayışını ve hümanist duygularını yansıtır. Bu nedenledir ki, vakıflar Üzerinde önemle durul
ması ve ele alınması gerekir, Fakat, vakıf eserleri, maalesef, istenilen şekilde korunamamakta
dır, 7 600 vakıf eserinin tescilli olduğunu; ancak bunun 100 kadarının her yıl onarıma ve bakı
ma alındığını görmekteyiz. Bu da yeterli değildir. Çünkü, birçok vakıf eserinin gelecekte, za
man içerisinde kaybolma ve yok olma ihtimali vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, tarihî ve kültürel zenginliklerimizin, tarihî ve kültü
rel mirasımızın doğasını oluşturan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarımızın özenle korunması 
gerektiği düşüncesindeyiz. Ancak, kamu kesiminin bu alandaki hizmet mekanizmaları son yıl
larda giderek etkisizleşmiş, büyük ölçüde işlevsiz hale gelmiştir. 

Kültür varlıklarıyla vakıf eserlerine, ait olduğu yerlerde sahip çıkılmalı, korunmalı ve ya
şatılmalı ve ait oldukları ortamlarda da insanlığa sunulmalıdır. Bu değer ve zenginlikleri çağ
daş yöntemlerle kavrayarak, gelecek nesillere tüm birikim ve özellikleriyle aktarmayı temel gö
rev bilmeliyiz. 

Ülkemizden çıkarılmış kültür varlıklarının geri kazanılması hedef alınmalıdır. Bu konuda 
ekonomik çerçeveyi düzenleyecek kurumsal ve yasal bir yapının oluşturulması da zorunlu gö
rülmektedir. Ülkemizin hudutları dışında kalmış, yakılıp yıkılarak yok edilmesi amaçlanan eser
lerimizin korunması konusu uluslararası platformlarda sık sık gündeme getirilmeli ve ikili ve 
çok taraflı anlaşmalar yapılmalıdır, örneğin Güney Kıbrıs'ta, Balkanlar'da ve en son Bosna-
Hersek'te, Yunanistan ve Sırbistan bu hususta kötü örnekleri ve davranışları sergilemekten çe
kinmemektedirler. özellikle Mostar'daki Drina Köprüsünü Sırpların yıkması, dünya kültürel 
birikimine karşı vahşice bir saldırıdır; bunları da her zaman duyurmakta yarar vardır. Bunun 
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için ülkemizin çok çeşitli kültürel birikimini, tarihi, kültür ve doğa zenginliklerini çağdaş bi
limsel yöntemlerle araştıran, dengeleyen, yayan kurum ve arşiv düzeninin de geliştirilmesi üze
rinde durmalıyız. Zaten Hükümet Programınızda, ülkemiz topraklarındaki eski kültürel de
ğerlerin derlenip, korunup geleceğe taşınarak evrensel uygarlığa armağan edileceğini, Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasının bu mirasa sahip çıkacak ve onu yaşama geçirecek bi
çimde yeniden düzenleneceğini açıkça belirtmiştiniz; fakat, bu hususta da olumlu bir ilerleme 
kaydetmediniz ve maalesef, vaadinizi hâlâ yerine getiremediniz. 

Sayın Bakan, açıklık politikanız ve şeffaflık vaatleriniz üzerine, Vakıflar Bankasıyla ilgili 
olarak aydınlatılmasını istediğim bazı hususlar var : Vakıflar Bankasının batık kredileriyle il
gili bağlantılı politikacılar kimlerdir? Bu kişilerin borçlarının miktarı nedir? Krediyi aldıkla-
rındaki ödeme koşulları neydi? Bankaya 25 milyar lira kadar borcu olan bir işadamının Koa
lisyon kurulduktan sonra borcu nasıl ertelendi? Bu borç faizsiz olarak ertelendiği gibi, bunun
la da kalınmayarak sonradan kendisine -yanılmıyorsam- 15 milyar lira daha kredi verildi mi? 
Ayrıca, yalnızca İstanbul'da tahsil edemediğiniz vakıf kira gelirlerinin miktarıyla borçluların 
kimliklerini ve siyasî bağlantılarını izninizle öğrenmek istiyorum. Vergi kaçıran sülüklerin açık
lanmasında mâni hal olduğu gibi, yoksa, bunların açıklanmasında da böyle bir yasal veya baş
ka bir mâni hal var mıdır? 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, yıllardır bu görevi kıt imkânlarla, özenle, özveriyle yürüt
meye çalıştığını biliyoruz; ancak, tarihî mimarî eski eser ve abidelerin onarımlarının restoras
yonlarının aslına uygun olarak yapılması görevini, bu olanak ve koşullar içinde, hangi ölçüde 
yerine getirebildikleri, bu konuda ciddî bir eksiklik olup olmadığı hususu gerçekten kafalarda 
bir sorudur; bunun da yanıtlanmasında yarar görmekteyim. 

Bu arada, Vakıflara ait birçok işyerinin, kiracıları tarafından, yüksek hava paralarıyla üçün
cü şahıslara devredildiğine ilişkin söylentiler vardır. Bu hususun da doğru olup olmadığı konu
sunda bilgi istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Vakıfların vakıf eserleri, gayrimenkulleri, gelir getiren akarları ön
celikle ve sırasıyla, başta İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Edirne illerinde yoğunlaşmıştır. 
Tesis olarak da Aydın İlinde, Ayvalık İlçesinde Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlükleri ve İs
tanbul İlinde Taşdelen Memba Suları İşletme Müdürlüğü ile Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf 
Gureba Hastanesi mevcuttur; ancak, bunlar başarılı, verimli ve kâr getiren yerler olmaktan 
uzaktır. Personel giderleri çok fazladır. Bunların günün koşullarına göre yeniden düzenlenme
si gerekir. Buraları KİT benzeri siyasî arpalıklar haline getirmemek gerekir. Bu işletmeler an
cak o zaman verimli olarak çalışabilir. 

Vakıf eserleri ve malları kazançlı işletmeye açılmalı, fonksiyonel olarak çalıştırılmalıdır; 
böylece daha iyi korunur, bakılır, dolayısıyla turizme de hizmet eder. Yoksa, bunların kapısına 
kilit vurarak, yasaklayarak korumaya çalışırsak, yıkılmaya, yanmaya ve yok olmaya mahkûm 
etmiş oluruz. 

Her türlü kiralamalar, günün koşullarına göre, gerçek değerde yapılmalı; el değiştirmede 
devri önleyici yasal şartlar konulmalı, bu yönde düzenlemeler yapılmalıdır. Hava parası alın
masına imkân bırakmamak için üçüncü şahıslara kiralamaya Bakanlığınızca izin ve onay kati
yetle verilmemelidir. Bu, ileride rayiç altında kiralamaya sebebiyet vereceği gibi, haksız kazan
ca ve vakıf gayrimenkullerinin fahiş fiyatla el değiştirmesine de neden olacaktır. Üstelik bu 
fahiş fiyatlardan vakıfların hiçbir kârı olamayacaktır. 
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Arazi kiralamalarında da yine siyasî düşüncelerle kayırmalara gidilmemelidir, örneğin, 
Edirne tli, İpsala İlçesi Belediyesine ve Meriç ilçesi Küplü Nahiyesi Belediyesine toplam 35 
bin dekar, çeltik ekilecek, sulu ziraat yapılacak arazi, geçmiş İktidar döneminde, -1986-1987 
yıllarında- yedi sene müddetle kiralanmıştır. Bu belediyeler hakkında çeşitli söylentiler yaygın
laşmış ve burası için arpalık, haksız kazanç ve siyasî yatırım iddiaları ayyuka çıkmıştır. Bura
da, gerçek ihtiyaç sahibi olan topraksız köylüler dururken şaibeli dağıtım yapıldığı iddia edil
di. Hatta, Sayın Selçuk Maruflu arkadaşımın bu konuda Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Bu 
nevi vakıf arazi ve binaları, çeşitli siyasî mülahazalarla, bunların değerini anlamayan yerel yö
netimler tarafından, maksat dışına çıkan bazı uygulamalarla, değerlendirilemediğini görüyo
ruz, buna kesinlikle müsaade edilmemelidir" şeklinde zabıtlara geçen ifadeleri vardır ama ne 
yazıktır ki, o zaman bunları bu şekilde dağıtan gene kendi iktidarları dönemindeki kendi par
tilileri olmuştur. 

Neticede, bu mümbit 35 bin dekarlık sulu arazi, 1993 yılı haziran ayında, Edirne Vakıflar 
Bölge Müdürünün gayretli takipleri üzerine, mahkemece kira sözleşmesi iptal edilerek tekrar 
geri alınmıştır. Görüldüğü gibi, hakları ve hukukları, Hükümetin çıkardığı kanunlarda olduğu 
gibi, devamlı olarak Anayasa Mahkemesine veya diğer mahkemelere giderek elde ediyoruz. 

Topraklar, toprağa gerçekten ihtiyacı olanlara, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, 
gerçek rayiç bedelleri üzerinden ve yıllık kiralamalar şeklinde verilmelidir; esas olan da budur 
Sayın Bakanım. Zaten seçimlerden önce bu konuda köylüye vaadiniz de bulunmaktadır. 

Yüksek Anıtlar Kurulu Kültür Bakanlığına, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir başka bakanlı
ğa bağlıdır. Bu iki kurumun, temel işlevleri yönünden, aynı bakanlığa bağlı olmasında ve tek 
elde toplanmasında büyük yarar vardır. 

Yurt ihtiyacını karşılama yönünden, Vakıflar Genel Müdürlüğü bugün 11 270 öğrenciye 
hizmet vermektedir. Bu yönden yurt sayısını artırmakta büyük yarar vardır; ancak, bu yurtlar 
devamlı denetim altında tutulmalı ve gözetilmelidir. 

Vakıf işyerlerinin kiralanmasında dikkatli olunmalıdır. Geçmişte Ali Paşa Çarşısının yan
ması sebebiyle bu kürsüden yaptığım bir konuşmada, bu işyerleri için zorunlu sigorta getiril
mesini önermiştim. Edirne Ali Paşa Çarşısının -daha önce bu kürsüden ifade ettiğim gibi-128 
dükkânı 28 Eylül 1992'de yandı. Elimde resmini gördüğünüz bu Ali Paşa Çarşısı bu yangın 
sonucunda yok oldu. 1569 yılında Mimar Sinan'ın yaptığı bu eser, bir elektrik arızası sebebiyle 
yandı ve yok oldu. 

Edirne'de, bundan başka, akar olan, gelir getiren vakıf eserlerinden Selimiye arastasının 
yanındaki çarşıda 78 dükkân bedestende 80 dükkân ve Vakıf Işhanı denilen yerde 170 dükkân 
ve işyeri vardır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde bulunan bu gibi yerlerin, -daha önce bu kürsüden de ifade 
ettiğim gibi- güvenlik, yangın, sabotaj ve hırsızlığa karşı korunmaları gerekmektedir. Bunun 
için, kiracılarla beraber müştereken bakım ve kontrol ekipleri tutulması zorunlu kılınmalı ve 
bu nevi düzenlemelere gidilmelidir. Bildiğiniz gibi, o günkü yangında, itfaiye gelmiş, elektrik 
kesilemediği için, maalesef, yarım saat yangına müdahale edememiştir. Bu, vakıfların ne dere
ce korunduğunun bir göstergesidir. 

Yangına karşı, ısıya duyarlı otomatik söndürme cihaz ve vanaları yapılabilir, elektrik kesi
ci otomatik şalterler kullanılabilir; hırsızlığa ve sabotaja karşı sese duyarlı ikaz ve alarm 
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sistemleri kullanılabilir. Bunları, yalnız Edirne'deki vakıf eserleri için değil ülkemizdeki tüm 
vakıf eserleri için söylüyorum. Ortaya çıkan maddî kaybın yanında bu tarih nasıl geri gelecek
tir? Bu eserler yok olmuştur. Burada ihmal vardır ve bunun sorumlularını bulmak lazımdır. 
Bakımla ilgili bunların sorumluları vardır; bunlardan bunun hesabını sormak lazımdır. 

Bu konuşmalarla, biz, iktidarı suçlamıyoruz. Dikkat ederseniz. Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, konuşmalarımızda hep öneri sunuyoruz. Bununla ilgili önerilerimi 29.9.1992'de yap
tım; tutanaklarda vardır. Bu konuşmalarımı bütün seçmenlerime gönderiyorum ve burada ko
nuşarak da bütün partilere, sizlere söylüyorum. Bunları dinlemiyorsunuz, ele almıyorsunuz; 

• hâlâ da önlem almadığınız. Eğer gene bir yangın olursa, müsebbibi Hükümet ve ilgili bakanla
ra bunun hesabını buradan tekrar soracağız. 

Şimdi Ali Paşa Çarşısı 50 milyar lira bedelle, 14 Aralık 1993 günü -tesadüf ki, yarın- ihale
ye çıkarılıyor. Geçmişte hatırlatmış olduğum bu konuda geç kalınmış olmakla beraber, adım 
attığınız için size teşekkür ediyorum. Ancak, bu para yeterli değildir. Bunu biraz sonra izah 
edeceğim. 

Bu çarşı yeniden yapılırken eski mimarî tarzı üzerinde önemle durulmalı, eski yapısı ay
nen yaşatılmalı ve o şekilde inşa edilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN —• Sayın Eler, size 2 dakikalık bir süre daha veriyorum; lütfen, süreye riayet ediniz. 
HASAN BASRt ELER (Devamla) —Sayın Başkan, müsamahanıza teşekkür ederim. 
Yeni çarşı yapılırken, modern koruma ve alarm sistemleriyle donatılmalı, bu, katiyetle unu

tulmamalıdır. Bu çok önemlidir. Ancak, bu noktada farklı bir şey söylemek istiyorum : Ali 
Paşa Çarşısı, 1569'da yapılan o tarihî eser, mimarî yapısına bağlı kalınarak, geçmişi zaman 
tünelinden yansıtır gibi, işyerleri, tüm özellikleriyle yeniden yapılmalıdır. (Ellice) Elis Adala
rında ve Amerika'da (Gettysburg Getbesburg'da, zaman tünelinden yansıtır gibi, geçmişi ya
şatan bu tip örnek eserler vardır. Mesela Gettysburg'da kuzey-güney savaşı yaşatılıyor, turist
ler buraları görmeye geliyor. Siz de Ali Paşa Çarşısını bu şekilde yapabilir misiniz Sayın Baka
nım? Bu çok önemlidir. Böyle yaparsanız ayrı bir dünya olur. Turizm açısından bunu değerlen
dirmenizde büyük yarar olacağını düşünmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, Uzunköprü, adını İlçemize veren bir köprüdür; uzunluğuyla, o günkü 
mimarî yapısıyla hakikaten övünç duyduğumuz ender vakıf eserlerimizdendir; ama ne yazıktır 
ki, bu köprünün her iki ucundaki uzunca kısımları toprak altında kalmıştır. Tarihî eseri, göz 
göre göre, ihmalkârlıkla toprağa gömüyoruz, tşin bir diğer yanı da şu : Yirminci asrın gereği 
olan ulaşım araçlarının süratli geçişi neticesinde orada köprünün darlığından dolayı kazalar 
olmakta ve köprü de zaman zaman bu nedenle yakılmaktadır. Yani, vakıf eseri elden gitmekte
dir. O küprüden Edirne'ye de gidilmekte ama ihtiyaca cevap vermemektedir. O köprü yine ora
da vakıf eseri olarak dursun, yanına, modern, yeni bir köprü daha yapalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Size 1 dakikalık bir süre daha verdim, cümlenizi bitirin lütfen. 
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Bu köprünün korunması sağlansın. Bu köprüyü, 

biraz önce verdiğim Elis Adaları örneği gibi turizm açalım. 
Bizim önerilerimiz bunlardır. Bunları değerlendirirseniz, sevineceğiz. 
Bütçenin hayırlı olmasını dilerken, hepinize saygılarımı sunarım. (CHP, SHP ve ANAP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 
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DYP Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın Etem Kelekçi; buyurun efendim. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Konuşma süreniz 15 dakikadır efendim. 
DYP GRUBU ADINA ETEM KELEKÇt (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimi suna
cağım. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Muhterem arkadaşlar, yine halisane niyetim, temennim odur ki, 1994 yılı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesi hayırlara vesile olsun. 

Dikkatimi çeken konu şudur: Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden evvel Diyanet tşleri 
Başkanlığı bütçesini görüştük. Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesinin arka arkaya gelmesinde fayda var, isabet var. Ammavelakin, görüşürken, konunun 
esasını şekle bağlıyoruz. Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesinde tslam üzerinde şuura davet eden 
cümleler söyleneceği yerde, çok az olarak Diyanet tşleri Başkanlığının kadrolan, ihtiyaçları ve 
buna benzer Meclisle olan münasebetleri yönünden görüşler açıklanmıştır. Şimdi, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesine geçmiş bulunuyoruz. Becerime göre, konuyu şuur olarak işlemek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, vakıf nedir? Vakıf, bir kimsenin, kendi malını, 
kendi rızasıyla, Allanın rızasını kazanmak için toplumun istifadesine sunmasıdır. Vakıf olma
dan Vakıflar Genel Müdürlüğü olmaz. 

Biz, mevcut vakıfların idaresinde, saplantı halinde fikir yürütüyoruz. Yeni vakıf müesse
selerinin oluşması için bir görüş beyan etmiyoruz. Yeni vakıf sistemleri de davet edilecek ki, 
inşallah toplumumuzun pek çok konusu yetkililer tarafından değil, tslam şuurunu tadanlar 
tarafından temin edilecek ve halkın hizmetine sunulacaktır. Toplumları meydana getiren in
sanlar arasında sosyal yardım ve dayanışmanın en eski ve hukukî şekillerinden biri olan vakıf 
müessesesi, milletlerin sahip bulunduğu manevî güç ve değerlerin tanımlanmasına yardımcı 
başlıca kurumlardan biridir. Cemiyetin ahlakî, dinî ve sosyal anlayışı insanları hayır işlemeye, 
iyilik yapmaya, birbirlerine yardım etmeye teşvik etmekte, kişinin yalnız kendisini düşünmesi
ni ve sırf bu endişeyle yaşamasını ve servet edinmesini hoş karşılamamaktadır. Toplumda in
sanlar, olaylar karşısında aynı imkânlara sahip değillerdir. Kişilerin yalnız kendisini düşünme
si hoş olmadığı gibi, -imkânı olan var, olmayan var- zekâ ve çalışma gücü ile yaşama ve geçim 
imkânları da aynı seviyede değildir, bazısı fakir, bazısı zayıf, bazısı kuvvetli olup yaşam ve ge
çim şartları değişiktir, insanların kendilerinden veya toplumun sosyal yapısından ileri gelen 
bu değişiklik, şartlara rağmen bir arada yaşama zorunluluğu, her devirde vicdanları sızlatmak
tadır. tşte bu sebeplerle, bugünün devleti, bu maddî ve manevî eşitsizliği, sosyal yardımlar ve 
sosyal güvenlik kurumlarıyla ortadan kaldırmak, hiç olmazsa hafifletilmesini istemektedir; an
cak, devletin bu yardımları bazen karşılıksız, bazen de ve ekseriya önceden ödenmiş bir prim 
veya bir bedel karşılığındadır. Vakıf hizmetlerinde ise böyle değildir. Burada bedel ve prim öde
meden insanlara yardım etmenin yolunu tslamî bir kurum olan Vakıflar topluma kazandır
mıştır ve yine vakıflar, dinî inanç ve düşüncelerin güçlü olduğu müesseseler olarak, siyasî çal
kantıların, idarî istikrarsızlıkların dışında kalmışlar ve bu sayede toplum hayatında devamlılık 
sembolü olmuşlardır. 

Yine vakfedilen gayrimenkullere herhangi bir nedenle el konulamayacağı, mütevellileri
nin vakıf senedinde belirlenen şartları çiğnemediği sürece müdahale edilemeyeceği gerçeği da
hilinde, siyasî ve idarî müdahalelerden korunmuşlardır, tnsan unsurunca, islam şuurunun ka
zandırdığı bu hizmet, bu yardımlaşma hiçbir toplumda yoktur. En modern toplumların 
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varmak istedikleri hedef de budur. Karşılıksız olarak toplumun bir ihtiyacını isteyerek üstlen
mek, ne büyük feragattir ve ne büyük sehavettir. 

Muhterem arkadaşlar, vakıf, şuur olarak bu kadar asil düşüncelere sahiptir. Türkiye'de 
vakıflar olabildiğince yoğunluk kazanmış kuruluşlardır. Böylesine önemli ve etkin mal varlığı
nın başıboş bırakılması ya da vakfedenin ölümünden sonra, amacın saptırılarak, başka amaç
lara ya da kişisel çıkarlara yöneltilmesi gibi sakıncalar söz konusu olduğundan, vakıflar, Va
kıflar Genel Müdürlüğünün denetimine bağlı tutulmuşlardır. 

Denetim makamı olarak kanunlarca görevli kılınan Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ge
nellikle vakıf senedi hüküm ve içeriğinin yerine getirilip getirilmediğini, vakfedilen malların 
amaca uygun biçimde yönetilip yönetilmediğini ve keza malların amaca uygun bir şekilde sarf 
edilip edilmediğini denetim altında tutması lazımdır. Böylece, bu denetim sayesinde, vakfedi
len malların ve vakfedenin iradesi ürünü olan amacın korunması sağlanmış olur. Bu durum, 
aynı zamanda, gerek vakfedilen mallar, gerek vakfedenin amacı için sağlam ve inanılır bir gü
vence ortamı kurar. Bu anlamda, vakıflar, Türk hukukunda çok önemli bir modeldir. İnsanlı
ğa hizmet için, insanların maddî güçlerini birleştirmeleri, hayırlı ve iyi işler gerçekleştirmeleri 
bu yolla sağlanmış, insanlara maddî varlıklarını, yaşamlarını yitirdikten sonra da yönetebilme, 
iradelerini sürekli diri tutma; başka bir anlatımla, yaşayan bir varlık olan insana, yaşamını yi
tirdikten sonra da, sonsuza kadar iradesini yaşatma olanağı ancak vakıf yoluyla sağlanmıştır, 

Şimdi, vakıf senedinin önemli olduğunu işaret ederek, konuya giriyorum. Vakıf senedin
de vakfedilen neye hasredildiyse, o konuda bir ömür devam etmesi lazım. Vakıflar Genel Mü
dürlüğümüz, bu hassasiyeti göstermediği müddetçe, yeni vakıflar beklemek mümkün değildir. 

Maziyi hatırlarsak, 1923 Türkiye'sinde terimler Türkçeye dönüştürülürken, "Vakıf" keli
mesinin yerine "Tesis" tabiri geçmiştir. Vatandaş, itimat telkin etmeyen bu kelimenin arkasın
dan gitmemiş, bu Kurumun arkasından gitmemiş ve hiçbir zaman 1920-1960 arasında fazla bir 
vakıf sistemi de doğmamıştır. 1960'ı müteakip, vakıf ismini davet ettikten, Islamdan vakfın 
ne olduğunu bildikten sonradır ki, vakıflar yerden mantar gibi bitmiştir. 

Şimdi diyorum ki, ecdadımız, Osmanlılar/Selçuklular, beylikler bunca eserlerini bize bı
raktılar; bunlar bizim kültür varlığımızdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü bunlarda ne dereceye 
kadar hassastır? Bu hassasiyet Türkiye içinde nedir, Türkiye dışında nedir? Bunların envante
ri, bizden sonrakilere devredeceğimiz en büyük hazinedir. 

İmkânsızlıktan dolayı, bu vakıflar temin edilemiyor, tesis edilemiyor ve bu vakıflara bakı-
lamıyorsa, eğer bizim Orta Anadolu'da gördüğümüz gibi, pek çok vakıf dağılmaya mahkûm
sa, o zaman vay geleceğimizin haline! 

Bütçe rakamlarına gelmek istemiyorum. Çünkü, ne 1993 rakamları ne de 1994 rakamları, 
Vakıflar Genel Müdürünün yetkili komisyonlarda söylediklerinin onda birini yapmaya dahi 
yetmez. Gelin görün ki, bütçelerde -genel kavram olarak ifade edildiği gibi- bütçeden başka 
her şey konuşuluyor; ama bütçenin kapsamına ilişkin dişe dokunur konular söylenemeyebiliyor. 

Vakıfların en büyük özelliği, hiçbir konuşmacı, hiçbir siyasî parti, Vakıflar bütçesi hak
kında menfi bir görüşme içine girmiyor. Neden? Çünkü, vakıflar hepimizin ortak varlığıdır, 
kültür varlığı olarak. Bu kadar şanslı bir Genel Müdürlüktür. Netice olarak, komisyonlarda 
iyi müdafaa edilir ve gündeme gelirse, eminim ki, Vakıflar ödenek yönünden cılız kalmayacak
tır, yeni imkânlara kavuşacaktır, ödeneklerde daha avantajlı durum kazanacaktır. 
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Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; isteklerimiz var : Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat 
Kanununun bir an önce çıkarılması gerekir. Bunun gecikmesinde, sıkıntı geleceğe taşınır ki, 
bugün için, Meclis çalışmaları olarak da müsait olduğumuza göre, bu hazırlığın bir an evvel 
yapılıp buraya getirilip teşkilat kanunu çıkarılmalıdır. 

Ayrıca, vakıf emlakine sahip çıkılmasında kararlı olunmalı, vakıf emlaki vakıf hukukuna 
uygun bir biçimde değerlendirilmelidir. Bilhassa vakıf öğrenci yurtlarının adedi artırılmalı ve 
öğrencilere imkânlar sağlanmalıdır. Vakıf arazilerinin amacı dışında kullanılmasına fırsat ve
rilmemelidir. Bunları iyi niyetle hepimiz söylüyoruz. Bakıyorsunuz ki, hiç beklemediğiniz an
da, bir yer kiralanmış ve gaye haricinde kullanılmaya başlanmış, tslam şuuru dışında dahi kul
lanılan vakıf imkânları olduğu görülüyor. O zaman, bizim sebebi vücudumuz ne? 

Bu arada sözü gelmişken şunu da söyleyeceğim : Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ortak 
olduğu Vakıflar Bankası vardır, tslamla banka bağdaşır mı? tslamla banka bağdaşmadığına 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü de evkafa baktığına göre -biz, genelde bu hassasiyeti gösteremi
yor olsak bile- hiç olmazsa Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu hassasiyeti gösterip de tslamî 
yönden bu konuda vatandaşa iyi bir mesaj vermesi gerekmez mi? Bu konuda hassasiyet istiyo
rum. Soruyorum yetkililere, "Vakıflar Bankasında yüzde 75 hissemiz var" deniyor. Bunun üze
rine, "peki, Vakıflar Bankasının Vakıflar Genel Müdürlüğüne katkısı var mı?" diye soruya-
rım, "1 kuruş katkısı yok" diyorlar. Şeytan bunun neresinde? Ne anladık bundan?!.. 

Arkadaşlar, bunlar hassas konular. Sizden istirhamım şudur : Vakıflara uygun bir çalış
ma, vakıflara uygun ciddiyet, vakıflara uygun bir vakar nasıl olacak? Vakıflar Bankasındaki 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün payı tasfiye edilecek ve bu, kültür varlığımıza harcanacaktır. 
Biz bu ciddiyeti burada sergilemezsek, orada taviz, burada taviz verirsek "bankanın yerine ne 
kaim olacak?" düşüncesiyle önümüzdeki günlerde yeni anlayışlar davet ederiz. Eğer bu konu
da bir şeyler yapmak istiyorsanız, bu konuda kurulmuş olan sandıklar vardır, sandığa zorlayın 
kafanızı. 

Arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesinin konuşulduğu şu günlerde, bütçenin 
rakamı şu olmuş bu olmuş beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü, hepimiz bu konuda çok hassasız 
ve zaten yetkili mercilerde de bu konu yeteri kadar görüşülüyor; ama, Vakıflar Genel Müdür
lüğü, evkafla alakalı konuda, vakıfla alakalı konuda, islamî düşüncede mutlaka Vakıflar haf
taları -şekilde değil- düzenlemelidir. Bir haftadır vakıf haftası izliyoruz. Vakıf haftasında ara
dığımı bulamıyorum. Niye bulamıyorum? Çünkü, işin özüne inen yok. Şeklen, hepimiz panel
ler düzenliyoruz, sempozyumlar düzenliyoruz, seminerler düzenliyoruz, açık oturumlar dü
zenliyoruz; ama, arkadaşlar, bildiğimiz bir konuda, şaşırtırcasına, nasıl ki laikliği herkes ken
disine göre anlıyor, Şimdi öyle bir duruma geliyoruz ki, Vakfı da herkes kendine göre anlama
ya başlıyor. Onun için, "tarif önemlidir" diyorum ve bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğün
den ve Sayın Bakanımdan hassasiyet bekliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimi ve denetiminde bulunan mül
hak vakıfların, cemaat ve esnafa mahsus vakıfların ve yeni vakıfların vakfiye kuruluş senet 
hükümleri esas alınarak denetimlerinin etkin bir biçimde yapılmasını istirham ediyorum. 

Arkadaşlar, "vakıf senedi" diyoruz. Vakıf senedine göre bu işler yerine getirilmekte ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kelekçi, konuşmanızı bitirmek üzere size 2 dakika daha süre veriyo

rum; buyurun. 

— 556 — 



T.B.M.M. B î 43 13 . 12 . 1993 O : 2 

ETHEM KELEKÇt (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Bu arada şunu da söylemek lüzumunu hissediyorum : Önümüze geliyor ve hepimiz fante

zi olarak kabul ediyoruz. Bugün bir Ayasofya meselemiz var. Ayasofya konusunda her sayın 
yetkili, her sayın bakan buraya geliyor ve Ayasofya'nın bir mahfilini ibadete açtık, yetmez mi 
dercesine ifadelerde bulunuyor. "Ayasofya, cami olarak kullanılır" demek ne bizim haddimiz, 
ne de başkasının haddidir. Ecdadımıza karşı bağlılığımız, sevgimiz ve saygımız gereği Ayasof-
ya'yı cami olarak ibadete açarsak ancak o zaman bu konuda gönlümüz rahat edebilir. (Alkışlar) 

Sonra, istirhamım şu : Lozan Antlaşmasına göre, azınlıklar kendi bulunduğu yerin inşaa
tını yenileyemez; ama geçen yıllarda Rum Patrikhanesi yıkıldı ve yeniden yapıldı. Bunlar çok 
önemlidir. Peki... 

KADtR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Biraz da öbür tarafa anlat. 
ETHEM KELEKÇt (Devamla) — Müsaade buyurun, bakış istikametim zorunlu olarak bu. 
Arkadaşlar, aslında bu söylediğim, malumunuz, Meclis içinde hiçbir kesimi karşıya ala

cak bir konu değil, hepimizle alakalı bir konu; hiçbir muhalif, muvafık kabul etmiyorum. 
HASAN DtKİCt (Kahramanmaraş) — Hepimizi ilgilendiriyor... Bravo! 

ETEM KELEKÇt (Devamla) — Bu bizim kültür mirasımızdır. Bunda hiçbirimizin üstün
lüğü yok; ama, hiçbirimizin de diğerinden aşağı bir durumu yok. Onun için, konuyu müştere
ken ele almamızda fayda var diyorum. 

Ayasofya'dan dolayı içim sızlıyor; bunu vurguluyorum. Rum Patrik Kilisesi etrafa açılı
yor ve bizim yetkililerimiz de buna kolaylık gösteriyor; buna vicdanım rıza göstermiyor. Onun 
için, eğer kanun uygulanacaksa umumî olarak uygulanmalıdır. Eğer vakıf senetlerinde Hükü
metimiz, devletimiz bir ciddiyet gösteriyorsa, vakıf senedindeki konuya göre bu meselelerin 
gündeme gelip uygulamaya konulmasını istiyoruz. 

Sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünden hassaten istirhamım şudur : Yapılan restorasyon
lara, tamiratlara bakıyorum, buna benzer konularda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kelekçi, son 1 dakika veriyorum, lütfen süre içinde konuşmanızı bitirin. 
ETEM KELEKÇt (Devamla) — Ustalar, ehil ustalar değil. Geçen sene burada yetkililer, 

"Atik Ali Paşa külliyesini boşaltacağız, restorasyon okulu açacağız" diyorlardı. Burada hâlâ 
bir çalışma yok. Onun için, restorasyon konusundaki çalışmalara bütün kalbimle katılıyorum. 
Türkiye dışındaki çalışmalarda da hassasiyet istiyorum. 

Rusya'da 30 bin eserimiz vardı, şimdi 1 000 - 1 200 eserimiz kalmış; onlar da dağılmaya 
mahkûm. Dışarıdaki ve içerideki bütün kültür varlığımızın envanterinin tutulmasını istirham 
ediyorum. 

Tabiî bunlar, tatlı bir temenniden ibaret. Gönlümüz arzu ediyor ki, bu konularda belli ku
rallar olsun, hangi hükümet gelirse gelsin, hangi idare gelirse gelsin taviz vermesin, müsamaha 
göstermesin ve yine gönül arzu ediyor ki, Vakıflar Genel Müdürlüğü hiçbir siyasî organın aleti 
olmasın; müstakil bir kadro olarak, ekip olarak kimseye danışmadan, kendi imkânlarıyla 
yürüsün. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Kelekçi. 
Gruplar adına son konuşmayı, Refah Partisi Grubu adına Çankırı Milletvekili İsmail Co-

şar'a veriyorum; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Coşar, konuşma süreniz 15 dakikadır. 
Buyurun. 
RP GRUBU ADINA İSMAlL COŞAR (Çankırı) — Sayın Başkanım, sayın milletvekille

ri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1994 yılı bütçesi hakkında şahsım ve Grubumun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, hepinizi hürmet ve sevgiyle, saygıyla selam
lıyorum. 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurdumuzda bulunan hayrı 
kuruluşların başında gelmektedir. Osmanlılar zamanında vakıf hizmetlerini daha verimli bir 
hale getirmek için 1826 tarihinde Evkafı Hümayun kurulmuştur. Daha sonraları "Evkaf ve 
Seriye Nezareti" ismi verilerek, vakıf hizmetleri devam ettirilmiştir. Cumhuriyetin ilanından 
sonra, 3 Mart 1924 gün ve 429 sayılı Kanunla da Evkaf ve Seriye Vekâleti, yani nezareti kurul
muştur. Evkaf Nezareti ismen kaldırılmış olmakla beraber, Medenî Kanunun kabulüne kadar 
eski statü aynen devam etmiş ve vakıf hizmetleri de aynen yürütülmüştür. 1935 tarihinde yü
rürlüğe giren 2762 sayılı Kanun ile de Başbakanlığa bağlı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. Bu kanunun 1 inci maddesine göre vakıflar, mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf 
vakıfları gibi sınıflara ayrılmıştır. 1967 yılında Medenî Kanunun vakıflarla ilgili kısmında ya
pılan tadilat ile de 903 sayılı Kanun yürürlüğe konarak, yeni vakıfların kurulmasına zemin ha
zırlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün görevleri, 227 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve 2762 sayılı Kanunda sıralanmaktadır. Vakit alacağı ve bu ko
nuları benden önce konuşan değerli arkadaşlarımız tekrar ettikleri için, aynı görevleri bir daha 
saymıyorum. 

Kanun ve yönetmeliklerde sayılan bu hizmetlerin gereği gibi yapılabilmesi için Genel mü
dürlüğümüzün 1994 yılı bütçesine konan ödenek, maalesef, çok azdır ve yeterli değildir kana
atindeyim. Bu ödenekten, Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan 3 400 personelin 
maaşlan verilecek, yurtlar yapılacak, yurtlarda barınan 14 bin öğrencinin masrafları karşıla
nacak, yaklaşık 7 bin vakıf eserin restore ve tamirleri yapılacak, aşevlerinde yemekler verile
cek, ecdat yadigârı paha biçilmez yapılı ve yazılı eserleri tanıtmak maksadıyla yurt içi ve yurt 
dışına yönelik yayınlar yapılacak... Konan bu ödenekle, bunların hiçbirisinin yerine getirilmesi 
mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bakımdan, vakıf akarlarının artırılmasına yar
dımcı olacak tedbirlerin mutlaka alınması şarttır ye gereklidir. Aksi halde, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, arının bal yaptığı gibi, aynı hizmetleri yapar durur. Hatta, öyle bir noktaya gelir ki, 
bir yıl önce yaptığı hizmetleri bir sonraki yıl yapamaz duruma düşer. Nitekim, Genel Müdür* 
lüğümüzün bugün bu noktada olduğu kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, yöneticilerin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirlerini artırmak için, 
önceden, bazı tedbirler aldığını görmekteyiz. Bu tedbirlerin birincisi, Vakıflar Bankası ortaklı
ğına katılınmasıdır. 13 Nisan 1954 tarihinde, özel bir kanunla, 100 milyar lira sermayeyle Va
kıflar Bankası kurulmuştur. Bu sermayenin yüzde 55'i, yani 55 milyar lirası Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından ödenmiş, vakıf paralarından temin olunmuştur. Yüzde 20'si de mülhak 
vakıflara aittir, ki, bu da 20 milyar lira eder. Bu demektir ki, Vakıflar Bankasının, 100 milyar 
lira olan kuruluş sermayesinin 75 milyar lirası vakıflarındır. Sayın Kelekçi'nin de işaret buyur
dukları gibi, "bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?.." diyebileceğimiz şekilde, maalesef, ecda
dın vakıf eserleri, vakfiyelerinde yazıldığının tersine, satılarak, Vakıflar Bankasına büyük bir 
sermaye temin edilmiştir. 
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Şimdi Sayın Devlet Bakanımızdan, müsaadeleriyle, şu soruları sormak istiyorum ve müm
künse, cevaplarını da, ileride bilgi edinmek ve kullanmak maksadıyla, yazılı olarak takdim et
melerini arzu ediyorum : 

1. Vakıflar Bankasının kuruluş sermayesine 75 milyar lira ile katılan Vakıflar Genel Mü
dürlüğümüz, 1954 yılından sonra sermaye artırımları için Bankaya para ödemiş midir? öde-
diyse, bu miktar, her defasında ne kadardır. 

2. Vakıflar Bankası, kuruluşundan 1973 yılı kasım ayı sonuna kadar, en büyük hissedarı 
olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ne kadar kâr ödemiş ve Genel Müdürlük adına ne gibi sos
yal hizmetlerde bulunmuştur? 

3. Vakıflar Genel Müdürlüğünü temsilen, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine 
gönderilenlerde bankacılık ihtisası aranmış mıdır ve halen gönderilenlerde bu ihtisas aranmakta 
mıdır? 

Vakıflar Bankasının ikinci kuruluşu, Vakıf tnşaat Anonim Şirketidir. Hiç şüphe yok ki, 
Vakıf tnşaat Anonim Şirketi, yan kuruluş olarak iyi bir niyetle, vakıf gelirlerine destek olması 
amacıyla kurulmuştur; fakat, işittiğimiz haberlere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğüne destek 
olma yerine -zarar ettiği için- köstek olmaya başlamış; hatta, mevcut personel sayısı 90'a indi
rilerek bir kısmına çıkış verilmiş, her nedense, kısa bir süre sonra, personel sayısı tekrar 200'e 
çıkarılmıştır. ,. . • 

Vakıf tnşaat Anonim Şirketiyle ilgili 5 Aralık 1993 tarihli, basında çıkan şu haberde, Edir
ne Kapalıçarşı ihalesinden bahsedilmektedir. Yine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyo
nunu planladığı, ihale tutarı 715 milyar lira olan 8 yapının restore işinin geçtiğimiz ay içinde, 
1992 yılı birim fiyatlarıyla Vakıf tnşaat Anonim Şirketine verilme hazırlığına girilmiştir. Bu 
ise, günün konusu halinde devam etmektedir. 

Üçüncü kuruluş otellerdir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün pek çok otellerde iştiraki var
dır. Eğer yanılmıyorsam bu otellerden Taksim Otelcilik Anonim Şirketine hissedardırlar. Adı 
geçen şirket hakkında 28.9.1993 tarihli, basında çıkan haberin başlığı şöyle : "Şirket değil, sanki 
parti". Bu başlık altında, bu şirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında haber olarak şunlar ya
zılmaktadır : "Muhsin Divan (DYP İstanbul ti Başkan Yardımcısı), Ali Doğan Ünlü (DYP 
milletvekili adayı), Hasan Dinç (DYP milletvekili adayı), Aydın Ayaydın (Vakıflar Bankası Ge
nel Müdürü), Fadıl Ünver (Vakıflar Genel Müdürü), Şükrü Özkan denetçi üye, (DYP İstanbul 
ti Disiplin Kurulu Üyesi), Namık Kemal Funda Koordinatör, (DYP İstanbul Mutemedi), Er
can Ülker Muhasebe Müdürü (DYP İstanbul İkinci Başkanı), Hatice Ülker (Taksim Otelcilik 
Muhasebe Müdürü ve Ercan Ülker Beyin eşi)" Bu kişilerden Fadıl Ünver ile Aydın Ayaydın'ın 
yönetim kurulu üyelikleri sözleşmeye uygun, diğerlerinin hiçbirisinin sözleşmeye uygun olma
dığı belirtilmektedir. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri, bu saymış olduğum hususlar basında çıkan ha
berlerdir. Bu haberler doğru da olabilir, yanlış da olabilir; ama basına intikal etmiştir. Bizim 
temenni ve niyazımız, bu haberlerin mutlaka yanlış olması ve gönlümüze su serpilmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda arz etmiş olduğum gibi, bu üç kuruluş Va
kıflar Genel Müdürlüğünün bütçesine katkıda bulunması için meydana getirilmişken, ne var 
ki, alınan haberlere ve yapılan uygulamalara bakılırsa, bu kuruluşların vakıflara destek değil, 
yük ve köstek olduğu anlaşılmaktadır. 

Şu görmüş olduğunuz gazete, Anavatan Partisinin 15 günde bir çıkarttığı bir yayınıdır. 
Bu gazete içerisinde "Vakıflar Genel Müdürlüğünde neler oluyor?" başlığı altında soru soru
luyor ve bu soruların tamamı 15 madde halinde sıralanıyor. Bu başlık altında, Genel Müdürlü
ğün altından kalkamayacağı ve hatta Hükümeti sarsacak ithamlar bulunmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışacak personelle ilgili olarak yi
ne bu haberde, bir satırbaşı açılmış. Müsaadenizle, bu personelle ilgili konuda birkaç kelime 
konuşmak istiyorum : 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakfiyelerin okunmasında, vakıf eserlerinin tedbirinde, vakıf 
mallarının korunup vakfın şartlarını yerine getirmede dikkatli bir kadroya öteden beri ihtiyacı 
vardı; son yıllarda böyle bir kadronunun kendiliğinden oluşturulmuş olmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu arkadaşların içerisinde vakıflarla ilgili eserler hakkında yüzlerce makalesi bu
lunan, her türlü yazı çeşidini okuyabilenler vardır. Birinci Demirel Hükümeti gelir gelmez, başta 
Genel Müdür olmak üzere, yardımcılarını ve daire başkanlarını sorgusuz sualsiz değiştirdi. Yıl
lardır vakıf konusu üzerinde çalışan bu yetişmiş elemanlar, tabiri caizse,çil yavrusu gibi dağı
tıldılar. Haklarında hiçbir soruşturma yapılmadan, görevlerinden alınan bu personel, idare mah
kemesine müracaat edip karar aldırınca görevlerine iade edildiler. Yönetim bu kararları uygu
layarak görevlerine iade ettiği bu personeli bir saat, iki saat bir gün, iki gün sonra tekrar görev
lerinden alarak başka taraflara sürdü. Bu bakımdan, Sayın Bakanımızdan istirham ediyorum, 
bu görevlerinden alınan arkadaşlarımız hakkında herhangi bir teftiş raporu var mıdır? Bunlar 
teftiş raporlarına göre mi alınmışlardır? Teftiş raporlarına göre alınmış olsalardı, idare mahke
mesi, mahkemeye müracaat eden bu personelin hiçbirisini göreve iade kararı vermeyecekti. Bu 
bakımdan, şu kış günlerinde halen mağduriyetten kurtulamayan, oradan oraya sürülen bu per
sonelin, bu mağduriyetlerine Sayın Bakanımızdan istirham ediyorum, bir. an önce son verme
lerini diliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, devlet, hükümet ve vakıf mütevellilerinin aslî görevlerinden bi
risi de hiç şüphe yoktur ki, vakıf mallarını korumaktır, Devlete, hükümete ve millete emanet 
olan vakıf mallarını koruma, onların vakfiyelerinde yazılı olduğu şekilde denetleme ve yürüt
me görevi, önce Cenab-ı Hakkın, sonra da kanunlarımızın amir hükümleridir. Emanete iha
net, kul hakkını çiğnemektir. Kul hakkına tecavüz etmek, onu hiçe saymak ise, tslamda sayı
lan cezaların en büyüğüne uğramak ve hatta yapılan duaların kabul olmamasına da vesiledir. 
Hal bu iken, ecdadımızın, insanımızın ve hatta diğer canlıların hizmetine sunduğu vakıfların, 
bu dikkat ve incelikle korunmadığını maalesef görmekteyiz. 

Şöyle ki: Vakıflarımızın bir kısmı, ilahî bir tecelliyle, Birinci Cihan Harbinde kaybettiği
miz topraklar üzerinde kalmıştır. Bir kısmı, harp sonrası tek partili dönemlerde çıkarılan ka
nunlarla, arsalar, imar müdürlüklerine; memba suları belediyelere; zeytinlik, fındıklık, incir
lik ve tarlalar da, ücret olarak halka dağıtılmıştır. Bir kısmı, 1947-1960 yılları arasında -80 860 
dönüm arazi- bilaücret, köylüye dağıtılmıştır. Bir kısmı, Vakıflar Bankasına, yukarıda da arz 
ettiğim gibi, sermaye için satılmıştın Ayrıca, 1984 yılında çıkarılan 2981 sayılı tmar Affıyla 
İlgili Kanunla, hayrat olanlara tapu tahsis belgesi verilmeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, 
vakıf, bina, arsa ve akarların dağıtımları, o günden bugüne kadar devem etmiş ve halen devam 
etmektedir, işte, Fatih Sultan Mehmet'in, hayrat nevinden olarak vakfettiği Okmeydanı ve iş
te, Antalya îline bağlı Varsak Kasabasındaki 300 bin dönüm arazinin belediyeye 5 eşit taksitle, 
metrekaresi 5 bin liradan devredilmesi... Marlboro sigarasının dörtte bir fiyatınadır bu devir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmek üzere 2 dakika daha süre veriyorum efendim. 
Buyurun. 
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İSMAİL COŞAR (Devamla) — Yine, belediye seçimleri arifesinde, bir devlet bakanımı
zın, vakıf mülkiyetinde oturan kiracıların kiralarını, bir genelgeyle yüzde 25 oranında indirişi, 
bu ve benzer işlemler, vakfın vakfiyesini çiğnemeler gibi olaylar neticesinde, vakıflarımızın, 
maalesef, mum gibi eriyip gittiğini esefle görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonunda, yurdumuzda bulunan Ayasofyalardan da kı
saca bahsetmek istiyorum : 

Memleketimizde 7 adet ayasofya camii vardır. Bunların hepsi muhtelif tarihlerde, kilise
den camie çevrilmiş, içlerinde yıllarca namaz kılınmıştır. Heyhat, ne yazıktır ki, bugün, hiçbi
risi ibadete açık değildir; hepsi, kendilerini ibadete açacak maneviyat ellerini beklemektedir
ler. Tarihte, ecdadımızın, kiliseden camie çevirip de, bilahara elimizden çıkan topraklar üzerin
de kalan hiçbir ayasofya cimii kalmamıştır. Hepsini, Hıristiyanlar, büyük şölenlerle, büyük me
rasimlerle tekrar kiliseye çevirmişlerdir. Şu garipliğe bakınız ki, Yunanlılar "Ayasofya yıkılma
ya yüz tutmuş, biz gelip tamir edelim de ayinlerimizi Ayasofyada yapalım" diyorlar. 

Hıristiyan âlemi, meşhur 1 inci ve 2 nci konsiller toplantısının yapıldığı İznik şehrinde 
"2000 yıllarında büyük bir toplantı yapalım" diye kültür bakanlığımıza yazı yazma cesaretini 
gösteriyor. Şu küstahlıklara bakınız!.. Onlar, bu cesareti, bizlerin ve hükümetlerimizin duyar
sızlıklarından almaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Size yine size 2 dakika daha konuşma süresi veriyorum; lütfen bitiriniz. 
İSMAİL COŞAR (Devamla) — Bitiriyorum. 
7 adet Ayasofya'nın vakfiyelerinin hepsinde, Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin vakfiye-

sindeki bedduanın benzerleri mevcuttur. 
Kan kaybeden, küme düşmek üzere olan Hükümete, İktidara sesleniyorum : Gelin, Aya-

sofyaları ibadete açın; Ayasofyaları vakfeden ecdadın bedduasından kurtulun ve kurtulalım, 
milletin duasını alın ve alalım; Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü 
özerk hale getirelim. Bu davranışınız, yani, Ayasofyaları ibadete açışınız, iki kuruluşa muhta
riyet verişiniz, inanın ki, sizleri küme düşmekten kurtaracak ve milletin bütün sevgi, saygı ve 
dualarına mazhar olacaksınız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin, mensuplarına 
hayırlı olmasını dilerken, maddî ve manevî hayatımızın önderliğine vesile olan vakıf sahipleri
ni rahmetle anıyor ye hepinize saygılar sunuyorum. (RP sırasından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşar. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Lehinde, Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip; buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Değerli Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

hepinizi, Vakıflar bütçesi münasebetiyle söz aldığım şu esnada saygıyla selamlarım ve bütçe
nin 60 milyonluk milletimize, memleketimize ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün değerli men
suplarına hayırlı olmasını temenni ederim. 

Vakıflar, memnuniyetle görüyoruz, hiçbir siyasî parti farkı gözetilmeden sahip çıktığımız 
millî bir mevzuumuzdur. Bu yüzden, daha ileri gitmesi için neler yapılması ve bugün yapılan 
bazı hatalardan dönülmesi için bazı ikazlarda bulunmak istiyorum. 
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Vakıfların kendine yeter bir hali varken, maalesef, bugünkü zayıf duruma, birtakım kötü 
uygulamalar ve vakfın manasını hiçe sayan pervasızca, hovardaca harcamalar, vakıfları iş ya
pamaz hale getirmiş olmasına rağmen, elini kolunu bağlayan mevzuatı kısmen aralamak için, 
zaman zaman çıkarılan can simitlerine, Genel Müdürlüğün dört elle sarılmasında büyük yarar 
var. Ezcümle, 1957'de çıkarılan kanun, mutlaka uygulanmalıdır, çünkü, bu kanuna göre, muhtelif 
idarelere şu veya bu şekilde devredilmiş olan, mülkiyeti geçmiş olan vakıf mallarının, tekrar 
Genel Müdürlük uhdesine geçirilmesi için hüküm vardır. Fakat, bunlar zikredilirken, "tarihî 
ve mimarî kıymeti haiz eserler" diye geçmiş, maalesef, buraya, arsa ve araziler dere edilmemiş. 
Tahmin ediyorum ki, bu durum, Vakıfları bir hayli sıkıntıya sokmaktadır. 

Geçen sene, Sayın Ekrem Ceyhun, burada vakıflar hakkında konuşurken -bir misal olsun 
diye söylüyorum- "Antalya Sağlık ve Turizm Merkezine başlanacaktır, büyük bir projedir, 1 
milyar dolar maliyeti olacaktır" demişti. Bunun içeriği tartışılabilir, vakıf mallarının turizme 
tahsis edilip edilmemesi ayrıca münakaşa edilebilir; ama, bu projeyi bile tatbik edemiyorsu
nuz. Antalya Sağlık ve Turizm Merkezi, Muratpaşa Çiftliğinde yapılmak üzere 1/1000 ölçekli 
harita üzerinden projeleri hazırlanmış ve belediyece de tasdik edilmiştir. Neden projeye başla-
yamıyoısunuz? Çünkü, çiftliğin mülkiyeti ve intifa konusu, vakıflarla şahıslar arasında dava 
mevzuu olmuş ve bu dava da deve hikâyesi gibi uzayıp gidecek, sizin bu projeniz de, sadece 
bir hayal olarak kalacaktır, öyle ise, gelin; "sel gider taşlar kalır" misali, süratle bu kanuna 
bir ek madde getirelim, "araziler, arsalar" kelimelerini buna dahil edelim ki, şu veya bu şekil
de elden çıkmış olan mülküne, süratle el koyabilsin. Çünkü, bu kanunda, bunların, yani baş
kalarına ait olan, temellüküne geçmiş olan mülklerin derhal Vakıflar Genel Müdürlüğüne geç
mesi, intikali kolaylıkları getirilmiş. Kiralanmış dahi olsalar, derhal tahliyesine, mülkî amirle
rin bunu boşaltmasına imkân veriyor ve tabiî ki, bu eserlerin tamir ve bakımları için de, bütçe
ye muhakkak tahsisat konulacağını ifade ediyor. Gelin görün ki, bu bütçeler, maalesef, vakıf
ların eserlerini tamir ve idameye kafi gelmemektedir. 

Burada da zikredildi; verilen rakamlara göre, çok büyük sayıda, mazbut vakıfların eserle
ri var; 32 bine yaklaşıktır. Bunlardan 7 604 tanesi tarihî ve mimarî değeri yüksek olan eserler. 
Peki, bunların kaç tanesinin bakım ve yapımı yapılmıştır? Söyleniyor; "başladığımız eserleri 
tamir ettik" deniyor. Yani, 7-8 bin eserden, 15-20 tanesine ancak paranız yetiyor; hatta yetmi
yor bile. Sonra, gene kanunda zikredilen, bütçeden buraya tahsisat ayrılamıyor. 

Şimdi misal olarak tekrar zikredeceğim : Konya'da bir Alaeddin Camii var. Bu kürsüden, 
İktidar mensubu bir Konya milletvekimiz, geçen sene, Alaeddin Camiinin 1993 Ramazanında 
açılacağı müjdesini aldığını, bu yüzden de Vakıflar Genel Müdürlüğüne tebrik ve teşekkür et
tiğini burada beyan etti. tşte, Konya'da vakıfların ele aldığı bu tamirat, hâlâ, karınca hızıyla 
gitmektedir ve 1994 Ramazınına dahi yetişmeyecektir; mümkün değil. Neden? Çünkü, bu se-
neki bütçeye 225 milyarlık bir pay ayırmışsınız. Bununla hangi vakfa el atacaksınız? Mümkün 
değil... 

Ayrıca şunu ifade edeyim : Konyamızda bir İnce Minare var. Kültür Bakanlığı müze hali
ne getirmiş. Bunun mescit kısmı var; niçin açılmıyor? Vakfın vakfiyesinin gereği değil mi bu? 

Karatay Medresesi var. Bunun da mescit kısmı var; bunlar niye açılmıyor? Koskoca Mev-
lana'nın, bütün dünyanın, etrafında pervane gibi döndüğü bu büyük adamımızın içinde bu
lunduğu cami, hâlâ müze halindedir; niçin açılmıyor? 
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Rumların, birtakım Bizans kalıntılarının tesiri altında Âyasofya'yı açmamakta direniyor
sunuz; ama, Yüce Mevlana'nın camiini niçin açmıyorsunuz? Pavyonlar yapalım, içerisindeki 
eserleri orada sergileyelim. 

Muhterem milletvekilleri, burada, Ayasofya için fevkalade güzel beyanatlarda bulunuldu. 
Gene geçen sene burada, Sayın Devlet Bakanı, bu tenkitler karşısında "Efendim, Ayasofya 
Camii ciddî bir onarım ihtiyacı göstermektedir. Bütün bu onarımlar bittiktan sonra konu tet
kik edilebilir" diyor. Muhterem kardeşlerim, bu, ne kadar büyük bir cidiyetsizliktir. Koskoca 
Fatih'in vakfiyesinin ne kadar açık şekilde olduğu anlatıldığı halde, "buranın cami olarak kul
lanılacağına dair bir hüküm olup olmadığını bilmiyorum, ona bakacağım; çünkü, gerçeği ko
nuşuyorum. Hepsine birden bakacağım ve durumu tetkik ettikten sonra da size bilgi arz 
edeceğim" diyor, tşte, zamanı saltanatları bitti. Mahkeme, kadıya mülk olmadığı gibi, kimse
ye bakanlık da mülk değildir. Gelip geçeceksiniz. Bugünkü Hükümete ve Sayın Bakanıma da 
söylüyorum. Bu yapılan temennilere kulak verin. Çünkü, hükümetler gelip gidiyor, siz de gi
deceksiniz. Gelin, bu işi siz yapın, hem bu tenkitler bitsin hem de rahmetli Fatih'in şefaatine 
nail olasınız. 

Muhterem arkadaşlar, değerli üyeler; vakıfların üzerinde, Sayın Tansu Çiller Hükümeti
nin Programında da bir nebze durulmuş, özelleştirmeden bahsedilir, bütün kamu teşekkülle
rinin özelliştirileceği, hatta, BlT'lerin, kooperatif birliklerinin, bütün Hazine arazilerinin en
vanterinin çıkarılacağı, bunların satışa sunulacağı söyleniyor. Bu arada bir heves de vakıflar 
arazisine var, yani vakıfların mallarının envanterinin süratle yapılacağını da söylüyor. Aradan 
beşaltı ay geçti; vakıf envanteri başladı mı? Nereye geldi? Şu yapılan kısmıyla vakıfların mâl
ları nedir? Bunu bilmek istiyoruz. Sadece vakfiyelere dayalı şekilde değil, bir de, her yılbaşın
da, ticarî müesseselerde olduğu gibi, gerçek envanteri görmek istiyoruz. 

Şimdi, vakıfların kaç adet iştirakleri var? -burada dile getirildi- Buralardaki hisselerimiz 
vakıflar olarak nedir? Her yıl bu iştiraklerden aldığımız kâr payları nelerdir? Özellikle banka 
üzerinde de duruldu. Şimdi soruyorum, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idareye memur oldu
ğu, mazbut vakıflardan hangisinde, vakıfların bankaya iştirak edeceği, banka kuracağı yazılı
dır? Görüyoruz ki, Vakıflar Bankasından, bırakınız temettü almayı, sermaye artırımı için, se
nelerdir, Vakıflar Genel Müdürlüğü, en kıymetli malvarlıklarını satarak götürüp oraya yama
maktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Hatip, aslında siz bütçenin lehinde söz aldınız; hep aleyhinde konuşu

yorsunuz. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Ben vakıfların lehinde söz aldım. 
BAŞKAN — Bugün, Refah Partisi Grubuna çok toleranslı davrandım. 
Size, sözünüzü tamamlamanız için son olarak 2 dakika süre veriyorum. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Eksik olmayın. 
Devlet, bu faizle, bu enflasyonla mücadele edemiyor, elinde bu kadar trilyonluk vergiler 

varken; siz vakıflar idaresi olarak, nasıl, bu Vakıflar Bankasının faiz açıklarını kapayacaksı
nız, O sermayeye erşieceksiniz? Mümkün değil... 

Muhterem arkadaşlar, bu konuların üzerinde hassasiyetle durulması lazım. Vakıfların ga
yelerine uygun olarak kullanılmaları şarttır. Ecdatlarımız, buraları, bilhassa sosyal hizmetler 
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için yapmış. Osmanlı İmparatorluğu küçülmüş, küçülmüş, Anadolu'ya sıkışmış; ama, elham
dülillah nüfusumuz kat be kat artmaya devam ediyor, öyleyse, bu hizmetlere eskisinden daha 
çok ihtiyaç olduğuna göre, vakıfların, gayesine uygun tarzda kullanılması için bilhassa sosyal 
hizmetlere, eğitime, sağlık ve tedavi konularına büyük imkânlar tanımalıyız. Hatta, yeni kuru
lan vakıflar için, bunlara yeni ayrıcalıklar temin etmeliyiz. 

istanbul'daki Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesindeki onarımlar ve resto
rasyon hakkında birtakım söylentiler var. Bunlar hangi kaynaktan, ne kadar bir ödenekle ya
pılmaktadır? Bu onarım ve restorasyon işinde, thale Kanunu ne kadar yürümüştür? Ayrıca, 
söz konusu ihale kime verilmiştir? ihaleye esas alınan keşif miktarıyla, onarımın bugünkü ma
liyeti arasındaki muazzam fark nedendir? 27 milyar liralık bir işin 1 ay içerisinde bitirildiği 
söyleniyor ve Genel Müdürlüğün de 17 milyar liralık bir istihkaka pek uygun bakmadığı görü
lüyor. Ne yapılmıştır? Bu onarım ve restorasyon işini, yüklenici firmadan, yani Vakıf inşaat
tan alan taşeron firmanın kimliği nedir? Bir eski Devlet Bakanına yakınlığıyla bilinen bir fir
ma olduğu söylenmektedir. Bunun üzerine gidilmesi lazımdır. 

Muhterem arkadaşlar, ben burada şunu da ifade edeceğim : Vakıflarımızın devamı için 
mutlaka yeni düzenlemelere ihtiyaç varsa, biz Refah Partisi olarak, -ümit ediyorum ki, diğer 
bütün partiler olarak da- bu düzenlemelerin yapımına yardımcı olacağız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Hatip, son cümlenizi söylemeniz için size 1 dakika daha süre veriyorum. 

AHMET REMZl HATlP (Devamla) — Biz, Meclis olarak, ecdadımıza yakışır bir nesil 
olduğumuzun ispatını burada göstermek istiyoruz. 

Bu temenni ve düşüncelerle hepinizi hürmetle selamlıyorum, vakfın ilâ yevm ül kıyame 
hayır hizmetleri için devamını temenni ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyurun efendim. 
Sayın Bakan, süreniz 15 dakikadır. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin saygıdeğer üyeleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde yapılan tenkitleri, eleştirile
ri, kıymetli görüşleri cevaplamak üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; vakıfların, bildiğiniz gibi, özellikle Türk-tslam kül
türü ve devlet yapısı içerisinde büyük bir ağırlığı vardır ve dünyadaki bütün diğer vakıflara 
göre de büyük bir ağırlığı, değeri ve işlerliği olan bir müessese olarak, hukukumuzda ve devlet 
anlayışımız içerisinde daima özel bir yeri olmuştur. Bugün, bizler, asırlar sonra, yerel yönetim
ler veyahut sosyal devlet anlayışı diye birtakım yapılanmaların gayreti içerisindeyken, asırların 
gerisine dönüp baktığımız zaman, ecdadımızın, bunu, pek güzel yaptığını, uyguladığını rahat
lıkla ve hatta çoğu kez bugünkü uygulamalara örnek olabilecek şekilde önümüzde görüyoruz. 

Ülkemizin, Osmanlı Devletinin, hatta Selçuklu Devletinin, bugün hâlâ ayakta duran ve 
bugün hâlâ insanlara hizmet veren vakıf eserleriyle dolu. Kayseri'de» bakıyorsunuz bir Hand-
hatun Camii 755 senelik, 755 senedir insanlara hizmet ediyor. Onun yanıbaşında yine, Kayseri 
ve Sivas'taki Selçuklu darüşşifaları, aşağı yukarı 700-800 senedir insanlığa hizmet etmeye de
vam ediyor ve bugün de gene dönüp baktığımızda, demin de arz ettiğim gibi, yerel yönetimler 
anlayışının, o gün, ne kadar güzel bir şekilde uygulanmış olduğunun, yerine getirilmiş olduğu
nu görüyoruz. 

— 564 — 



T.B.M.M. B : 43 13.12.1993 

Batı hukukunda da vakıf müesseseleri var; fakat, iftiharla işaret etmemiz gerekiyor ve if
tiharla söylemek hakkına sahibiz ki, aşağı yukarı, Roma hukukundan bu yana, vakıf hukuku
nu en güzel uygulayan Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti ve onun devamı olan bugünkü cum-
huriyetimizdir. Vakıf eserlerine büyük bir titizlik gösterilmiştir ve gösterilmektedir. Sabahle
yin, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinde de arz ettim; ecdadımızın 1568'lerde yaptığı Mos-
tar Köprüsü ile -yıkılan, Drina değil, Neratva Nehri üzerindeki Mostar Köprüsüdür- Drina Köp
rüsü hasar görmüştür. Her ikisinin de onarımı için Dışişleri Bakanımızla görüştük ve gerekli 
müracaatı Birleşmiş Milletlere ve UNESCO'ya yaptık. Yani, demek istiyorum ki, hudutlarımı
zın dışında kalan, sorumluluğumuzun ötesine düşmüş olan bu eserler, ecdadımızın bize bırak
tığı birer kültür mirası olduğu için, onların onarımını, hatta, yıkılmış olanının yeniden yapıl
masını kendimiz için bir görev sayıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, vakıflar olarak, gerçekten geniş bir envantere sahibiz. Yani, geniş 
bir varlığa ve o geniş varlığın da mazbut bir envanterine sahibiz. Bir değerli arkadaşımızın, 
sanıyorum Sayın Hatip'in söylediği gibi, başıboş bırakılmış falan değildir. Mevcut kayıtlar, ay
nı zamanda, Diyanet işleri Başkanlığının ve vakıflar idaresinin uzmanları tarafından, başın
dan sonuna taranmak suretiyle, bu vakıfların bugün ne durumda oldukları, ne gerektiği ve 
ne yapılması icap ettiği üzerinde titizlikle durulmaktadır. Ancak, o kadar zengin bir vakıf var
lığına sahibiz ki, bugünkü vakıfların gelirleriyle, zaman içerisinde, elinizde olmadan, üzerinde 
birtakım yapılaşmalar neticesinde değerini kaybetmemiş; fakat, vakıflar idaresine bir değer sağ
lamaktan uzaklaşmış olan bu eserlerin onarımı ve bakımı için, vakıfların gelirleriyle gerekli 
her türlü çalışma yapılmaktadır. Geçen gün bir bütçe vesilesiyle burada ve Vakıflar Haftasının 
açılışında söyledim, yine söylemek istiyorum : Süleymaniye Camiinin vakfiyesi olarak, onun 
onarımı, bakımı ve devamı için, onu yaptıran büyük Osmanlı Padişahı Kanunî Sultan Süley
man, Mohaç Ovasının gelirini vakfetmiştir. Bugün Mohaç Ovası elimizde değildir; ama, Aya-
sofya ve Süleymaniye sonsuza kadar elimizde olacak, onların bakım ve onarımları vakıfları
mızın imkânlarıyla, vakıflarımızın imkânları yetişmediği takdirde devletimizin imkânlarıyla 
karşılanacaktır. Yani, bu ülkenin topu senetleri olarak bize teslim edilmiş olan bu eserler, o 
senetlere gösterilmesi gereken titizlik içerisinde korunacak ve gereği mutlaka yerine getirilecektir. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, vakıflar; mazbut vakıflar, mülhak vakıflar ve 1967 
tarih ve 903 sayılı bir Yasa ile kurulan, kurulmasına imkân sağlanan yeni vakıflardan meydana 
gelmektedir. Mazbut vakıflar 5 300, mülhak vakıflar ise 370 civarındadır. 903 sayılı Yasa ile 
kurulan ve her gün kurulmakta olan vakıfların sayısı da elimizdeki son kayıtlara göre 2 800'leri 
aşmış, 3 binlere yaklaşmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarımızın görüşlerine, eleştirilerine, sorularına cevap vermeden önce, va
kıflarımızın yapmakta olduğu bazı hizmetlere kısaca değinmek istiyorum : Hoca Ahmet Yese-
vi'nin Kazakistan'daki türbesi vakıflar tarafından onarılmaktadır. Bunun için çıkarılan keşif 
tutarı, aşağı yukarı 250 milyar lirayı aşmaktadır. Anadolu medeniyetine, Pir Sultan Abdallara, 
Hacı Bektaşi Velilere fikir kaynağı olmuş Hoca Ahmet Yesevi'nin, bugün yurt dışında olan, 
hudutlarımızın binlerce kilometre uzağında bulunan türbesinin onarımını» Türkiye Cumhuri
yeti olarak, vakıflar olarak yerine getirilmesi gereken bir -yük demiyorum- görev olarak kabul 
ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, vakıflarımızın bir de yurt hizmeti vardır. 60 adet yurtta, 
kız ve erkek olmak üzere 11 300 öğrencimiz yatıp kalkmakta, yiyip içmektedir. Bu sayının 
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1994 yılı içerisinde 13 770'e çıkarılması hedeflenmektedir. 21 imaretten 4 750 fakir vatandaşı
mız yemek almakta ve her gün yemek yemektedir. Hedefimiz, imaret sayısını 25'e ve buradan 
faydalanacak olan yoksul vatandaşlarımızın sayısını da 5 binin üzerine, 5 500'lere çıkarmaktır. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün arşivinde 2 229 adet kütük defteri 
vardır ve bunda 27 019 adet vakfiye yızılıdır. Bu hizmeti 2-3 bin civarında arkadaşımız yürüt
meye çalışmaktadır, izniniz olursa, Meclis adına, bu arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyo
rum. Bu vesileyle, bu arkadaşlarımıza da teşekkür etme imkânı bulmuş oldum. (DYP sırala
rından alkışlar) 2 229 tane defterin tamamı eski yazıyla yazıldığı için, sadece bugün bunları 
okuyup çözmek için dahi bir uzmanlar heyeti gerekmektedir. Mesela, bunların içerisinde, pa
dişahlardan birisinin -şu anda ismini hatırlamıyorum- hekimbaşısının İstanbul Aksaray mev
kiinde Vatan Caddesi civarında bir vakfı var; bunun camiî yıkılmış, mescidi yıkılmış, sadece 
minaresinin kaidesi kalmış ve onun yanı başında yapılmış bir kulübe veyahut bir baraka, bir 
dükkâncık var, o dahi kayıtlarımızda mevcuttur. Tabiatıyla, onun da ne yapılması gerektiği, 
bu değerli arkadaşlarımın yürüttüğü hizmetin alanı içerisindedir. 

Kira gelirleri üzerinde söylenen şeyler, mutlaka ki, bizim de, haklılığına bir ölçüde katıldı
ğımız; ama, yerine getirilmesinin şartlarındaki güçlüğü de, arkadaşlarımızın kabul etmesi ge
reken bir olaydır. Bildiğiniz gibi, vakıf mallarında oturan vatandaşların kiraları, zaman zaman 
yapılan düzenlemelerle artırılır ve her artırmada da Vakıflar idaresine, o zaman kim ise, yarın 
da kim olacaksa, onlar adına burada bulunan yöneticiye, yine vatandaşlardan ve onların tem
silcisi olan değerli milletvekili arkadaşlarımızdan talepler gelir, "kiraları artırmayın, vatandaşı 
mutazarrır etmeyin" denir. Vatandaşın kirasını artırmayacaksınız; ama, arz ettiğim gibi, me
sela Mohaç Ovası elimizden gitmiştir, fakat Süleymaniyeyi de onarmaya veyahut bakıma de
vam edeceksiniz... Tabiatıyla, bunun, bu güçlüğü var. 

Değerli arkadaşlarımın değindiği bir husus da, Okmeydanı meselesidir. Burada, aşağı yu
karı 2 300 veyahut 2 800 dekar arazi üzerinde 4 bin küsur parselde, 80 bin nüfus yaşamaktadır. 
Burayı, 2886 sayılı Yasanın ihale hükümlerine göre satmanız mümkün değildir. Her parselin 
üzerinde 8-10 tane malik teessüs etmiştir; altları pasaj dükkân; üzerleri mesken olarak kullanı
lan apartmanlar vardır. Medeni Kanun ahkâmına göre, zaten üstünün değeri, altının değerin
den fazla olmak itibariyle, buranın üzerinde şu veya bu şekilde, şu veyahut bu zamanda yapı
laşmış olan binaların sahiplerinin hakkı doğmuştur. Yapılacak iş, bir bedel takdir etmek sure
tiyle, takdir komisyonlarının koyacağı bir muhik bedelle, o parselleri, o gayrimenkulleri, üze
rinde oturan insanlara vermek ve onları tapularına kavuşturmaktır. 

Acaba boş arazi var mıdır diye, kendim bizzat gidip Okmeydanı'nın tamamını gezdim, 
gördüm. Yani, bu vakıf arazisinin içerisine, şuradan veyahut buradan, şu veyahut bu şekilde 
başını sokup da, bundan haksız menfaatler sağlamak isteyen birtakım arazi simsarları araya 
girebilir mi diye bizzat gidip tamamını dolaştık ve gördük ki, üzerinde bir karış boş yer yok; 
her yer yapılaşmış. Bu nedenle, Antalya'da ve Varsak'da olduğu gibi -Antalya'da 1 000 tane 
tapu dağıttık, önümüzdeki günlerde de, Muratpaşa Çiftliğinde, Muratpaşa Vakfiyesinde 2 bin 
tapu daha dağıtılacaktır.- burada da yapılacak iş, vatandaşı tapuya kavuşturmaktır. Bunun, 
seçimle falan alakası yoktur, tnsanlar, kendi mülkiyetinden emin olmadan üzerinde oturuyor. 
Bunun, ayrıca bir zararı daha var, buralara imar izni veremediğiniz için, yapılaşma, çirkin, 
medenî ölçülere, medenî şartlara aykırı bir şekilde oluyor ve şehirlerin etrafında -Antalya'da 
olduğu gibi- bir çarpık yapılaşma teessüs ediyor. Halbuki, onları tapuya kavuşturduğunuz 
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zaman, imar durumu alacaklar, imarla birlikte yap-satçılara kat karşılığı vermek suretiyle, bu
günkü çarpık ve çirkin yapılaşma, bir düzgün şehirleşmeye de dönüşmüş olacaktır. 

Değerli arkadaşımız Sayın Ethem Kelekçi'nin haklı olarak işaret ettikleri yeni imkânları 
da araştırıyoruz. Mesela, çok yakında huzurunuza getireceğimiz, bakanlıkların görüşünü al
mış olduğumuz -Sayın arkadaşımız da işaret etmişlerdi- Teşkilat Kanunumuzu getirdiğimiz za
man, gerçekten, vakıfların kendi kendilerini yenileyerek, onararak; yani, aynı zamanda, İçendi 
kaynaklarıyla, kendi müessesesinin işleyiş imkânlarını sağlayarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, konuşmanızı bitirmek üzere size 2 dakika daha süre veriyo

rum, lütfen süreye riayet edin. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)— Sayın Başkanım, Yüce Mec
lisin izniyle üç beş dakika ilave etmeniz mümkün müdür? Çünkü, haklı olarak cevaplamak 
mecburiyetinde olduğumuz şeyler söylenmiştir; Vakıfbank hakkında, Vakıf İnşaat hakkında. 
Bu nedenle, eğer bir 5 dakika lütfederseniz bunları cevaplandırmış olurum; Vermiş olduğum 
bilgiler, Yüce Meclisimizin bilmesi gereken bilgilerdi. 27 bin tane ecdat eseri, bizim emaneti
mizde bulunuyor. Ben, bunların hesabını vermek zorundaydım ki, hızlı konuşmama rağmen 
hepsini de anlatamadım. Sorulan sorulara ve yapılan tenkitlere cevap vermem lazım, eğer 5 
dakika süre verirseniz, bu konuşmama sığdırabilirim. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan, devam edin. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, burada, şeffaflık gereği sorulan soruların da şeffaf olması gerekir. 
Açık olarak söylüyorum, batık kredinin sahibi kimdir? Bilen varsa burada söylemelidir, bilin
miyorsa söylcnmemelidir. Söylensin, şurada cevaplayabilecek durumdaysak, derhal cevabını arz 
ederiz, değilsek, sorarız, soruştururuz ve kim varsa, ne varsa araştırır, cevabını yazılı olarak 
veririz. Bunların hepsi araştırılır ve gerekirse teftiş kuruluna, gerekirse Başbakanlığın Teftiş 
Kuruluna verilir; bunda hiç kimsenin tereddütü olmasın. (DYP sıralarından alkışlar) 

Yalnız, arz ettiğim gibi, değerli milletvekillerinin, değerli sözcülerin, bizden, haklı olarak, 
şeffaf bir şekilde cevaplandırılmasını istediği soruların da şeffaflığını istemek hakkımızdır. So
rular şeffaf olmalıdır ki, biz de cevap verme imkânını bulalım. 

Değerli arkadaşım, bir rakam hatası yaptı; 50 milyar değil, 50 milyondur. 1950 yılında 
50 milyar olamazdı; 1965'te biz burada, bu sıralarda milletvekili olarak bulunduğumuz zamanlar, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bütçesi 12 milyar liraydı. Onun için o rakam 50 milyondur, 
milyar değildir. Olabilir, milyar, milyon karışabilir; ama, 1950 yılında kuruluş sermayesi 50 milyon 
liradır. Arz ettiğim gibi, 1950'de 50 milyar diye bir rakam yoktu. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Vakıfların kitabından aldım. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Ben, bunu bu şekilde izah 
etmiş oluyorum. 

Arkadaşımızın Vakıf İnşaata ait, işaret ettikleri konuya değinmek istiyorum : Eğer, o ev
safa sahip olmayan herhangi bir kimse varsa, onlar mutlaka araştırılacaktır. 

Görev alan arkadaşlarımızın, Doğru Yol Partisine mensup olduklarından bahsedildi. Oy
sa, Vakıfbankın başındaki şahıs, bir başka sayın partimizin belediye başkan adayıydı. Eğer, 
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meseleye, sadece, arkadaşımızın anlattığı gibi bakacak olursak -tabiatıyla anlatacak, her şeyi 
soracak ve söyleyecektir- Doğru Yol Partisinin bir mensubu, Vakıf inşaatın susu veya Taksim 
Otelciliğin bilmem nesi olmuşsa, bir başka partinin, Küçükçekmece Belediye başkan adayı olan 
bir mensubu da, gelmiş genel müdür olmuştur. Yani başka bir partinin, hem de, her gün, bura
da "yarın gideceksiniz, biz yerinize geleceğiz" diyen bir partinin, bir değerli mensubu, bir be
lediye başkan adayı genel müdür oluyor, o partizanlık olmuyor; ama bir kurulun şu veya bu 
düzeydeki bir üyesi, bir göreve geldiği zaman durum farklı oluyor!.. Onların da vatandaşlık 
hakkı var ve onlara, siyasî kimliklerine göre değil, yeteneklerine ve kanunî vasıflarına, şartları
na göre bakmak gerektiğini arz etmek istiyorum. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) — Biraz dengeli olsaydı daha iyi olurdu Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Böylece, değerli arkadaşla
rımın sorularının kalan kısımları oldu, onların hepsine, kendileri istemeseler de, cevaplarımızı 
yazılı olarak takdim ederiz. Değerli Hatip arkadaşımızın ve Sayın Coşar'ın sorularında işaret 
ettikleri hususların açık açık sorulması gerektiğini, kendilerine cevap verme mecburiyetimizin 
veyahut gereklerinin yerine getirilmesi için şart olduğunu burada işaret ediyor, kıymetli görüş
lerini esirgemeyen değerli sözcülere, bizleri dinleyen Yüce Meclisin değerli üyelerine ve müsa
mahasını esirgemeyen Saygıdeğer Başkanına saygılarımı arz ediyorum. (DYP, SHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlar, benim Başkanlığım zamanında, suiistimale yönelik iddiaların en ay

rıntılı bir şekilde dile getirilmesi ve bunlara da Hükümet tarafından eh ayrıntılı bir şekilde ce
vap verilmesi olanağı sağlanacaktır. Ben, bu itibarla, bu kuruluşta suiistimal olduğu intibaını 
veren parti sözcülerinin konuşmalarını kesmedim, onların ayrıntılı olarak bilgi vermelerini sağ
ladım, Sayın Bakana da bu konuda yeterli süre verdim. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Yaşa şeffaf Başkan. 
BAŞKAN — Şimdi, bütçenin aleyhinde konuşmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Ka

dir Ramazan Coşkun'a söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Coşkun, süreniz 10 dakikadır. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ko
nuşmama başlamadan önce hepinizi en samimî duygularla selamlıyorum. 

Teşkilatçı bir millet olan Türklerin Islamiyeti kabul etmesiyle, toplumsal dayanışmayı ve 
yardımlaşmayı emreden dinî hükümlerle teşkilat ruhu birleşmiş, Türk-lslam sanatı ve medeni
yeti doğmuştur, özellikle Selçuklulardan itibaren Türk kültürünün temel müesseselerinden bi
risi vakıflardır. Vakıflar, kurmuş olduğu müesseseler eliyle toplum-devletbütünlüğü sağlaya
rak sosyal hayatı yaşanır hale getirmişlerdir. Diğer bir ifadeyle, cami, tekke, mektep Ve medre
seler gibi, ilim ve tahsil müesseselerini; hastane, han, hamam ve kervansaraylar gibi, sağlık ve 
sosyal yardım müesseselerini; çeşme, köprü ve yollar gibi, bayındırlık hizmetlerini vücuda ge
tirerek, bu topraklarda yaşayan insanların bir kültür etrafında kümeleşmesi vakıf sayesinde 
sağlanmıştır. 

Ancak, vakıf arsa ve binaları, asırlardır insanlığa irfan, hizmet sunan kütüphaneler, mek
tep ve medreseler, türbeler, sübyan mektepleri, vakıf suları ve mezarlıklar gibi, vakıf malları, 
devlet kuruluşları ve belediyelerce pay edilmiştir. Daha sonra, vakıf mallarından bir bölümü 
satılarak elden çıkarılmış ve çıkarılmaktadır. Vakıf malvarlığı, tutanın elinde kalmış, dolayı
sıyla, vakfiye şartlan yerine getirilemez hale gelmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, bu ve benzer uygulamaların sonucu, insanımızın kafasında, alınıp 
satılamayan, miras olunamayan, dünyanın sonuna kadar hizmete devam etmesi gereken vakıf 
mefhumu duraklamaya uğramış, insanlığa hizmet sunan vakıflar hareketsizliğe mahkûm edil
miş, Hazineden sonra en büyük mal varlığına sahip olmasına rağmen, kolları bağlı bir dev 
gibi hareketsiz kalmıştır. Vakıfların bu açmazdan kurtarılması için neler yapılması gerekir? Bun
ları hepimizin uzun uzun düşünmesi gerekir. 

Vakıflar, bizim insanımızın helal malından ayırdığı paralarla kurulmuş ve bizlerin vicdan 
ve namusuna emanet edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ben, bazı şeyler uzun uzun konuşulduğu için çok detaya girmeye
ceğim; ama, bakın burada aldığım notlarda şunlar var, ben de aynı şeylere katılıyorum : Bir 
defa, vakıf ruhunu geliştirecek programların yapılması gerekir. Camie giden arkadaşlarımız 
bilir, zaman zaman Cuma hutbelerinde Vakıfların önemi anlatılmaktadır. Bu vakıfların öne
miyle ilgili konularda, Diyanetle birlikte TRT ile işbirliğine girmek gerekir. TRT'de daha ciddî, 
daha güzel programlar yapılması sağlanmalıdır. 

Teşkilat kanunu çıkarılmalıdır. Sayın Bakanımız bunu nispeten cevaplandırdı. 
Mevcutlara ilaveten, Genel Müdürlüğün sınaî, ticarî ve ziraî konularda da çalışmalar yap

ması gerekir. 
İştiraklerle ilgili durum -herkes bunu söyledi, Sayın Bakan bir kısmını cevaplandırdı- ye

niden gözden geçirilmelidir. 
Sayın Bakanım bir bürokratla ilgili olarak bir hususu belirtti, benim arkadaşımdır, o ar

kadaşımızı Vakıflar Genel Müdürlüğüne getirdiği için kendisini tebrik ediyoruz. Başarılı bir 
arkadaşımızdır. 

14.6.1989 tarihinde Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda yapılan bir değişiklikle, Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne binde 5 pay verilmiştir, iktidarımız döneminde başlatılan bu uygula
ma devam ettirilmelidir. Ayrıca, banka, sigorta, finans kurumlarından veya benzer kaynaklar
dan belirli bir miktar pay ayrılması için çalışmalar yapılmalıdır. 

1990 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne modern araç gereç alınmış, restorasyon labora-
tuvarı kurulmuştur. Bu çalışmalar devam ederken, eski eserlerin onarımı hassas bir iş olduğu 
ve ihtisas gerektirdiği için usta eleman yetiştirilmesi gerekir. Bu konuda meslekî okullar açıl
malıdır. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimizle müşterek çalışmalar yapılarak ara 
insan gücü de yetiştirilmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan ülkelerdeki ecdat yadigârı vakıf eserleri hak
kında çalışma yapacak görevliler tespit edilmeli, bunlar hassasiyetle takip edilmeli ve gereken 
oranlarda, Türkiye'den gerekli maddî imkânlar sağlanarak, tamiratı yapılmalıdır; çünkü, bili
yorsunuz ki, Türkiye Cumhuriyeti sınırlan dışında yaşayan soydaşlarımızın örf ve âdetlerinin, 
ahlakî ve dinî duygularının korunmasında en büyük faktörü; zamanla buralarda yapılmış olan 
vakıf eserleri sağlamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, mülkiyeti Allah'a, faydası kullara ait olan vakıf malları işgalden 
kurtarılmalıdır. İstanbul'da duyduğumuz ve gördüğümüz bir hayli vakıf eserleri vardır ki, bun
ların üzerine hassasiyetle gidilip, işgallerden kurtarılmalıdırlar. Vakıf mallarını, vakfeden kim
senin koyduğu şartlara uygun kullanımının sağlanması gerekir. Bu konuda, vakfiyelerin ve en 
azından, büyük vakıflarla ilgili olan vakfiyelerin tercüme edilmesinde zannediyorum fayda vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, burada bir konuya değinmeden geçemeyeceğim : Bu bütçe, benim 
milletvekilliğim süresince üçüncü bütçemdir. 19 uncu Dönem milletvekillerinin de üçüncü büt
çesidir. Her bütçe görüşmelerinde, bu Ayasofya konusu gündeme getirildi. Her partinin sözcü
leri konuyu dile getirdiler; DYP, ANAP, RP sözcüleri konuştular. Diğer partileri, takip ettiğim 
kadarıyla göremedim. Arkadaşıma yerimden seslenirken, ortağını kastetsin diye söyledim. 
SHP'nin ve CHP'nin tutumlarını bilmiyorum. 

Bakınız, bir zamanlar, konuyla ilgili şöyle konuşmuşuz; "Bir yerin, Yahudi, Hıristiyan 
veya Müslüman olduğunun.maddî işaretleri vardır. Yahudilikte, sinagog 7 kollu şamdan, 6 kö
şeli yıldız; Hıristiyanlıkta, Kilise haç ve çan; Müslümanlıkta, cami, minare ve Ezan. tşte bu 
niyetlerle, İstanbul'un, fethinden sonra, Ayasofya, cami haline getirilmiş; böylece, İstanbul'un 
dolayısıyla, Anadolu'nun Türkleştiği ve tslâmlaştığı sembolü verilmiştir. Bizim, Anadolu'da 
yaşama hakkımız ne kadar varsa» İstanbul'da yaşama hakkımız ne kadar varsa, Ayasofya'yı 
da açma hakkımız o kadar vardır." Biz de bunu söylemişiz, bugün de, diğer partilere mensup 
sözcü arkadaşlarımız da söylediler. 

Bu konuda samimi isek, 482 yıl namaz kılınmış olan, Fatih Sultan Mehmet Hanın Cuma 
Namazını kıldığı bölüm kapalıdır. Bu bölümü, gelin, cami olarak açalım. Şurada, gördüğüm 
kadarıyla, üç parti, 300'ün üzerinde milletvekiline sahiptirler. Neden çekiniyor ve neden kor
kuyoruz? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu konuda samimi davranalım, bu bölü
mü cami olarak açalım; yanındaki diğer bölümleri de müze olarak kullanabiliriz. 

Burada, vakıf kuran ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bu hususta emeği geçen 
bütün bürokratlarımıza, hükümetlerimize, bakanlarımıza ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde hiz
met veren arkadaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 
Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Şimdi, soru sormak isteyen sayın üyelerin kaydını yapıyorum : Sayın Hasan Basri Eler, 

Sayın Adnan Keskin, Sayın Mehmet Seven, Sayın Sadi Pehlivanoğlu ve Sayın Ali Dinçer. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Hasan Basri Eler; buyurun efendim. 
Sayın Eler, sorular, kısa, öz ve mütalaadan yoksun olacak, yorumsuz olacak. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, sorularım şöyle : 
Aynı soruyu Sayın Koray Aydın da sormuşlar. Vakıflar Bankasıyla ilgili olarak; yani, bu 

batık kredilerle ilgili sorularının zabıtta olduğunu; fakat cevap alamadıklarını ifade ediyorlar. 
Batık kredilerle ilgili kişiler kimlerdir? Bunları, takdir edersiniz, ilgili bakanlık ve Vakıf

lar Genel Müdürlüğü bilir. 
Başta İstanbul olmak üzere, vakıf gayrimenkullerinden tahsil edilemeyen kira bedelleri... 
BAŞKAN -— Sayın Eler, biraz önce Sayın Bakan, Sayın Coşar'a cevap verirken, "sorula

rınız şeffaf değil" dedi. Yani, hangi kişinin krediyi alıp, hangi kişinin Vakıflardan iş alarak 
işi yapmadığını biliyorsanız, ismini söyleyin. 

Ben beklerdim ki, Sayın Coşar da soru sorsun. Çünkü, Sayın Bakan biraz önce, açıkça 
kendisini davet etti, "sizin sorduğunuz sorular şeffaf değil. Benim, Hükümet olarak burada 
cevap verebilmem için, soruların şeffaf olması lazım. Yani, böyle mefhumlarla veyahut da ka
falarda istifham yaratacak şekilde olayları ortaya atmayalım, bir şeyler varsa söyleyin" dedi. 
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Ben de şimdi size söylüyorum : Batık kredilerin kimler tarafından alındığı konusunda bil
diğiniz bir isim varsa söyleyin ve Sayın Bakan da size cevap versin. Yoksa, böyle çok geniş bir 
kavramda soru sormayın. 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — Sayın Başkan, bunların basında çıkmış olduğu ve bun
ların ayyuka çıkmış olduğunu, bununla ilgili soruşturma açmış olan Hükümet benden daha 
iyi bilir. Varsa, bu iddiaları... 

BAŞKAN — Ne varsa, Sayın Eler?.. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Batık kredilerle ilgili olarak yaygın söylentiler var. 
BAŞKAN — Kimin verdiği krediler?.. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) - - Vakıflar Bankasıyla ilgili olarak, batık kredilerle ilgili 

olarak siyasî bağlantılar var mıdır, varsa bunların miktarı nedir? Bunlar basında çıkıyor; bu 
konuda ne söyleyecekler efendim? 

BAŞKAN — Peki, birinci soru bu. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Bunu, Koray Aydın da sordu, cevap da alamamış; za

bıtta yazıyor. 
BAŞKAN — Neyse, birinci sorunuz bu; ikincisi? 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — İkinci sorum şu : Başta İstanbul olmak üzere, tüm 

bu vakıf arazi ve işyerleriyle ilgili olarak ödenmeyen kira miktarları ne kadardır ve bunların 
siyasî bağlantıları nelerdir? 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Adnan Keskin, buyurun efendim. 
ADNAN KESKtN (Denizli) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana şu soruları sor

mak istiyorum : . 

işadamı Halit Narin'e, DemirePin Hükümete gelmesinden önce, Vakıflar Bankası tarafın
dan 25 milyarlık bir kredi açılmıştır. Demirel Hükümetinin gelmesinden sonra, bu borç, biri
ken faizleriyle, hangi koşullarla ertelenmiştir, ödemesi hangi koşullara bağlanmıştır ve bugün 
uygulanan faiz miktarı nedir? Bu erteleme işleminin hemen arkasından, aynı işadamına, Va
kıflar Bankası İstanbul Şubesinden 1 milyon 400 bin dolarlık yeni bir kredi açılmıştır; bu kre
dinin koşulları nelerdir? 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Sayın Mehmet Seven, buyurun efendim. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Sayın Başkan, Bilecik İlimizde, Bilecik ile İstanbul yolu 

üzerinde Vezirhan beldesinde bulunan Vezirhan'ın onarımı için bu bütçede ödenek ayrılmış 
mıdır? Ayrılmamışsa, bunun onarımı için ne zaman ödenek ayrılacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sadi Pehlivanoğlu, buyurun efendim. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanın şu sorula

rımı cevaplamasını arz ediyorum. 
Sayın Başkan, vakıf malları ve tesisleri, binalar dahil, ecdadımızın, yalnız muayyen hiz

meti görmesi için yaptırdığı tesisler değil, aynı zamanda, kültürün bir abidesidirler, millî kül
türümüzün bir devamıdırlar. Şimdi, benim tespitime göre, bugün İstanbul'da ve memleketin 
muhtelif yerlerinde Vakıflara ait ne kadar bina var, ne kadar mal var teker teker bunların 
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kayıtları sayı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünde mevcuttur. Hatta, birçokları bilir ki, istan
bul'da birçok bina, işyeri haline getirilmiş ve kira vermeden, bazı insanlar tarafından -öyle ni
zamî de değil, gayri nizamî olarak- işgal edilmiş bulunmaktadır. 

Onun için şu soruyu sormak istiyorum: Vakıflar Genel Müdürlüğünün, daha evvel, gayet 
isabetli olarak, bir envanter çalışması vardı, bilgisayara geçecekti, muayyen bir kısmı yapılmış
tı. Bundan vaz mı geçildi, yoksa devanı, ediliyor mu? 

İkinci sorum : İşgal edilen malların tespiti bakımından; mevcut olan vakıf mallarına, her 
ne surette olursa olsun, girmiş olan, onları işgal etmiş olan kimselerin oradan çıkarılması için 
yapılmış teşebbüs var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ali Dinçer, buyurun efendim. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana ve sayın yetkililere 

bazı soruları yöneltmek istiyorum : özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Memaliki 
Osmaniyede mülk, padişahın malı durumundaydı. Kişisel mülkiyet olmadığından dolayı, fer
manla, has, zeamet anlayışıyla mülk aktarılıyordu. Bu sistem, insanları, asker, sivil olarak, 
iş dünyasındaki teşebbüslerini gelecek nesillere aktarmak için vakıf kurma eğilimine yöneltti 
ve son derece verimli olan sosyal vakıflar kuruldu. 

BAŞKAN — Evet, sorunuz? 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Türkiye'de, cumhuriyetle birlikte özel mülkiyet yaygınlaştı ve 

vakıf kurulmasıyla ilgili olarak belirgin bir şekilde bir yavaşlama oldu. Ama, şimdi, geleceğe 
bir şeyler bırakabilmek için pek çok vatandaş vakıf kurma ihtiyacını hissetmektedir; fakat, bu 
kurumlar... 

BAŞKAN — Evet, Sayın Dinçer, sorunuzu bekliyorum. Sorunun kısa ve öz olması lazım. 
Siz ise tarihçesini anlatıyorsunuz. Bırakın tarihçesini de siz lütfen soruyu sorun. 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, Başkanlık yaparsanız dinlersiniz. 
BAŞKAN — Efendim, soruyu İçtüzük tarif etmiş. Başkanlık yapıyorum ve "soruyu sorun" 

diyorum. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Kendinizi bakan yerinde görmezseniz, soruyu dinlerseniz, an

larsınız. 
Şimdi, bu Hükümet, Sayın Bakan ve ilgililier, daha çok sayıda, kamuya yararlı vakıfların 

kurulmasıyla ilgili ne yaptı? Ben bir örnek vereyim : 
BAŞKAN — Vakfı Kurmak için ne yaptı? Tamam, sorunuz bu. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Hızıroğlu Holdinge bakıyoruz; vakıf kurabilmek için hâlâ bir 

karar alamadı. Bürokrasi niye bu kadar yavaş işliyor sormak istiyorum? 
İkinci sorum : Halkımız vakıf kurarak hayırlı işler yapmaktadır. Bir nevi vakfiye. Türkiye 

Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bir nevi vakıf sayılabilecek şekilde, tüm 
malvarlığını kamuya bıraktı. İş Bankası da, mütevelli olarak Cumhuriyet Halk Partisini gör
dü. Ama, 12 Eylülden sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti ihlal edildi ve mülkiyet hak
kına tecavüz edildi. Sayın Bakana sormak istiyorum; bu konuda ne yaptılar, ne yapacaklar? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Coşar. 
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İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Sayın Başkan, benim açık olarak, şeffaf olarak sorduğum 
soru, bilhassa Vakıflar Bankasıyla ilgiliydi. Sorumu aynen tekrarlıyorum : Sorumda demiştim 
ki, "Vakıflar Bankasına vakıflardan intikal eden para, yatırımdan sonra devam etmiş midir, 
para yatırmışlar mıdır ve Vakıflar Bankası bu para karşılığında Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
ne gibi kâr vermiş, ne gibi hizmetler götürmüştür?" Bu sorum, açık ve net idi. 

Onun dışında, diğer konu gazete havadisleriydi. Gazete havadislerini Sayın Bakan ve bü
rokratlarının tetkik ederek, onların doğru mu yanlış mı olduklarının tespitini kendilerinden 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —- Teşekkür ederim efendim, sağ olun. 
Soru işlemi bitmiştir efendim. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Elaattin Bey vardı Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Soru işlemi artık bitmiştir, tamam; bir daha soru sordurmuyorum. 
Sayın Bakan, yazılı mı cevap vereceksiniz, sözlü mü efendim? 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Sayın Başkan, Elaattin Beyin sorusu vardı... 
BAŞKAN — Ama, yazmadık. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Efendim, Divan Kâtipleri yazmadıysa, Elaattin Beyin ne 

günahı var?! 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Benim de sorum vardı Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Efendim, biz soru soracak arkadaşların isimlerini okuduk ve "soru kayıt 

işlemi bitmiştir" dedik. Şimdi, önemli olan, Başkanlığın attığı adımı geri almamasıdır. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir),—Hükümet kendi derdine düşmüş... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, cevap arz 

edeceğim. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, yazılı değil, 

burada, sözlü olarak cevaplayalım. 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, biliyorsunuz, alınan karar gereği, burada, soru ve cevapla

rın, gruplara tanınan 15 dakikalık süre zarfında bitirilmesi lazım. Şimdi aşağı yukarı 10 daki
kası geçti, S dakika kaldı. 

Buyurun. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — 10 dakikayı onlar kullandı

lar efendim... 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Ama, insaf Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul karar almış, ben almadım. Lütfen, Sayın Bakanın za

manını harcamayalım. 
Buyurun Sayın Bakan... 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Yanlış tatbik ediyorsunuz Sayın Başkan; usul 

hakkında... 
BAŞKAN — Ben, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu çok iyi biliyorum. 
Buyurun. 
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DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERt (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; Vakıflar Bankası, kamu bankası olmak itibariyle, Devlet Bakanlığı olarak bize bağlı 
değil, Başbakanlığa bağlıdır. İki üç gün önce burada, Başbakanlığın bütçesini görüştüğümüz 
zaman sorulması gereken sorular olmasına rağmen, Hükümetin içerisinde, şu veya buna bağlı 
olmasını değerlendirmeden ben cevap arz edeceğim. 

Sayın Coşar'ın da Sayın Eler'in de sorduğu batık kredilerin kimlere ait olduğu konusu 
araştırılacaktır, kendilerine de yazılı olarak bildirilecektir; hatta, imkân olursa, bir gündem 
dışı konuşmayla ben burada da bilgi sunarım. 

Vakıflar Bankasının ödenmiş sermayesi, demin söylediğim gibi, 50 milyon lira olarak baş
lamıştır -milyar değil- ve bugün, gene kârların sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye 1 trilyon 
930 milyar lirayı aşmıştır; bu yılkı kârı da 374 milyar liradır. 

Sayın Adnan Keskin'in, Halit Narin'e verilen kredilerle ilgili sorularına cevap arz ediyo
rum : Demirel Hükümeti zamanında verilmiş bir kredi yok. Demirel Hükümetinden önce, ödeme 
güçlüğüne düşüldüğü için, birçok kredi borçlusuna yahut müşterisine yapıldığı gibi, kendisine 
bir ödeme planı tanınmış, teminatları alınmış. Gene de, bana verilmiş olan bu bilgiyi tamam
lamak üzere inceleyeceğim; eğer arkadaşımızın tereddüt ettiği gibi, herhangi bir şekilde bir hi
maye varsa, onun da olmayacağını burada cevaben kendilerine arz ederim, Yüce Meclise de 
arz ederim. 

Sayın Mehmet Seven arkadaşımız da, zannediyorum, aynı şeyi sormuşlardı. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Bilecik'teki Vezirhan'la ilgili... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERt (Şanlıurfa) — Evet, Bilecik'teki... Onu in

celeyip kendilerine cevap arz edeceğiz ve gereği ne ise yapacağız. 
Kültür varlıklarının envanteri yapılmaktadır. Ben bu sorunun cevabını vermiştim, tekrar 

da veririm. 
İşgallerin önlenmesi için teşebbüs.. Şöyle bir örnek arz edeyim : Ok Meydanında 4 000 

parsel Üzerinde 80 bin nüfus oturuyor. Bu vakfiyenin gereğini yerine getirmek için, üzerinde 
teessüs etmiş binaların, herhalde birkaç trilyondan aşağı olmaması gereken bedellerini vere
ceksiniz ve o vakfiyeye göre o talimgahı yapacaksınız. Yani, dörtyüz sene önceki şartlarla bu
günkü durumun birbirine uyması mümkün değil. Bugünkü durum ne ise, onu yapacaksınız. 
Ne de o 80 bin nüfusu dışarıya atabiliriz... Onu da yapamayacağımıza göre, yapacağımız iş; 
takdiri kıymet komisyonlarının koyacağı bedel üzerinden onların satın alınmasını sağlamaktır. 
Zaten, Medenî Kânunun bizi mükellef tuttuğu husus da budur. Hakkı, yani altının değerinin 
aşmış olması itibariyle zaten hakları doğmuştur. 

ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Sayın Bakan, öyle ekstrem bir cevap verdiniz ki, bir 
bina... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERt (Şanlıurfa) — Siz sordunuz ben de cevap 
verdim; eğer Sayın Başkan müsaade ederse... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim!.. 
ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Canım, bu kadar da şey yapmayın, emireriniz değiliz 

burada! 
BAŞKAN — Efendim, cevap veriyor Sayın Bakan. Tatmin olmadıysanız, bu defa yazılı 

sorarsınız. 
ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Sen gayri nizamî konuşuyordun burada, biz nizamî 

konuşuyoruz... ! 
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BAŞKAN — Bir defa, Başkan'a "sen" diye hitap edilmez! lütfen konuşmayın! 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Ali Dinçer'in sorula

rına cevap arz ediyorum : Vakıf kurmaya teşebbüs edenlere gösterilen müşkülat konusunda 
bir soru sordular. Kamu yararı kararı alındığı zaman, vergi muafiyeti doğmaktadır. Vergi mua
fiyeti doğuran bir hususun da, tabiatıyla incelenmesi gerekmektedir. Sonra, bazı vakıfların, 
vergi matrahından mahsup etmek suretiyle yapacakları eserlerin veyahut hizmetlerin bir kıs
mının reklam amacıyla kullanılıp kullanılmayacağına... Kamu yararı kararı, yani menafii umu
miye kararı dediğimiz karar alındığı zaman, bu vakıf vergi muafiyetinden de yararlanacağı için, 
bunu incelemek mecburiyetindeyiz. 

Atatürk'ün hangi malına el konduğunu... İş Bankası hisseleri, bildiğimiz kadarıyla, vak
fın konusu değildir; yani, vakıfla ilgisi yoktur. Vakıfla ilgisi olmayınca... 

BAŞKAN — Bu bir vasiyettir, vakıf değildir efendim. 
Peki, sorular cevaplandırılmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Eksik efendim, tahsil edilmeyen... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan cevap vermiştir. Sayın Bakan, sizin istediğiniz şekilde 

cevap vermeye zorunlu değil. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, ne söyleyeceğimi bilmeden niye müdahale 

ediyorsunuz?! 
BAŞKAN — Efendim, tamam, sorular cevaplandırılmıştır. 
Bütçenin bölümlerine... (CHP sıralarından gürültüler) 
COŞKUN G0KALP (Kırşehir) — Keyfî yönetemezsiniz!.. 
BAŞKAN — Kaç kişi konuşuyorsunuz efenim?... Üç kişi birden konuşuyorsunuz. 
Buyurun, ne diyorsunuz?.. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Soru sormaya kalktığımızda, müdahale ediyorsunuz; so

ruların, kısa, yorumsuz, açıklama yapmadan sorulmasını istiyorsunuz. Aynı şekilde, Başkan
lık olarak, verilen yanıtların da açık olup olmadığını takip etmek zorundasınız. Benim sordu
ğum soruya cevap verilmemiştir. Eğer, şu andaki bir bilgi yetersizliğinden cevap verilmemişse, 
yazılı cevap verilsin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan "yazılı cevap vereceğim" dedi zaten. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Demedi efendim. 
BAŞKAN — Sayın Keskin, bakın, ben çok dikkatli dinliyorum... (CHP sıralarından gü

rültüler) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — 1 milyon 400 bin dolar var... 
ADNAN KESKİN (Denizli) —• Sayın Başkan, Sayın Bakanın bana verdiği yanıt şu : "De-

mirel döneminde kredi açılmamıştır.." 
BAŞKAN — "Eski dönemde açılmıştır, ertelenmiştir, teminatı alınmıştır" dedi. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Diyorum ki, erteleme koşulları nedir, faiz nedir, kaç yıl 

için ertelenmiştir? Efendim, sualimin bu bölümleri boşluktadır. 
BAŞKAN — Sayın Keskin, Sayın Bakan bir de dedi ki: "Bu soru, Vakıflar Genel Müdür

lüğüyle ilgili değil; Başbakanlığı ilgilendiriyor..." Dinlemiyorsunuz ki...' 
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ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, Devlet Bakanlığı olarak bakılıyordu bu işe. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Hayır, bakılmıyor. 
BAŞKAN — Sayın Bakan size yazılı cevap verecek ayrıca. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Efendim, yazılı cevap verecekse, mesele yok; ama 

"Yanıtlanmıştır" şeklinde zabıtlara geçerse, olmaz, 
BAŞKAN — Sayın Bakan, "buna rağmen yazılı cevap vereceğim" dedi. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Tamam efendim, yazılı cevap vereceğim demişse, bunu za

bıtlara geçirelim. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, tahsil edilmeyen kira bedelleri hakkın

da, çok açık olarak soru sordum. Anlaşılmadı mı, yoksa yazılı mı cevap verilecek? 
BAŞKAN — Sayın Eler, bu kayıtları Sayın Bakan burada nasıl çıkaracak? 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — "Yazılı cevap vereceğim" desin. 
BAŞKAN — Dedi canım!.. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Söylemedi efendim. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Devletin mekanizmasını işletmemeye hakkınız var mı? Zaten 

Parlamentodan kaçılıyor; bir sual soruyoruz, ona da cevap verilmezse, sulandırılarak cevap 
verilirse, olmaz ki... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, telaşa hiç ge
rek yok, lütfen... Cevap vermek istiyorum... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — 1 milyon 400 bin dolar gidiyor... Allah'tan korkun!.. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 1 milyon 400 bin dolarla bu iş hallolsaydı, biz ona razıydık. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

Lütfen müdahale etmeyin; Sayın Bakan cevap verecek. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, bu değerli 

arkadaşlarımızın görüşleri, kürsüden ifade edilmemekle birlikte zapta geçtiği için, müsaade
nizle, cevapsız bırakmak durumunda değilim, cevaplayacağım. 

Gayet açık ve net olarak söyledim, Halit Narin isimli vatandaşa verilen kredi, Demirel 
Hükümetinden önce verilmiştir. Sıkıntıya girmiştir, ödeme planı teklif etmiştir, teminatları alın
mıştır. Arkadaşımız bununla yetinmiyorsa, kendilerine, neye bağlanmıştır, nasıl vadeye bağ
lanmıştır, ne kadardır, bu konularda da cevap arz ederim. 

İkinci olarak, Sayın Eler'in sorusuna cevap arz edeceğim. "Vakıf kiralarından ne kadar 
kayıp var?" dediler. Kürsüde arz ettim, 27 bin tane vakıf eserinden kiraya bağlı olanların sayı
sı 8-10 binden aşağı değildir. Burada, ne benim ne de arkadaşlarımızın, kayıtları incelenmeden 
cevap vermesi mümkün değildir. Ona da cevap arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, siz Sayın Bakana dediniz ki, Halit Narin'e ayrıca 1 milyon 
400 bin dolar da ek kredi verilmiştir. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Halit Narin'e 1 milyon 400 
bin dolar kredi verilmiş midir verilmemiş midir; inceleriz, cevap arz ederiz. 

Tekrar ediyorum : Bunlar, Başbakanlık bütçesinde sorulması gerekirdi. Burada soru so
ran değerli arkadaşlarımızın, eleştirdikleri, soru sordukları müessesenin nereye bağlı olduğu
nu bilmeleri gerektiğini de, cevaben hatırlatmak isterim. 
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ADNAN KESKİN (Denizli) — 24 saatte, bir kuruluşu bir bakanlığa bağlarsanız, oradan 
buraya alırsanız; böyle olur... 

BAŞKAN — Ben de Sayın Bakanın düşüncesine katılıyorum, sayın milletvekili arkadaş
larımız... (CHP sıralarından gürültüler) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Bakan, eğer bir kuruluşu her gün bir yere bağ
larsanız... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen!.. 
Bakın, sayın milletvekilleri, burada, devlet yapısını iyice tetkik ederek gelip soru soralım. 

(CHP sıralarından gürültüler) 
Lütfen!.. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Burası Danışma Meclisi değil, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi! 
BAŞKAN — Ne bağırıyorsun arkadaşım... Cevap hakkını tanıdık size. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, Danışma Meclisi 

değil! 
BAŞKAN — Buranın hangi Meclis olduğunu ben senden daha iyi biliyorum. Orada bağı

rıp çağıracağına... otur yerine! 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Biliyorsan görevini yap. 
BAŞKAN — Otur!.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sen kimsin?!. 
BAŞKAN — Otur yerine!.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Saygılı ol biraz! 
BAŞKAN — Saygısızlık yapan sensin! Otur sen!.. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Keskin, ben size söz verdim mi?! Lütfen oturun yerinize! Bitti ko

nuşmalar... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, o zaman bu müdahaleyi Sayın Bakanın ko

nuşmasında da yapsaydınız. Sayın Bakan konuşurken milletvekiline hakaret edici bir üslup kul
lanırsa, elbette ki, milletvekili de yanıtını verir. 

BAŞKAN — Efendim, kutlanmadı. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Başbakan, kendi Hükümetini, kendi Partisini cenderenin 

.içerisine alırsa; her gün bir bakanını değiştirir, bağlı kuruluşları her gün değiştirirse, elbette 
sorulur. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfen!.. Size söz vermedim ve "konuşmayın" diyorum! 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Cevheri, öncelikle kendi Hükümetinin içini düzeltsin. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki müzake

reler bitmiştir. 
Bütçenin Bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Program Kodu 101'i okutuyorum : (CHP sıralarından gürültüler) 
Şimdi, siz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğunuzu unutuyorsunuz galiba. 
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ALİ DÎNÇER (Ankara) — Siz de, Meclis Başkanvekili olduğunuzu unutmayın. 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 175 765 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

111 Vakıf İşlemlerinin Yürütülmesi 70 160 000 000 
. ADNAN KESKİN (Denizli)— Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Karar yetersayısı diye bağırıyoruz! İçtüzüğü çalıştır

mıyorsun! 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Karar yetersayısı istiyoruz! 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Kulağınız duymuyor mu?! 
BAŞKAN— Program Kodu 112'yi okutuyorum : 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

112 Sosyal Yardım ve Kültürel İşlemler 417 580 000 000 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Karar yetersayısı istiyoruz! 
VELİ AKSOY (İzmir) — Kulağın sağır mı?! 
BAŞKAN — Şimdi, oradan beş kişi birden ayağa kalkarsanız, ben ne söylediğinizi nasıl 

anlayayım? 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Siz duymak istemiyorsunuz... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — önceden söylüyoruz işte : Karar yetersayısı istiyoruz! 

(CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Şimdi, orada bağırıp çağırmayın, şu Meclisin adabını da bozmaya hakkınız 

yok! 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Siz duymak istemiyorsunuz, bakmıyorsunuz buraya. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtikten sonra isteyemezsiniz... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Önceden söylüyoruz... 
BAŞKAN — Hayır efendim... 
Program Kodu 112'yi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Program Kodu 112 kabul edil

miştir. 
Program kodu 900'ü okutuyorum : 
VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz!.. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtim diyorum; oylamadan sonra istersiniz... 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 7 460 000 000 
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VELt AKSOY (tzmir) — Bu Meclise Kamer Genç gibi insanlar Başkan olursa, bu Meclis 
bu hale gelir... 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — Karar yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN — Program Kodu 900'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Toplamı okutuyorum : 

TOPLAM 670 965 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bundan sonra istersiniz, çünkü, bundan önce oylamaya başlamıştım. 
VELt AKSOY (tzmir) — Şimdi istiyoruz... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, tarafsızlığınıza gölge düşmüştür! Yazık

lar olsun size! 
ALt DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, burası dingonun ahırı mı, Meclis mi?! 
BAŞKAN — Şimdi, (B) Cetvelini okutacağım... 
Demin (A) Cetvelini okutmadan önceki oylamada karar yetersayısı istememiştiniz; oyla

maya geçmiştim. Şimdi isterseniz, karar yetersayısını ararım. (CHP sıralarından gürültüler) 
Siz, daha İçtüzüğü de bilmiyorsunuz... Orada bağırmakla bir şey halledilmez. Usulünü 

öğrenin, ondan sonra gelin. Başbakanlık bütçesi üzerinde sorulması gereken soruyu gelip Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesinde sorarsanız; o zaman ben size ne diyeyim... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Senin orada oturmaya hakkın yok; aşağıya in! (CHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Orada bağırmayın! Oturunuz yerinize! Oturunuz yerinize! 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Aşağıya in! Aşağıya in! Senin orada oturmaya hakkın yok. 
BAŞKAN — Beni buraya Meclis oturttu, siz oturtmadınız... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Böyle Başkanlık yapüğın sürece orada oturmaya hakkın yok! 
BAŞKAN — Evet, (B) cetvelini okutuyorum... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Okutamazsınız!.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, kulaklarınız sağır mı?! Duymuyor mu

sunuz?! Görmüyor musunuz?! Karar yetersayısı istiyoruz! 
BAŞKAN — Şimdi "arayacağım" dedim; sen de sağırsın! 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ayıp denilen bir olay var. 
BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Gelirin çeşidi 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Arkadaşlar, karar yetersayısı istenmiştir; arayacağım : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 

Lira 
530 229 000 000 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.35 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Abbas İnceayan (Bolu) 

© — • — ; 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

1. —1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları ; 393, 392, 397, 382) (Devam) 

C) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) Cetvelinin oylaması sırasında karar yetersayısı 

istendiği için ve yapılan oylamada da karar yetersayısı bulunamadığından, birleşime 15 dakika 
ara vermiştik. 

Şimdi, oylama yaparken, karar yetersayısını tekrar arayacağım. 
(B) cetvelini yeniden okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 
Vergi Dışı Normal Gelirler 530 229 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 140 736 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 670 965 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

Gelir 
türü 

2 

3 
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2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

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

A —CETVELt 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam'- îptal edilen ödenek dışı devrolunan 

toplamı harcama ödenek harcama ödenek 

TOPLAM 380 232 898 000 358 724 293 000 10 282 641000 12 587 832 000 23 813 796 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt " 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 183 171 000 000 317 637 279 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1994 malî yılı bütçesi ile 1992 malî 

yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

D) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programımıza devam ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki mü

zakerelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına 

söz alan sayın üyeleri okuyorum : 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, DYP Grubu adına 

İçel Milletvekili Asım Kaleli, Refah Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, 
ANAP Grubu adına Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, SHP Grubu adına Erzincan Milletve
kili Ali İbrahim Tutu. 

Aleyhinde, Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak. 
İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan'ın. 
Buyurun Sayın Gürkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 15 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Cumhuriyet Halk Partisi Gru

bu adına Başkanlığı ve Yüce Meclisi Saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin eski ve köklü kuruluşlarından biri olan Devlet Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu hizmet, oldukça geniş bir alam kapsamakta
dır. Tarım, ulusal savunma, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık ve çevrç, bu 
kuruluşun çalışmalarının etkilendiği, ihtiyaç duyulduğu alanlardır. 

Böylesine ağır sorumluluğu olan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, hizmetlerini ek
siksiz ve zamanında yürütebilmesi için, uygun donanıma ve yapıya kavuşturulması kaçınılmazdır. 

Meteoroloji, günümüzde, basit bir tahmin işi değildir, tleri teknolojilerin kullanıldığı, çe
şitli uygulamaların gerçekleştirildiği, sonuçlara gidildiği bir bilim dalı olmuştur. 

Bu gelişmeler sayesindedir ki, tarımdaki verimlilikte, güvenli ve düzenli ulaşımda, orman 
yangınlarına, doğal afetlere, çevre kirliliğine karşı etkili önlemler alınmasında önemli mesafe
ler katedilebilmektedir. 

Meteorolojik verilerin ve çalışmaların vazgeçilmezliği karşısında, Meteoroloji Genel Mü
dürlüğünün araç gereçleri, elemanlarının niteliği, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu ku
ruluşun elektronik donanımının yenilenmesi, teknolojisinin geliştirilmesi, ihmal edilmemelidir. 

Meteoroloji çalışmalarının, doğal afetlerin önceden haber verilmesine dönük organizas
yonları, gerçekleştirilmelidir. Ülkemizin coğrafyası ve kentleşme etkinlikleri nedeniyle, doğal 
afetlerin zararlarını biz bir hayli çekmekteyiz. Erken uyan ye tespite dönük organizasyon ile 
gerekli önlemlerin zamanında alınması, büyük yarar sağlayacaktır. 

Bu konuyla ilgili olarak, bölgesel bilgiişlem merkezleri kurulmalıdır. Elektronik, dijital 
bağlantılar geliştirilmelidir. 

Yine bu kuruluşumuz, hava kirliliği konusunda da gerekli hizmetleri vermelidir, vermek 
durumundadır. Çarpık kentleşme ve kontrolsüz sanayi nedeniyle giderek yaşamsal bir sorun 
olan hava kirliliği ölçümlerine, bu kuruluşumuz katkı yapmalıdır. 

Yine yerleşim alanlarının, sanayi bölgelerinin oluşturulmasında, meteorolojik topograf
yanın dikkate alınması sağlanmalıdır. 

Değerli milletveklilleri, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, meteorolojik raporları, bu
gün ücretsiz olarak sunmaktadır. Günümüz koşullan içinde, bu raporlar, pek çok özel kuruluş 
tarafından, ihtiyaç duyulduğu için dikkatle takip edilmektedir. Bu kuruluşumuzun yaptığı tah
minler, dünya ortalamasını yakalamış, güvenilir konuma gelmiştir. Dolayısıyla, meteorolojik 
veri ve raporlar sürekli izlenmekte ve kullanılmaktadır. Hatta, ilginçtir, önemlidir; bir süredir. 
televizyonlarda, haber programlarında, hava durumunu bildiren programlara dahi reklem alın
maktadır. Meteorolojik raporları kullanan kuruluşlar, bunları izleyenlerden gelir elde ederken, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün raporlarını ücretsiz olarak vermesi düşündürücüdür; bu ko
nunun dikkate alınmasını, değerlendirilmesini diliyoruz. 

Biraz önce de değinmeye çalıştığım gibi, bu kuruluşun oldukça önemli hizmet verdiğini 
yadsıyamayız. Bu hizmetlerin bir hayli başarılı olduğunu da yadsıyamayız, özverili çalışma 
yapan kuruluş personelini kutlarken, bu kuruluş personelinin özlük haklarının ivedilikle iyi
leştirilmesini Yüce Meclise anımsatmak isterim. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün hizmetlerini, titiz
likle ve başarılı bir şekilde yapmakta olduğu, sanıyorum, benden sonra, grupları adına konu
şacak arkadaşlarımızca da kabul edilecek bir tespittir, bir saptamadır. Bu vesileyle, bu kurulu
şun bugünlere ulaşmasına önemli katkıları bulunan Rahmetli Genel Müdürü Sayın Çölaşan'm 
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hizmetlerini saygıyla anmak isterim ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Rahmetli Çöla-
şan'ın açtığı yol, bugün de sürmektedir. Ancak bunun sürmesinde, bu başarının sağlanmasın
da, sanıyorum, Hükümetlerin, Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünü fazlaca önemsememesi 
de etkilidir. Bu yüzden, partizanlık bu müesseseden bir ölçüde uzak durmuş, bilim, teknoloji 
çalışmaları müdahalesiz sürebilmiştir. 

Bu örnekten de görebileceğimiz gibi, kuruluşlar kendi uzmanlarının eline bırakılınca, arpalık 
haline getirilmeyince, arpalık anlayışının dışında tutulanca, hiç de azımsanmayacak verimlili
ğe ulaşabilmektedir. 

Bu vesileyle şunu da vurgulamak isterim ki, tek sorumluluk alanı Meteoroloji tşleri Genel 
Müdürlüğü olan bir değerli arkadaşımızın bakanlığının, üç dört ay içinde, neden, niçin olduğu 
belli olmadan değiştirilmesi, yani bir başarıya, başarısızlığa bağlanmadan değiştirilmesi ve bu 
kuruluşun, gene değerli bir başka arkadaşımıza bağlanmış olması, Meteoroloji tşleri Genel Mü
dürlüğünün bugüne kadar politikadan uzak kalan yapısını bozma yolunda bir adım haline 
gelmez. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlü
ğü çalışanlarını, yaptıktan doğru tahminlerden dolayı bir kez daha kutlamak istiyorum ve bu 
doğru tahmin yapmanın sırlarını, Hükümete de -eğer fırsat bulurlarsa- Sayın Bakanın aracılı
ğıyla ulaştırmalarını diliyorum. Malumdur, Hükümet, ne enflasyon artışı ne de bütçe açığı yüz
delerini, geçmiş yıllarda, tıpkı bu yıl, şu an görüştüğümüz bütçe gibi doğru tahmin edememiş
tir, edememektedir. Bu alanda, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarından ve 
onların kullandığı yöntemlerden sanıyorum öğrenilecek çok şey vardır. 

Hepinize saygılar sunuyorum, sağ olun, var olun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Uluç Gürkan. 
DYP Grubu adına, tçel Milletvekili Sayın Asım Kaleli. 
Buyurun Sayın .Kaleli. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 15 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA ASIM KALELt (tçel) — Sayın Başkan/değerli milletvekilleri; Devlet 
Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşleri
ni arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi hürmetle selamlarım. 

Şu anda 1994 malî yılı bütçesini görüştüğümüz Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlü
ğümüz, 10 Şubat 1937 tarihinde, 3127 sayılı Kanunla kurulmuş bir teşkilatımızdır. 8 Ocak 1986 
tarih ve 3254 sayılı Kanunla yeniden organize edilen Genel Müdürlük, merkeziyle birlikte 20 
bölge müdürlüğü ve bunlara bağlı, 1 200 civarında, meydan, sinoptik radiosonde, deniz kli
matoloji ve yağış istasyonlarından oluşmaktadır. Merkez ve taşra birimlerinde, çoğunluğu ko
nusunda uzmanlaşmış 4 bine yakın personel görev yapmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hava ve iklim olaylarına ilgi, insanoğlunun yaradılışıyla başlar; an
cak, bunların nedenlerini araştırmak, bulmak, açıklamak ve etkilerinden korunma önlemleri
ni almak, çok daha sonraları olmuştur. 

Şöyle ki; 17 nci yüzyılda, rüzgâr, basınç ve sıcaklık ölçen aletlerin icadıyla rasatlara baş
lanmış, Samuel Morse'un 1843 yılında elektrikli telgrafı bulmasıyla da, Meteoroloji alanında 
bir devrim yaşanmış olmasına rağmen, 20 nci yüzyılın başlanna kadar önemli bir gelişme ol
mamıştır. 
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Bu yüzyılda bilim ve teknolojide görülen gelişmeler, hızla metoroloji alanına da yansımış
tır. Balonların, radarların, otomatik gözlem sistemlerinin, meteorolojik araştırma gemi ve uçak
larının ve meteorolojik yapay uyduların kullanılmasıyla, atmosferin özellikleri ve hareketleri 
kesintisiz 24 saat gözlenmeye başlanmıştır, özellikle, bilgisayarların devreye girmesi ve teleko
münikasyon alanında ulaşılan seviye, başlayan atmosferik model çalışmaları, uzun süreli ve 
oldukça tutarlı tahmin yapılmasını sağlamıştır. 

Meteorolojinin gelişimi bizde de geç tarihlerde olmuştur, özellikle, 1850'li yıllardan itiba
ren az da olsa gelişmeler görülmüş, çeşitli yerlere rasatlar yapılmış, ancak sistematik bir yapı
lanma gerçekleştirilememiştir. 

Türkiye'de meteoroloji, özellikle Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kurularak, değişik 
kuruluşlarla yürütülen meteorolojik faaliyetlerin bir çatı altında toplanmasından sonra geliş
me sürecine girmiştir. Günümüzde, modern teknolojik araç ve gereçlerle desteklenip donatılan 
Genel Müdürlük, gelişmiş ülkelerle boy ölçüşebilir duruma gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, meteorolojiyi, sadece hava tahminiyle uğraşan bir bilim dalı ola
rak görmek ve değerlendirmek, son derece yanlıştır. Gayet tabiî olarak, hava tahmini, meteo
rolojinin en önemli ve en yaygın bir hizmet ve uygulama alanıdır; ancak, meteoroloji, hemen 
her sektöre ve çok değişik isteklere cevap vermek durumundadır. 

Bugün, millî savunma, ulaştırma, tarım, turizm, bayındırlık, enerji, insan ve hayvan sağ
lığı, çevre sorunları ve şehircilik gibi birçok sektörlerle ilgili ekonomik ve sosyal konular, mete
orolojinin hizmet alanına girmiştir. 

Bu hizmetler içinde, millî savunmaya verilen destek başta gelmektedir. Savaşta ve barışta; 
kara, hava ve deniz kuvvetlerinin eğitim, manevra ve tatbikatlarında, planlama ve uygulama 
safhasında, meteorolojik bilgiler, temel bilgilerdir. 

Hava, kara ve deniz ulaştırmasında meteorolojik koşulların önceden bilinmesi hayatî bir 
önem taşıdığı gibi, karayollarının, havaalanlarının ve limanların projelendirilmesi aşamasın
da, yer seçiminde, meteorolojik bilgilerin değerlendirilmemesi, sonradan telafisi mümkün ol
mayan sonuçlara neden olabilir. 

Hava ve iklimin, bitki ve hayvan yaşamıyla olan çok sıkı ilişkisi, tartışılamayacak kadar 
açıktır. Meteorolojinin tarıma katkısı, ekilecek ürünün seçilmesiyle başlar; toprağın sürülme
si, tohumun atılması, gübreleme, ilaçlama, dondan koruma, depolama, kurutma, nakliye ve 
hatta pazara sunulması aşamasında devam eder. Meteoroloji, yaptığı, don, fırtına ve kuvvetli 
yağış tahmin ve ihbarları ile çiftçileri uyarır, yönlendirir ve onları tedbir almaya çağırır, bitkile
rin ekimi, dikimi, gübreleme ve ilaçlama için en uygun zamanın seçimi konusunda özel tah
minler hazırlar ve millî ekonomiye büyük katkılar sağlar. 

Enerji sektöründe; hidrolojik enerji, güneş ve rüzgâr enerjisi, meddücezir ve dalga enerji
siyle nükleer enerjinin üretim yeri seçiminde, üretim safhasında ve üretilen enerjinin tüketim 
planlamasında, meteorolojik bilgiler temel bilgilerdir. 

Meteorolojinin turizme katkıları ise, tesis yerlerinin seçiminden turizm sezonunun süresi
ne kadar, gerek regreasyon turizmi gerek iş turizmi gerekse sağlık turizmi için meteorolojik 
ve klimatolojik bilgilerin temini ve değerlendirilmesi biçiminde olur. 

Takdir edileceği gibi, çevre sorunları, dünya gündemindeki en önemli konuların başında 
gelmektedir. Bunun nedeni, bir yerdeki doğal çevrenin bozulmasının sadece o çevreyi etki-
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lemekle kalmayıp, havada, suda ve karada hızla yayılabilme kabiliyetine sahip olması ve bütün 
insanlığı ilgilendirmesidir. Çevre sorunları ve şehircilik çalışma ve araştırmalarında, hava, su 
ve toprak kirlenmesinde, meteorolojik ölçüm değerleri ve tahmin bilgileri, ilk müracaat edile
cek referans bilgilerdir. 

Meteorolojik olaylar, siyasal sınır tanımadan oluşurlar ve atmosferin genel dolaşımına uygun 
olarak hareket ederler. Bunun için, bir ülkenin tek başına tam netice alması mümkün değildir. 
Bunun bilincinde olan Türk Meteoroloji Teşkilatı, kendi alanındaki uluslararası kuruluşlara 
üye olarak bunlarla entegre olmuş, bu sayede bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirip, ulus
lararası platformda iftihar edilecek bir seviyeye gelmiştir. 

Bulunduğu enlem ve coğrafî yapı nedeniyle Türkiye'nin hava tahminini yapmak oldukça 
güçtür. Buna rağmen, Türk Meteoroloji Teşkilatı, çağdaş eğitime, teknolojik gelişmelere ve ulus
lararası işbirliğine verdiği önemle, tesis ettiği modern alet, cihaz ve bilgisayarlı sistemlerle, ül
kemizle ilgili hava ve deniz tahminini yüzde 86'lara varan bir doğruluk oranıyla başarıyla yap
maktadır. 

Ankara Hava Analiz ve Tahmin Merkeziyle Telekomünikasyon Merkezinin otomasyonu 
gerçekleştirilmiş, çok gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, harita ve diyagramlar ile diğer tahmin ürün
leri, bilgisayar çıktısı olarak alınabilecek duruma gelmiştir. Bu kadar kıymetli ürünleri değer
lendirebilecek ve daha da geliştirebilecek eleman altyapısının mevcudiyeti de, ayrıca sevinile
cek bir husustur. 

Genel Müdürlükte, uluslararası ve NATO sorumluluğu gereği kendisine verilen sahaların 
hava ve deniz tahminleri yapıldığı gibi, özel amaçlı belirli yöreleri ve sektörleri ilgilendiren tah
minler de yapılmaktadır. Bunlara ilaveten, vatandaşların özel isteklerine de cevap verilmekte, 
seyyar satıcıdan pazarcıya, ev kadınından inşaatçıya kadar her kesimden vatandaşın tahmin 
talepleri karşılanmaktadır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, ürettiği meteorolojik ürünleri ve ihbarları, 
geniş halk kesimine, resmî ve özel kuruluşlara, güvenli ve hızlı bir biçimde ve zamanında ulaş
tırmak durumundadır. Bunun için, TRT ile özel radyo ve televizyonlara ve yerli ve yabancı ba
sın ve ajanslara, her gün, yüzlerce defa tahmin raporu ve gerektiğinde ihbar raporları vermektedir. 

Ayrıca, Meteorolojinin Sesi Radyosu, otomatik telefon, otomatik teleks, tele-bilgi, tele-
faks ve HF gibi sistemlerle de, değişik kesimden kullanıcılara, denizcilere, balıkçılara, havacı
lara, çiftçilere meteorolojik bilgiler ulaştırılmaktadır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, buraya kadar açıklamaya çalıştığım ağır ve 
sorumluluk isteyen görevleri, kuruluş kanunuyla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde ve ulus
lararası standartlara göre yerine getirebilmek için büyük gayretler sarf etmektedir. 

Bu hizmetler karşılığında kullanıcılardan ücret alınmamaktadır. Oysa, dünyanın birçok 
ülkesinde, bu hizmetler ücret karşılığında verilmektedir. Bizde de meteorolojik hizmetlerin üc
ret karşılığında verilmesi, teşkilatın daha modern araç ve gereçlerle donatılarak daha verimli 
hizmet üretmesi için faydalı olacaktır. 

Son derece sınırlı bütçesiyle, askerî ve sivil hemen her sektöre çok değerli hizmetler veren 
bu kuruluşumuzdan, elbette daha başarılı hizmetler beklemekteyiz. Bunları özetlemek gere
kirse; muhabere modernizasyon projesi tamamlanarak, taşra istasyonlarına, merkezin elinde 
bulunan bilgilerin aktarılması ve çiftçilere, denizcilere, balıkçılara daha sağlıklı bilgi veril-
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meşinin sağlanması; uydu yer alıcı sisteminin modernleştirilmesi ve elde edilen bilgilerin, ürün 
tahmini, orman yangınları, çevre sorunları gibi daha birçok alanda kullanılmasının temini; GAP'-
ta daha aktif rol alınması ve gelecekte görülebilecek iklim ve hava olaylarını ve bununla ilgili 
su ihtiyacını ve tarım potansiyelini ortaya çıkaracak projelerin geliştirilmesi... 

Ülkemizin bulunduğu coğrafî konum, meteorolojik ve topografik koşullar nedeniyle fırtı
na, kuvvetli yağış, sel, çığ ve heyelan gibi doğal afetlerin yaşandığı, büyük can ve mal kaybı 
olduğu bir gerçektir. Bunlarla ilgili olarak başlatılan araştırma faaliyetlerine hız verilmesi ye 
ilgili kuruluşlarla müştereken erken uyan sistemlerinin geliştirilmesi lazımdır. 

Son yıllarda Türkiye'nin su ihtiyacriçin bir çözüm olarak gösterilen ve İstanbul'daki uy
gulamada başarılı olduğu söylenen yapay yağış konusunda daha detaylı çalışmaların yapılması... 

1993 yılı içerisinde pratik ve teorik eğitim için Dünya Meteoroloji Teşkilatı kanalıyla İran, 
Sudan, Yemen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan gelen kur
siyerlerin, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünde eğitim görmelerini memnuniyetle kar
şılıyoruz. Bu programın önümüzdeki yıllarda daha da genişleyerek devamını ve hatta, Devlet 
Meteoroloji İşlerinin bölgede bir eğitim merkezi olmasını bekliyoruz. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan ile imzalanan 
protokolün gereğinin yerine getirilerek, Türk Meteoroloji Teşkilatının bu ülkelere yardımcı ol
masını ve bunlara önderlik etmesini istiyoruz. 

Devletimizin verdiği imkânları en iyi şekilde değerlendirerek, tesis ettiği modern alet, ci
haz ve sistemlerle, gece gündüz, bayram tatil demeden 24 saat kesintisiz hizmet veren bu kuru
luşumuzu başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. 

Bu bütçenin, memleketimiz, milletimiz ve Meteoroloji camiası için hayırlı olmasını dili
yor. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaleli. 
Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili, Sayın Lütfü Esengün'ün. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Esengün, konuşma süreniz İS dakikadır. 

RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün 1994 yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi 
Grubumuzun görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Meteoroloji, her geçen gün, toplum hayatımızda etkisini artıran bir bilim ve hizmet dalı
dır. Medenî insan, her geçen gün, hava durumuyla daha çok ilgilenmekte, bugünkü ve yarınki 
işini planlamadan önce, hava durumunu merak etmektedir. 

İnsan, hayatını planlaması, çalışması ve sağlığıyla ilgili olarak geniş ölçüde hava olayları
nın etkisindedir ve meteoroloji, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. 

Ülkemiz için de meteorolojinin önemi çok büyüktür. Meteorolojiden hizmet bekleyen bir
çok sektör vardır; tarım, orman, enerji, turizm, kara, deniz ve hava ulaştırmacılığı, sigortacı
lık, adalet, sağlık ve inşaat sektörleri ve Silahlı Kuvvetlerimiz, meteorolojik hizmetlere en çok 
ihtiyaç duyan birimlerdir. 
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Hava, kara ve deniz ulaştırmasında güvenliğin ilk şartı, meteorolojik durumun sağlıklı 
olarak tespitidir. Hava ulaşımı, hava şartlarıyla çok yakın ilişki içerisindedir. Bu sebeple de, 
havaalanlarında, 24 saat süreyle kesintisiz hizmet verme gereği vardır. 

Hava tahminleri, karayollarında, sis, kar yağışı ve buzlanma gibi durumların önceden 
tespiti suretiyle, muhtemel trafik kazalarının önlenmesi yönünde büyük yararlar sağlamakta
dır. Ayrıca, karayollarının projelendirilmesi ve güzergâh tespiti sırasında, hava ve iklim şartla
rının göz önünde bulundurulması şarttır. Ankara İstanbul TEM Otoyolunun bugün şoförleri
miz tarafından tercih edilmemesi, kışın çoğunlukla buzlanma olması, güzergâh tespitinde me
teorolojik şartların nazara alınmadığını göstermektedir. Keza, Esenboğa Havaalanının yanlış 
yere inşa edildiği, sisin yoğun olduğu bir saha olması itibariyle yer seçiminin yanlış yapıldığı, 
eskiden beri söylenen, bilinen bir gerçektir. 

Tarıma bağlı bir ekenomiye sahip olmamız, meteorolojinin önemini bu alanda da artır
makta; rüzgâr, don ve yağış tahminleri ve ürünlerin ekimi, biçimi, meyvecilik ve seracılık ala
nında hava durumuyla ilgili tahminler, köylümüze büyük yararlar sağlamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çevre sorunları, doğal dengedeki bozulma, özellikle 
hava kirliliği, ülke gündemindeki yerini korumaktadır. Bu sorunlara çözüm aranırken, meteo
rolojik bilgilerin önemi de kendisini göstermektedir. Çığ ve heyelan gibi, son yıllarda ülkemiz
de görülen ve büyük can kaybına sebep olan doğal afetleri önceden tahmin ve tespitle zararla
rın önüne geçilmesi de, ancak meteorolojik tahminlerdeki ilerlemeyle sağlanabilecektir. 

Arz ettiğim bütün bu hizmetler, ülkemizde, 1937 yılından beri teşkilatlanmış bulunan, Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki teşkilatla yapılmaya çalışılmaktadır. 3254 
sayılı Kanunla yeniden düzenlenen Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri ve 3 900 civarındaki 
personeliyle görev yapmaktadır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, bir taraftan bilgi ve tahmin toplamakta, üretmek
te, bir taraftan da bu bilgileri, ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlara iletmektedir. Bilginin toplanma
sı kadar, güvenli ve hızlı bir şekilde, ilgililerine, resmî ve özel radyo ve televizyonlara, basın 
ve haber ajanslarına ulaştırılması da önem taşımaktadır. Anında ulaşmayan bilgi, değerini kay
betmektedir. Elde edilen bu verilerin, bundan böyle ücretli olarak dağıtılacağına dair kararı 
da isabetli karşılıyoruz. PTT'ye, ASKt'ye, TEK'e ve resmî diğer kuruluşlara borcu olan, yatı
rım için yeterli kaynak bulamayan Genel Müdürlüğün, hizmeti, ücreti mukabilinde dağıtması, 
tabiî ve doğru bir uygulama olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, Avrupa Uzay Ajansına bağlı Avrupa Meteoroloji Uydula
rı İşletme Teşkilatına (EUMETSAT) üyedir. Hava tahminlerinde, bu uluslararası kuruluşla de
vamlı işbirliği mevcuttur. Merkezi Londra'da bulunan Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezin
den, günün her saatinde bilgi alınmakta; ayrıca, Dünya Meteoroloji Teşkilatı üyesi sıfatıyla, 
teşkilatın haberleşme, hava tahmini, eğitim ve diğer kolaylıklarından faydalanılmaktadır; an
cak, bu durum, bizi, Batı'ya dış ülkelere bağımlı hale getirmemelidir, özellikle uydu aracılı
ğıyla alınan bilgiler konusunda Batı'ya bağımlı olmamız, askerî alanda bizi çok zor duruma 
düşürebilir. 

Silahlı Kuvvetlerimiz için meteorolojik destek fevkalade önemlidir. Silahlı Kuvvetlerimi
zin Bütün tatbikatlarında, meteoroloji elemanları görev almaktadır. Teşkilat Kanununa göre 
de, savaş halinde, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, tümüyle, Silahlı Kuvvetlerin emrine 
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girecektir. Bu durumda, Türk Ordusuna ve ülkemize her fırsatta ambargo uygulamaya hazır 
Batı dünyasının eline yeni bir koz, yeni bir imkân verilmemelidir. Ordumuzun, özellikle hava 
ve deniz harekâtlarında, meteorolojik destekten yoksun kalması, başarı şansını asgariye indi
rebilir. Bu itibarla, millî meteorolojik teşkilatımızın süratle güçlendirilmesi, hava tahmin yön
temlerinin geliştirilmesi, eğitilmiş eleman istihdamı ve her haliyle kendisine yeter duruma geti
rilmesi, kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Muhterem arkadaşlar, bu noktada, Kurumla ilgili bazı konular ve şikâyetler üzerinde dur
mak istiyorum. Meteoroloji teşkilatına geçmiş yıllarda 10 milyar lira sarf edilerek satın alınan 
ve hava tahminlerinde kullanılacağı belirtilen bilgisayarların kullanılamaz halde bulunduğu; 
Meteoroloji teşkilatı kadrolarının, işin ehli olmayan, politik düşüncelerle alınan elemanlarla 
şişirildiği; Kurum içerisinde birtakım soruşturmaların ve kargaşanın devam ettiği yolundaki 
iddialara açıklık getirilmesini ve bilgisayar alımı ve bazı malzeme alımlarındaki yolsuzluklarla 
ilgili soruşturmaların ne durumda olduğu, bilgisayarların niçin çalıştırılmadığı ve bir bilgi ban
kasının niçin hâlâ kurulamadığının açıklanmasını bekliyoruz. 

Kuruma alınan personel, gerçekten meteorolojiyle ilgili eğitim ve öğretim görmüş insan
lardan mı teşekkül etmektedir; yoksa, farklı meslek gruplarından alınan kişilerin birkaç aylık 
kurslarla işbaşına getirilmesi yanlışlığı hâlâ devam etmekte midir? 

Bu arada, Genel Müdürlükçe gerçekleştirileceği ifade edilen projeler üzerinde durmak is
tiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, çığ tahmin merkezi projesidir. Bu konuda Sayın Bakanın geçen yılki 
bütçe görüşmelerinde ifade ettiği ve acilen kurulması gerektiğini söylediği çığ tahmin merkezi
nin kurulma çalışmaları ne safhadadır? 

Yine, Sayın Bakan tarafından ifade edilen, şiddetli yağış ve sel baskınları için erken uyarı 
sistemi konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Birkaç yıl içerisinde sonuçlanacağı söyle
nen, şiddetli yağış ve sel baskınları erken uyarı sistemi bugün ne durumdadır? 

Atmosferin kirlenmesi ve birçok şehrimizde özellikle kış aylarında insan sağlığını ve tüm 
tabiatı olumsuz yönde etkileyen hava kirliliğinin önlenmesi konusunda, Meteoroloji Genel Mü
dürlüğü bünyesinde ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Bu projeleri uygulamaya koymasını ve çeşitli konularda hizmet vermesini beklediğimiz Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1994 yılı bütçesi, maalesef, 646 milyar 50 milyon 
lira gibi az bir miktar olarak teklif edilmiştir. Bu rakam/1993 yılı bütçesine göre yüzde 58'lik 
bir artışı ifade etmektedir ki, enflasyonun altında kalan bu miktar, gerçekten, bütçenin geçen 
yıla göre artmadığını, azaldığını göstermektedir. Ayrıca, meydana gelen artışların yüzde 69'u 
cari harcamalara ayrılmış olup, yatırım harcamalarında yüzde 32 nispetinde bir artış vardır. 
Bu da, yatırıma ayrılan kaynağın, geçen yıla göre üçte iki nispetinde azaldığının işaretidir. 

Bu bütçeyle, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 1994 yılı içerisinde 
bir gelişme ve büyümenin olamayacağı, sadece mevcut durumun korunmaya çalışılacağı orta
ya çıkmaktadır. 

Ülkemizin savunması, kalkınması ve insan hayatı için önem arz eden meteorolojiye daha 
fazla kaynak ayrılması gerektiğini, mevcut bütçe rakamlarıyla uzun vadeli hedeflere ulaşma
nın mümkün olamayacağını, dışa bağımlılığın süreceğini üzülerek ifade ediyor; yukarıda arz 
ettiğim noksanların ikmalini ve hataların düzeltilmesini bekliyor; bütün olumsuzluklara 
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rağmen, Meteoroloji teşkilatımızın vefakâr çalışanlarına bütçenin hayırlı olmasını diliyor; he
pinize saygılarımı tekrar arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Esengün. 
ANAP Grubu adına, Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven, buyurun efendim. 
Sayın Seven, süreniz 15 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET SEVEN (Bilecik) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Anava
tan Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlama
dan önce, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, insanlık tarihi kadar eski olan meteoroloji bilimi, gerçek hüviyetine 
20 nci yüzyılın başlarında kavuşmuştur. Ancak, gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak me
teorolojinin bugün ulaştığı yer, diğer bilim dallarına göre çok daha ileri seviyededir. 

özellikle Anavatan Partisi Hükümeti döneminde, elektronik gözlem sistemlerinin, yapay 
uyduların ve dev bilgisayarların meteoroloji alanında kullanılması ve bunlara bağlı olarak ge
liştirilen atmosferik model çalışmaları, meteorolojinin hizmet alanlarını ve boyutlarını geniş
letmiştir. Düşünülenin tersine bilim ve teknolojideki akıl almaz gelişmeler, değişik sektörlerin 
meteorolojiye olan ihtiyacını azaltmamış, bilakis daha da artırmıştır, hatta, daha hassas, daha 
güvenilir ve daha süratli bir hizmet ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu durumu, uzay ve havacılık 
alanındaki olağanüstü gelişmelere rağmen, meteorolojik bilgiye olan ihtiyaç ve isteğin artma
sında görebiliriz. 

Meteorolojinin, millî savunma, ulaştırma, tarım, enerji, şehircilik, çevre sorunları, turizm, 
adalet gibi değişik sektörlerde çok değerli ve vazgeçilmez hizmetler sunduğu ve ülkelerin millî 
ekonomilerinde çok büyük katkılar sağladığı herkesçe bilinmektedir. 

Bugün, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü, yurt sathına dağılmış değişik amaçlı 
1 200 civarındaki istasyonu ve 24 saat kesintisiz çalışan 4 bine yakın personeliyle, askerî ve 
sivil hemen her sektöre çok değerli hizmetler vermektedir. 

Bunların içinde, şüphesiz, hava tahminlerinin ayrı ve özel bir yeri vardır; her şeyden önce, 
uluslararası bir çaba gerektirir. Bir ülkenin, ne kadar gelişmiş olursa olsun, tek başına tahmin 
yapması mümkün değildir; mutlaka, diğer ülkelerle gözlem bilgileri ve tahmin ürünlerinin de
ğişimi zorunludur. Ayrıca, uluslararası projelerle tesis edilen meteorolojik uydulardan, özel olarak 
cihazlandırılmış gemi ve uçaklardan, deniz şamandıra istasyonlarından alınan özel gözlem bil
gileriyle ulusal ve uluslararası tahmin merkezlerinde üretilen tahmin ürünlerinin toplanması 
ve değerlendirilmesi gerekir. Bu bilgi değişiminin yeterli seviyede olabilmesi için de, hızlı, gü
venilir ve yedekli bir muhabere sistemiyle, yeterli sıklıkta bir gözlem şebekesine ihtiyaç vardır. 
Bu koşullar bütün dünya ülkelerince yerine getirildiği takdirde, atmosferin her noktası gözlen
miş olur ki, ancak bu sayede, herhangi bir ülkenin, doğruya yakın bir biçimde hava tahmini 
yapabilmesi mümkün olur. 

Üstelik, bu ülkenin bu alanda kırk yıldır mezun veren üniversitesi olmasına rağmen, Ku
rum, halen, farklı meslek gruplarından kişileri birkaç aylık kurslarla eğitip işini yaptırmaya 
çalışmaktadır ya da genelde siyasî kadrolaşmaya bakıldığında açıkça görüldüğü gibi, geçmiş
ten bugüne kadar idarî kadroda görev alanların hemen hemen tamamı, sonradan meslek edin
miş, alaylı insanlardan oluşmuştur. Artık, politik baskılar ve hatır gönülle yönetici atama-
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lanna da bir son verilmelidir. Kurum, mutlaka, bu işte hizmet vermiş ve işi hakkıyla bilenlere 
teslim edilmelidir. Aksi halde, bugün olduğu gibi, Kurumdaki soruşturmalar, kargaşalar de
vam edecektir. 

Buradan sormak istiyorum : Daha üç ay öncesine kadar Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünde memur alımı sınavı yapılmıştır. Bu sınav yapılmadan önce kamuoyuna nasıl ve ne za
man duyurulmuştur? Hiçbir Allah'ın kulunun haberi olmadan yapılan bu sınav neticesinde, 
Sayın Genel Müdürün yakım olan 5 kişi kuruma alınmış mıdır? Bunlara yetkililerin cevap ver
mesini istiyorum. 

Bu Hükümetle organları arasındaki sistem öyle bozulmuştur ki, bundan sonrası için, kim
senin, nasıl ve ne şekilde davramlacağı hakkında bir fikir ileri sürmesi mümkün olmayacaktır. 
Yaptıkları bu tür aşırı partizanlık ve kişisel düşünceler neticesinde, düzeni yozlaştırmış ve için
den çıkılmaz bir hale getirmişlerdir. Bu zihniyetle bu düşüncenin memleketi uçuruma götürdü
ğünden haberleri yoktur. Memleket, tamamıyla köhneleşmiş ve çürümüş bir politikayla idare 
edilmektedir. Bu gaflet ve dalalet uykusundan bunları uyandırmamız, hepimizin yegâne vazi
fesi olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, tekrar konumuza dönelim. 
Daha önce bilgisayar alımı, şimdi de bazı malzemelerin alımındaki yolsuzlukla ilgili so

ruşturmalar ne durumdadır? 
Aldığı bilgisayarları çalıştırmayı bile beceremeyen ve bir bilgi bankası kuramayanlardan, 

ülke için hangi hizmeti bekliyoruz?.. 
Dünyada bütün meteoroloji teşkilatlarının başında, bu alanda deneyimli ve bilimsel kat

kılarıyla uluslararası alanda tanınan kişiler bulunmaktadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü ise, ellialtı yıldır, ne böyle bir hizmet vermiş ne de böyle nitelikli insanlarla yönetilmiş
tir. Hal böyle olunca, ne iş yapıldığını bilmeden kadrolar oluşturulmuştur. 

Genel Müdürlüğün telekomünikasyon ve bilgiişlem sisteminin otomasyonunun bizim İk
tidarımız zamamnda başlatılan ciddî çalışmalar sonucu hemen hemen tamamlanmış duruma 
gelmiş olması sevindiricidir. Bünyesinde bulundurduğu değerli elemanlarla geliştirdiği yazılımlar 
sayesinde, her gün yüzlerce harita, diyagram ve buna benzer tahmin ürünleri, bilgisayar çıktısı 
olarak alınabilmekte ve belirli merkezlere otomatik olarak ulaştırabilmektedir. 

Değişik alanlardan, bütün kullanıcılara, istedikleri noktaya ait on günlük tahmin verile
bilmektedir. Yağış tahmin tutarlılığı, en gelişmiş ülke seviyesine getirilmiştir. 

İnsanın her türlü yaşamsal aktivitesi üzerinde önemli rol oynayan meteorolojik olaylara 
ilişkin verilerin toplanması, işlenmesi ve diğer sektörlere uygulanması, teknolojiyi de gerektir
mektedir. Ulusal telekomünikasyonda bilgisayar devreye sokulmaya başlanmıştır ve bugün 129 
istasyon, verilerini, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne, bilgisayar aracılığıyla, maksimum hızda 
ve eski telekomünikasyon sistemlerinden kaynaklanan hataları minimuma indirerek ulaştırmak
tadır. Bu ağın tüm yurda yayılması, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce verilen hizmetlerin et
kinliğini daha da artıracaktır. Bilgi çağını yaşadığımız, 2000'Ii yıllara gireceğimiz şu günlerde, 
verilen hizmetlerin etkinliklerinin daha da artırılması gerekir. 

Bu Hükümet, bizden sonra hiçbir şey yapmamıştır. Kişisel bilgisayarların yaygınlaştırıl
ması, meteoroloji biliminin uygulamalı alanlara daha hızlı yönlenmesi kapılarını açmıştır. Dünya 
ile koordinasyonun gelişmesi açısından, Dünya Meteoroloji örgütünün bilimsel ve teknik ko
misyonlarının yalnızca genel kurul toplantılarına değil, çeşitli uzmanlık alanlarında da ça-
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lışma gruplarına katılımın sağlanması, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarında hava ve ik
limle ilgili tüm etkinliklerin izlenmesi, çalışma gruplarına ve toplantılarına minimum düzeyde 
değil, yeterli düzeyde katılınması gerekir. Dış temasların önemini, her konuda olduğu gibi, bu
rada da görmekteyiz. 

Günümüzde, meteoroloji teşkilatlarının görevi, yalnızca rasat yapmak ve yarın havanın 
nasıl olacağını söylemek değildir. Gelişen dünya koşulları, meteoroloji teşkilatlarına yeni gö
revler yüklemiştir. Atmosferin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, şiddet
li hava olaylarının meydana getirebileceği can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için erken 
uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, çevre sorunları ve iklim değişikliği, dünyanın gündeminde olan, 
günümüzün en önemli sorunlarıdır. Bu problemlerin çözümüne, ulusal ve uluslararası düzeyde 
katkıda bulunmak, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de başlıca hedefleri arasındadır. Ancak, 
görüyoruz ki, bu Hükümetin, her konuda olduğu gibi, bu konuda da olayın ciddiyetini kavra
yacak anlayışa sahip olmayışı, hiçbir çaba sarf etmemesi, bizi hep, Anavatan İktidarı döne
minde bıraktığımız noktaya getirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1993 malî yılı bütçesi görüşülürken de ben yine, Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde, partim adına, görüşlerimi bu kürsüden ifade etmiş
tim. Bu yıl da, bilhassa bu konu üzerinde konuşma yapmak istedim; hiç olmazsa, olayı muka
yese etme şansım olacağını ve bunu açık bir şekilde ifade etmek imkânına kavuşacağımı bili
yordum. Şimdi, o dönem ne söylemişiz, bir yıl içerisinde ne olmuş, onları bir görelim : 

"Genel Müdürlük bünyesinde bir döner sermaye işletmesinin oluşturulması; döner ser
maye işletmesi bünyesinde meteorolojik bilgilerin satılmasıyla elde edilecek gelirlerle de, kul
lanılmakta olan hassas cihazların yedeklenmesi ve arızaların acilen giderilmesi daha 
kolaylaştınlabilecektir" demişiz; yine tekrarlama gereğini duyuyorum. 

Bugün dünyada parasız hizmet veren tek meteoroloji teşkilatı, Türk meteoroloji teşkilatı
dır. Yasalarımızda, meteoroloji hizmetlerinin kamu hizmeti sayıldığını görüyoruz. Gelin, bu 
hizmeti artık kamu hizmeti olmaktan çıkaralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu yapıya ka
vuştuğunda, daha da büyük kaynağa kavuşacaktır. 

Buradan, yetkililere sesleniyorum: Bana, 1995 yılının bütçesinde de aynı şeyleri söyletme
yin; ama, aynı şeyleri söyleyeceğimden eminim. Çünkü, o tarihte inşallah biz iktidarda olaca
ğımızdan, bu konuyu da bilhassa ben takip edeceğim ve çözüme kavuşturacağım. 

Bir diğer husus, meteorolojik tahminlerde kullanılan hassas ve milyarlık cihazların sigor
tadan yoksun bir vaziyette çalışır olmasıydı. Bu konuda da yıl içerisinde bir gelişme kaydedil
diğini göremiyoruz. Cihazların başına gelebilecek herhangi bir kaza neticesinde ne gibi bir te
lafi cihetine gidileceği hususu ayrı bir sorumluluk getireceğinden, Hükümet yetkililerinden bu 
konuda da cevap bekliyoruz. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün halihazırdaki mevcut yeri, şehir merkezine yakın bir 
konumdadır. Mevcut konumun, hizmet yönünden aksaklıklarının, sıkıntılarının ve daha ve
rimli hizmetlerin sağlanmasına olumsuz katkılarının olduğu görülmektedir. Çok kapsamlı ve 
titizlikle sürdürülmesi gereken bu çalışma ortamının, şehir dışında çok iyi fizibilite edilmiş, 
daha geniş ve daha kullanışlı alanlarda kurulabilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Böyle 
bir çalışma yoksa, vakit geçirmeksizin böyle bir çalışmanın başlatılmasında büyük fayda vardır. 
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Ne yazık ki, sürekli vaat edilmesine rağmen, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü, 
hâlâ, üniversitelerin ve kuruluşların her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir meteorolojik 
bilgi bankasına sahip olamamıştır. Bu eksikliği giderebilmek için, başladığını duyduğumuz ça
lışmalara daha da hız verilmelidir. 

Geçen bütçe konuşmalarında, Meteorolojiden Sorumlu Sayın Bakan, çığ ve sel baskınları 
için erken uyarı sistemlerinin kullanılması yönünde çalışmalara başlanacağını söylemişti. Bu
güne kadar neler yapıldığını bilemiyoruz; ancak, Meteorolojinin bu yılki bütçesine bakarsak, 
önümüzdeki yıl içinde de bu konuda bir şey yapılabileceğine pek inanamıyoruz; çünkü, bu
nunla ilgili sistemler bu bütçeyle yapılamaz. 

Biz şunu arzu ediyoruz ve istiyoruz : Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, gelişen dünya 
şartlarına adapte olmuş, dünyanın kendisine verdiği yeni görevleri yapabilecek teknik ve bilim
sel bir yapıya kavuşmuş, bu görevleri yapabilecek yönetici ve teknik kadroya sahip bir kurulu
şumuzdur. Bunun için de, bu Kuruluşumuza daha fazla maddî imkân sağlanması, daha çok 
destek verilmesi ve daha az siyasî müdahalede bulunulmasından yanayız. 

Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün, gerçekten büyük teknik, teknolojik ve ye
tişmiş personel potansiyeli vardır. Bulunduğumuz siyasal coğrafyada, bölge ülkelerinin ve yeni 
Türk cumhuriyetlerinin durumu da düşünülürse, bu kuruluşun bir bölgesel telekomünikasyon 
ve eğitim merkezi olmaması için hiçbir neden yoktur. Nitekim, bu konuda yapılan bazı çalış
malar ve imzalanan protokoller sonucu, Anadolu Meteoroloji Teknik Lisesine 4 Azerbaycanlı 
öğrenci, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ise Azerbaycan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Iran, Sudan ve Yemen'den 20 civarında personel, eğitim için gelmiştir. Tabiî, bu
nun için bazı düzenlemelerin yapılması, altyapının yeniden gözden geçirilmesi, sosyal ve tek
nik imkânların artırılması gerekir. 

Yine, uydu teknolojisinden daha fazla yararlanabilmek, değişik sektörlere daha kapsamlı 
bilgi sağlayabilmek ve dışarıdan gelen personeli eğitebilmek için uydu yer alıcı sistemi güçlen
dirilmelidir. Tabiî ki, bunlara ilave olarak daha yapılacak birçok yenilikler vardır. Şüphesiz, 
bunun için de bütçe imkânlarının artırılması gerekir. 

Bütün ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmelerinde, denizler, gittikçe önem kazanmakta
dır. Deniz ve denizaltı kaynaklarının daha rasyonel kullanılması için yapılan çalışmalara duyu
lan ilgi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Seven, konuşmanızı bitirmeniz için size 2 dakika daha veriyorum; lüt

fen süreye riayet edin. 
MEHMET SEVEN (Devamla) — ... günden güne artmaktadır. Deniz araştırmalarında, 

deniz ulaşımında, kıyı ve açık deniz balıkçılığında mal ve can emniyeti için, deniz ve hava du
rumu hayatî önem taşır, özellikle yat turizmi için, hazırlanan meteorolojik bilgilerin, modern 
alıcı sistemleri bulunan yatlara ulaştırılması gerekir; bu, uluslararası bir kuraldır. 

Meteorolojik bilgilerin basın ve yayın kuruluşlarına maddî bedel karşılığında satılıp satıl
madığını öğrenmek istiyoruz. Şayet satılmıyorsa, bunun da gündeme ve hayata geçirilmesinde 
fayda vardır. Ancak, üzülerek belirtmek isterim ki, bu bilgiler, bazı basın ve yayın organların
da zaman zaman değişik biçimde ve bir şov amacıyla yayınlanmaktadır. Bu durumu da, can 
ve mal güvenliği açısından çok sakıncalı buluyorum. Bunun bir esasa bağlanmasını ve bu 
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bilgilerin, kamuoyuna, Türk Meteorolojisinin verdiği biçimde aktarılmasının sağlanmasını is
tiyoruz. Zira, meteorolojik bilgiler, zaman faktörüne ve gerçeğe bağlı kalınarak havacıya, de
nizciye, balıkçıya, üreticiye, nakliyeciye, turizmciye, seyyar satıcıya, hatta ve hatta ev kadınına 
ulaştırılabilire bir anlam ifade eder ve faydalı olur; aksi takdirde, telafisi imkânsız maddî ve 
manevî zararlara neden olabilir. 

Bu güzide kuruluşumuzun, kısıtlı bütçesiyle başarılı hizmetler verdiğine ve daha fazla im
kân sağlanması halinde veya döner sermayeye geçilebildiğinde daha başarılı hizmetler verece
ğine inanıyoruz. 

Sözlerimi tamamlarken, Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına başarılar diler, mem
leketimize bu bütçenin hayırlar, uğurlar getirmesini temenni ederim. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seven. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, SHP Grubu adına, Erzincan Milletvekili Sayın 

Ali İbrahim Tutu; buyurun. 
Sayın Tutu, konuşma süreniz 15 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Başbakanlığa bağlı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1994 yılı bütçesi üzerinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, tümünüzü saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün burada, yurt savunmasından başlayıp, turiz
me, ulaşUrmaya ve tarladaki üretime kadar hizmet götüren, son yılların elektronik uzay tekno
lojisinde ulaşılan tekniklerin de kullanılmasıyla gerçek bir bilim dalı haline gelen bir olayı ve 
onun örgütlenmiş Genel Müdürlüğünün bütçesini görüşüyoruz. 

56 yaşını tamamlamış olan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1937 yılında 3127 
sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak faaliyete başlamış; çağın meteorolojik 
destek taleplerine giderek daha iyi yanıt verebilmek amacıyla, 1986 yılında 3254 sayılı Yasayla 
örgütün görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiş; 1991'de Çevre Bakanlığına bağlı bir kuruluş 
olarak görevlerini sürdüren Genel Müdürlük, Koalisyon Hükümeti döneminde yeniden Baş
bakanlığa bağlanmıştır. 

Merkez örgütü; Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı, Ziraî Meteoroloji ve İklim Rasatlar 
Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve Bilgiişlem Dairesi Başkanlığı, İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığı, Personel Dairesi Başkanlığından oluşan 5 daire başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği ve 
Teftiş Kurulu Başkanlığından ibaret olan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bugün hâlâ 
"askerî" ve "sivil" meteoroloji olarak ayrı ayrı yapılanamamış olmasının da olumlu ve olum
suz yönleriyle yeniden tartışılması gerektiğini düşünüyorum. 

Ayrıca, merkez birime bağlı olarak Genel Müdürlüğün orta seviyede ara teknik eleman 
gereksinimini karşılayan, dört yıl süreli, İngilizce eğitim veren Anadolu Meteoroloji Teknik Li
sesinde özellikle teknik araç eksikliklerinin tümüyle giderilmediğini de belirtmek istiyorum. 

20 bölge müdürlüğüyle bunlara bağlı ve yurdun her köşesine yayılmış askerî ve sivil hava
alanları, sinoptik, deniz, radyosonde klimatoloji ve yağış istasyonlarından meydana gelen taş
ra örgütünü de kattığımız zaman, Genel Müdürlüğün bu geniş istasyon şebekesi ve 4 bine yak
laşan personeliyle, gece gündüz, cumartesi pazar ve bayram günleri kesintisiz 24 saat hizmet 
vermektedir. Huzurlarınızda, başta Sayın Genel Müdür olmak üzere tüm Meteoroloji çalı-
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şanlarına ve vesileyle teşekkürlerimi sunarken, onüç yıllık genel müdürlük döneminde unutul
maz hizmet ve katkılar sağlayan merhum Profesör Doktor Ümran Emin Çölaşan'ı rahmet, saygı 
ye şükranlarımla anıyorum. 

Değerli milletvekilleri, askerî ve sivil hemen hemen her sektöre çok önemli hizmetler su
nan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hizmetleri, ulusal ve uluslararası standart ve tavsiyeler 
çerçevesinde yerine getirmek zorundadır. Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü, kurul
duğu günden bugüne kadar, ulaştırma, tarım, ormancılık, enerji, turizm, doğal afetler, şehir
cilik, adalet, sağlık ve benzerî tüm sektörlere verdiği temel hizmetlerle yurt ekonomisine, sa
vaşta ve barışta Silahlı Kuvvetlerimize sağladığı destekle de yurt savunmasına son derece önemli 
katkılar sağlamaktadır. 

Gerek yatırım gerekse işletme safhasında, meteorolojik bilgi ve meteorolojik destek alma
yan hiçbir sektör gösteremezsiniz, özellikle son yıllarda, bilim ve teknolojide görülen olağa
nüstü gelişmeler, doğal olarak meteoroloji bilimini de etkilemiş, modern haberleşme ve göz
lem sistemleriyle yapay uyduların yanında, süper bilgisayarların devreye girmesi sonucu, mete
orolojik hizmetlerin kapsamı ve boyutları önemli miktarda genişlemiştir. 

Bugün, bilinen ve belirli sektörlerle ilgisi olan, son derece sınırlı, kılasik meteorolojik ve 
kilmatolojik çalışmalar ve hizmetlerin yanında, diğer bilim dallarıyla ilgili, iklim değişikliği, 
doğal afetler gibi, insanlığın geleceğiyle ilgili konular üzerinde, artık, ayrıntılı çalışmalar ya
pılması zorunlu hale gelmiştir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu yönden, bir anlamda, oldukça şanslı sayılabilecek du
rumdadır. Yurt içinde ve yurt dışında, değişik dallarda yetişmiş ve değişik sektörlere hizmet 
üretebilecek son derece kalifiye personel altyapısına ve yurt dışından önemli desteklere sahip
tir. Bu durum, Genel Müdürlüğün başarısının en büyük etkenlerinden biridir. Ancak, hemen 
hemen tüm sektörlere yaşamsal önemde görev sunan Genel Müdürlüğün, gelişen teknoloji ve 
buna parelel olarak artan meteorolojik destek taleplerinin zamanında ve süratle karşılanabil
mesi için, alet, cihaz ve ekipman olarak modernizasyona ve bunu kullanabilecek, sonuçları 
değerlendirip yorumlayabilecek elemanlara ve elemanların yetişmesi için de gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında gereksinim duyulan eğitime sürekli olarak devam etmesi gerekmektedir. 

Meteorolojinin bir bilim olduğunu vurguladığımıza göre, sürekli, hatta baş döndürücü 
bir hızla gelişen, değişen bilgilerin ve teknolojinin iyi izlenmesinin önkoşul olduğu çok açıktır. 

Sayın milletvekilleri, son derece sınırlı malî olanaklara karşın, Genel Müdürlüğün, kurul
ması zorunluluk olan uluslararası ilişkileri sonunda, bilgi ve teknoloji transferleri için, Dünya 
Meteoroloji örgütü, Avrupa Meteoroloji Uydu İşletme Teşkilatı, Avrupa Orta \fcdeli Hava Tah
minler Merkezi, FAO, İCAO ve NATO Askerî Komite Meteoroloji Grubundan azamî ölçüde 
yararlanma yoluna gidilmektedir. Bu gayretler sonucunda, otomasyona gidilmiş olması ve ha
va tahmin tutarlılık oranında yüzde 88 değeriyle, gelişmiş Avrupa ülkeleri düzeyine ulaşılmış 
olması, son derece sevindiricidir. 

Tüm bu hizmetlerini ücretsiz yerine getiren ve sınırlı malî olanaklara sahip Genel Müdür
lüğün, yeni olanaklara kavuşmasıyla ilgili yasa çalışmaları yapılmasının doğru olacağı düşün
cesindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda uygulanan modernizasyon programlarının tabiî bir so
nucu olarak, bilgisayar kullanım oranları artmış, son derece önemli meteorolojik yazımlar kendi 
elemanlarımızla yazılmaya başlanmış ve uygulamaya sokulmuş, yurt çapında otomasyona 
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geçilmiş ve Atlantik'ten Çin Seddi'ne kadar, tüm Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika için, enlemi 
ve boylamı verilen her noktada, on günlük hava tahmini yapılabilir hale gelmiştir. Çok yakın 
bir gelecekte, yüksek teknoloji dışsatımı yapacak duruma gelmesi beklenen Genel Müdürlü
ğün, bölgesel telekomünikasyon merkezi, bölgesel eğitim merkezi ve bölgesel hava tahmin merkezi 
durumuna gelmesi umut edilmektedir. 

Bilgi birikimi ve teknolojik yönden belirli bir düzeye gelmiş olan Genel Müdürlüğün, bundan 
böyle halka daha çok hizmet götürmesi ve meteorolojinin yararları konusunda halkı aydınlat
ması, en içten dileğimizdir. 

Nitekim, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünden, özellikle bir tarım ülkesi olan 
ülkemizde, köylü, çiftçi ve üreticilerimize daha fazla yardımcı olmalarını bekliyoruz. Büyük 
ümitlerle ekim dikim yapan ve hayvan yetiştiren çiftçilerimiz, her an için, kuraklık, kuvvetli 
yağış, sel, don ve fırtına gibi afetlerle karşılaşabilir, tyi yapılan ve kullanıcılara kadar zamanın
da ulaştırılabilen hava tahmin raporları, üreticilerin önceden bazı önlemleri alması sonucu, 
kısmen de olsa zararın önlenmesi yönünde son derece yararlı olacaktır. 

Yine, kıyı ve açık deniz balıkçılığı için mal ve can emniyeti açısından çok önemli olan de
niz ve hava tahmin.raporlarının, en hızlı ve en güvenilir bir biçimde, değişik iletişim sistemle
riyle balıkçılara ulaştırılması, bu sektöre çok büyük katkılar sağlayacaktır. 

Ülkemizde, bulunduğumuz enlem ve genel topografik yapı nedeniyle, zaman zaman, çığ, 
sel, heyelan ve deprem gibi doğal afetler yaşanmakta, büyük mal ve giderilmesi olanaksız can 
kayıpları görülmektedir. Bunların önceden tahmini konusunda ilgili diğer kuruluşlarla bera
ber gerekli çalışmaların yapılmasını, bu konuda projeler geliştirilmesini ve bunların yaşama 
sokulmasını bekliyoruz. Ayrıca, arzu edilmeyen bu doğal afetler sonucunda halkımızın mağ
duriyetinin azaltılması için yapılan koordinasyon toplantılarında Genel Müdürlüğün, üzerine 
düşen görevleri eksiksiz yerine getirerek daha aktif olmasını bekliyoruz. 

Gerçekten bu Genel Müdürlüğün çok modern rasat ve iletişim sistemlerine ve bunları çok 
iyi kullanan son derece kalifiye personele sahip olduğunu, hizmetlerin bir çoğunu kompütüri-
ze olduğunu ve bunlarla ilgilil yazılımların tamamının kendi personeli tarafından yapıldığını 
büyük bir memnuniyetle ve de gururla bizzat kendimde genel müdürlüğe giderek gördüm. An
cak bu hizmetlerin ve son derece gelişmiş teknolojinin sadece Genel Müdürlük merkezinde kal
mayıp, halka daha etkin, daha seri ve uygulamaya yönelik hizmetler verebilmek amacıyla, en 
kısa sürede, Türkiye genelinde ve istasyon bazında yaygınlaştırılmasını arzu ediyoruz. 

Bu görüşümüze uygun olarak, var olan 16 meteoroloji bölge müdürlüğü sayısının en az 
20'ye çıkarılması, her bölgeye iki şube müdürlüğü kadrosunun verilmesi ve yeni 20 istasyon 
müdürlüğü ihdas edilmesi, otomasyona dahil istasyon sayısının 90'lardan 250'ye çıkarılması, 
her dört personelden birinin hizmet içi eğitimden geçirilmesi, bu Genel Müdürlüğe biraz daha 
olanak sağlandığı takdirde çok daha başarılı hizmetler verebileceğinin en belirgin göstergesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son derece teknik ve son derece önemli bir Genel 
Müdürlüğün bütçesini görüşüyoruz demiştim. Konunun uzmanı olmayanların meteorolojiyle 
ilgisi, geçmişte radyolardan, şimdilerde ise televizyon haberlerinin ardından dinlediğimiz hava 
raporlarıyla oluyor. 

Tabiî, ben bu konuşmayı yaptıktan sonra, alıştığımız üzere, "ne olursa olsun, yeter ki ha
vanız iyi olsun" demekle kalmıyor; Sayın Cumhurbaşkanından Sayın Meclis Başkanına, Sayın 
Başbakanımızdan Sayın Genelkurmay Başkanımıza, siyasî partilerimizden tüm kurum ve ku
ruluşlarımıza kadar siyasal, sosyal, ekonomik iklimimizle ilgili doğru, bilimsel gözlemler yap
malarını ve böylece ülkemizin daha bol güneşli günlere ulaşmasını ve bütçenin, başta Me-
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teoroloji işleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını dili
yor; tümünüzü, en içten saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutu; yalnız, her zaman güneş gerekmez, bazen yağ
mur ve kar da gerekli!.. 

Sayın Hükümet söz istiyor; Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz'a söz veriyorum. 
Konuşma süreniz 15 dakikadır. 
Buyurun Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALÎ YILMAZ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; öncelikle, grupları adına konuşan sayın milletvekili arkadaşlarıma, değerli öneri ve 
katkıları için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Arkadaşlarımın yönelttiği soruları titizlikle inceletip kendilerine yazılı cevap vereceğimi 
ve takipçisi olacağımı da beyan etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insan yaşamını yakından ilgilendiren meteorolojik olay
lar, bugün yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Başta millî savunma olmak üzere, tarım, 
ormancılık, hayvancılık, ulaştırma, enerji, turizm, şehircilik, çevre, tıp, adalet ve basın sektö
rü de dahil tüm sektörlere hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, genel bütçeye dahil 
bir kamu kuruluşudur, 

Genel Müdürlük, tüm yurt sathına yayılmış 1 200 farklı statüde çalışan istasyon şebekesi
ne sahip olup, bu istasyonlarda 3 580 çalışan personeliyle 24 saat esasına dayalı olarak hizmet 
vermektedir. 

Meteorolojik olayların ulusal sınır tanımayışı yüzünden, bütün uluslar, birbirinin yardım 
ve desteğine muhtaçtır. Bu yüzden, uluslararası karşılıklı bilgi alışverişinin en modern sistem
lerle yapılması zorunludur. Bu entegrasyona dahil olmayan ülkelerni uluslararası imkânlardan 
yararlanması söz konusu değildir. 

Bugün Türkiye'de, emin, güvenilir ve en hızlı muhabere imkânlarına sahip olan Genel Mü
dürlük, yurt sathına dağılmış 87 istasyonda her saat başı üretilen bilgileri, en geç 20 dakika 
içinde merkezde toplayıp bir bülten haline getirdikten sonra, dünya meteoroloji merkezlerin
den Moskova ve Washington'a, yıllık yüzde 99,3 ortalama başarıyla ulaştırmaktadır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, büyük ölçüde, telekomünikasyon, otomasyon, kalifiye per
sonel ve altyapı sorunlarını çözmüş olup, yeni hizmet alanlarına yönelmiştir. Kendi geliştirdiği 
yazılımlarla Türkiye genelinde otomasyonu gerçekleştirmiş, bütün istasyonların merkez bilgi
sayarıyla bağlantısı sağlanmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, tüm Türkî cumhuriyetler, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, tran, Irak, Ankara'ya bağlanacak ve Türkiye, kendi bölge
sinde bölgesel telekomünikasyon merkezi olacaktır. 

Hizmet içi eğitimden geçirilen personel oranı yüzde 10'lara ulaşmıştır. Ayrıca, 1993 yılın
da 16 yabancı personelin eğitimi tamamlanmıştır. Aynı imkânlar Türkî cumhuriyetlere de açı
lacak ve çok kısa bir sürede Ankara, bölgesel eğitim merkezi durumuna gelecektir. 

Sunî peyk bilgilerinin alınması konusunda* yüksek rezülasyonlu yer alici sistemlerinin iha
lesine çıkılmak üzeredir. Sistemin işletmeye alınmasını takiben, Genel Müdürlüğümüz, uzay 
bilimleri ve sunî peyk datalarının işlemesi ve yorumlanması konusunda Türkiye'nin ilk eğitim 
merkezi durumuna gelecek, ür. 
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Her çeşit meteorolojik bilgi, belge ve dokümanın arşivlenmesi, kullanıcıların istifadesine 
sunulması, kanun gereğidir. Meteorolojik bilgi bankası oluşturma çalışmalarına hız verilmiş
tir. Sunî peyk datalarının arşivlenmesi hususunda çalışmalar son safhaya gelmiştir. 

Türkiye, menkezi Londra'da bulunan Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminler Merkezi Teşki
latının kurucu üyesidir. Bilgisayarla 10 güne kadar nümerik hava tahmini yapılmaktadır. Mer
kezle çok sıkı ilişkiler içerisinde olan Genel Müdürlük, aylık ve mevsimlik uzun vade hava tah
min proje çalışmalarına katılacaktır. 

Yukarıda kısaca bahsedilen çalışmalar sonucu, Atlantik'ten Çin Denizine kadar tüm Av
rupa, Asya, Kuzey Afrika için enlem ve boylam verilen her noktada, 10 günlük hava tahmini 
yapmak mümkün hale gelmiştir. Tarihinde ilk defa tahminde ulaştığı ve dünya ortalamasının 
çok üzerinde olan yüzde 88'lik tutarlılık oranıyla, kendi bölgesinde lider durumunda olan Ge
nel Müdürlüğümüz, çok yakın bir gelecekte bölgesel hava tahmin merkezi durumuna gelecektir. 

Modern teknolojiye dayalı birçok alet ve cihazın Genel Müdürlük imkânlarıyla dizayn edi
lerek imal edilmesi projeleri hayatiyete geçirilmiş, mekanik aletler yanında son derece karma
şık sistemlerin imalatında da son aşamaya gelişmiştir. Bunun, birçok işsize yeni iş sahaları te
min edeceği, başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere, Müslüman ülkeler için potansiyel ihracat 
imkânları yaratacağı gözardı edilmemelidir. 

1962 yılında yayın hayatına başlayan ve 43,3 metreden yayın yapan Meteorolojinin Sesi 
Radyosu, kesintisiz günlük 12 saat yayınıyla, günde 16 kez, gözlem, tahmin ve ihbar raporları
nı yayınlamaktadır. Denizciler, balıkçılar, havacılar ve çiftçiler için hayatî önemi haiz ve vazge
çilemez olan bu bilgilerin, 24 saat kesintisiz verilebilmesi için, Meteorolojinin Sesi Radyosu
nun tevsi edilerek günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirilmesi gereklidir. 

Dünya Meteoroloji Teşkilatının yaptırdığı bir araştırma sonucuna göre, gelişmekte olan 
ülkeler için, meteorolojik destek hizmetlerine yapılan 1 liralık yatırım, ekonomiye 100 lira ola
rak geri yansımaktadır. Yeniden yapılanmada döner sermaye faaliyetlerine geçiş öngörülmüş 
olup, bütün dünyada paralı olan bu hizmetlerden toplanan gelirler, meteorolojik destek hiz
metlerinin geliştirilmesine sarfedilecek ve sonuçta yine kamuya yansıyacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce 1993 yı
lı içinde gerçekleştirilen hizmetleri arz ediyorum : 

Modernizasyon çalışmaları son aşamasına gelerek, bilgisayar kullanım oranı artırılmış; 
kendi imkânlarımızla, dünyada sayılı ülkelerin başarabildiği meteorolojik uygulama yazılımla
rı gerçekleştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

Meteorolojik telekomünikasyonda full otomasyona geçilerek, 128 istasyonumuza termi
naller konulmuş, personelin eğitimleri tamamlanarak telekomünikasyonda otomasyon gerçek
leştirilmiştir. 

Bilgisayar sistemlerine bağlı istasyonlardan gelen bilgilerin kalite ve kantite kontrol yazı
lımları kendi imkânlarımızla gerçekleştirilerek uygulamaya sokulmuş, hatalardan arındırılmış 
meteorolojik data toplanmasına başlanmış ve meteorolojik bilgi bankası faaliyetlerine.hız ka
zandırılmıştır. 

Türk cumhuriyetleriyle ilişkiler başlatılmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, 
Özbekistan, Türkmenistan heyetleri teşkilatımızı ziyaret ederek, karşılıklı protokoller imzalan
mıştır. 
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Üyesi olduğumuz yurt dışı kuruluşlarda yapılan girişimler sonucu, 8 personelimize yurt 
dışı uzun süreli kurslar temin edilmiş; ayrıca 8 arkadaşımıza Amerika Birleşik Devletlerinde 
meteoroloji konusunda master yapma imkânı sağlanmıştır. Eğitim faaliyetlerine büyük bir önem 
verilerek, 320 kişi, çeşitli konularda hizmet içi eğitimden geçirilmiştir. 

Araştırma faaliyetlerine de Önem verilerek, ihtiyaç duyulan konularda çalışma grupları 
oluşturulmuş ve uluslararası platformlarda bilimsel değeri olan 30'un üzerinde çalışma başla
tılmıştır. Ayrıca, kendi atölyelerimizde üretilen 50 takımlık mekanik aletler, az gelişmiş ülkele
re, Türkiye Cumhuriyeti adına hibe edilmiştir. 

Üniversitelerimizle ve diğer bilimsel kuruluşlarla yakın bir diyalog kurularak, işbirliği pro
tokolleri hazırlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce 1994 yılında 
yapılması planlanan hizmetler ise şunlardır : 

Ozon ve atmosferik kirlilik konularında ölçme ve araştırma faaliyetlerine başlanacaktır. 
Başlatılan modernizasyon çalışmalarının bir sonucu olarak, bölge müdürlükleri, kendisi

ne bağlı istasyonların teknik yönden merkezi durumuna getirilerek, meteorolojik rasatlarda 
kalite, kantite kontrol hizmetleriyle denetim hizmetleri otomatik olarak sağlanacaktır. 

Yüksek rezülasyonlu sunî peyk yer alıcı sistemleriyle 3 adet meteoroloji radarı satın alına
rak, kötü hava koşullarında erken uyarı hizmetleri başlatılacaktır. 

Klimatolojik ve sinoptik bilgi bankası oluşturma çalışmalarına devam edilecek, Genel Mü
dürlük arşivlerinde bulunan tüm bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması sağlanacaktır. 24 
saatlik hava tahmin başarı oranının artırılmasına çalışılarak, ayrıca Nowcasting hizmetleri baş
latılacaktır. 

Sofya ve Viyana ile mevcut telekomünikasyon bağlantımız, 2 400 BPS'lik orta hız devrele
ri durumuna getirilecektir. Ayrıca, üyesi bulunduğumuz Avrupa Orta Vade Hava Tahminleri 
Merkeziyle mevcut 4 800 BPS'lik orta hızlı devre, 64 bin BPS'lik hızlı devreye dönüştürülecektir. 

Halen Genel Müdürlüğümüzde meteoroloji konusundaki tüm ürünler, bilgisayar ortamın
dan otomatik olarak elde edilmektedir. Bu ürünlerin havaalanlanmıza bilgisayar ortamında 
aktarılmasını temin amacıyla tüm havaalanlarimız arasında 9 600 BPS'lik yüksek hız devreleri 
tesis edilecektir. 

Genel Müdürlüğümüz ile PTT merkez krampötörü arasındaki 200 perlik devreye ilaveten 
60 perlik fiberoptik yüksek hız telekomünikasyon devresi tesis ettirilecektir. 

Bilgisayar imkânlarından daha çok yararlanabilmek ve hizmetlerde tam otomasyonu sağ
lamak amacıyla, idarî hizmetlerin tamamı bilgisayar ortamına aktarılacaktır. 

Eğitim hizmetlerine büyük bir önem verilerek, hizmetlerde etkinlik sağlanacak ve kalifiye 
personel ihtiyacı kendi imkânlarımızla çözülecektir. 

Araştırma faaliyetlerine daha çok önem verilecek ve daha çok bilimsel yayınların yabancı 
literatürde yayınlanmasına çalışılacaktır. 

Alet, cihaz, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız verilerek, alet ve cihazların kendi im
kânlarımızla imali sağlanacaktır. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim; sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin aleyhinde, Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak konuşacaktır. 
Sayın Bayrak?.. Yok. (RP sıralarından "söz almıyoruz" sesleri) 
Teşekkür ederiz. 
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Sayın Şemsek, siz aslında 3 bütçede konuştunuz. Danışma Kurulunca alınan, Genel Ku
rulca da onaylanan kararda, her milletvekilinin 2 bütçe üzerinde söz kaydı hakkı vardır; ama, 
tabiî, ısrar ederseniz, başka konuşan arkadaşım olmadığı için size söz veririm. İstiyorsanız 
buyurun. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, bu halinizle, "konuşma" demek isti
yorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Ben size bir kararı açıklıyorum; buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Kararla alakası yok. Tutumunuz İçtüzüğe aykırı. 
BAŞKAN — Nasıl aykırı?.. Genel Kurulun aldığı karara göre, her milletvekilinin 2 bütçe 

üzerinde söz kaydı var. Siz şimdiye kadar 3 bütçe üzerinde konuştunuz. Buyurun diyorum size; 
bütçe üzerinde söz verelim. 

Buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Yaptığınız doğru değil, Bu tür işi tekrar etmeyin; 

ayıp şey. 
BAŞKAN — Ayıp olan nedir Sayın Şemsek? Size, Genel Kurulun aldığı kararı hatırla

tıyorum. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Ben söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun gelin. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Bana "konuşma" demek, Genel Kurula saygısızlıktır. 
BAŞKAN — Sayın Şemsek, daha sürenizi çalıştırmadım. 
Müsaade ederseniz, Danışma Kurulunun almış olduğu kararın 5 inci maddesinde bakın, 

ne yazıyor. Deniyor ki, "İçtüzüğün 62 nci maddesine göre, bütçenin lehinde, aleyhinde ve üze
rinde olmak üzere, sırayla iki milletvekiline söz verilir ye bir milletvekilinin en fazla iki bütçe 
hakkında söz kaydı yaptırabilmesi önerilmiştir." 

Zatı âliniz şimdiye kadar 3 bütçe üzerinde kişisel söz söylediniz, ben bunu size hatırlat
mak için söyledim; ama, kimse konoşmadığına göre, ben size söz veriyorum. Yani, bunu Genel 
Kurula da hatırlatmak için söyledim. 

Buyurun; süreniz 10 dakika. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, süremi başlatmadan, sizin bu ifade

nizle ilgili ben de düşüncemi arz ediyorum. 
BAŞKAN — Süreniz başladı efendim, buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Efendim, 5 inci madde açık. Bu süre kaydı, Genel 

Kurul bu kararı almadan önce Doğru Yol Partisi Genel Kurulunda yapılan kayıttır. Orada her
kes ikişer yere müracaatını yapmıştır; ama burada, Genel Kurulda bulunan her milletvekili, 
boş bulunan her yerle ilgili, her yapılan görüşmeyle ilgili... 

BAŞKAN — İşte size söz verdim efendim, buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Siz o hatırlatmayı yapınca, bize burada da bu ko

nuşmayı yapmayın demek istiyorsunuz. Ayıptır bu... 
BAŞKAN — Hayır efendim, yapmayın demek istesem, size söz vermem. 
Buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Bu tür şeyleri yapmayın. Bunlar doğru değildir. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi tartışmayalım, lütfen buyurun. 
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MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Burada Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu şe
kilde davranırsanız, uygun olmaz. 

BAŞKAN — Ben size söz verdim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Teşekkür ederim; ama, o hatırlatmanızın gereği 

yoktu. Yanlış şeye tevessül etmeyin. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hatırlatayım ki, Genel Kurul da bilsin. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) •— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baş

kanın arzu etmemesine rağmen, Tüzüğün vermiş olduğu hakla, Meteoroloji tşleri Genel Mü
dürlüğüyle ilgili düşüncelerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü, halkımızın her gün radyo 
ve televizyonlardan verilen hava raporlarıyla tanıdığı, ihtiyaç ve eksikliklerine rağmen, müte
vazı imkânlarıyla ülkemizin gelişmiş Avrupa ülkeleri seviyesinde, demin Sayın Bakanın da ifa
de ettiği gibi, ender kuruluşlarımızdan birisidir. Aslında, kamuoyunda bilinen yönüyle, yarın 
hava nasıl olacak şeklindeki mütelaanın ötesinde, bu kurumun çok önemli görevleri bulun
maktadır. Günümüz dünyasında, tarımdan millî savunmaya, ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan 
turizme kadar, birçok konuda meteoroloji, yardımcı bir faktör olarak kullanılmaktadır. Bu sek
törlere yaptığı hizmetlerle ülke kalkınmasına da Meteorolojimiz hizmet etmektedir. Dünyada 
gelişen iletişim teknolojisine ayak uydurarak ciddî çalışmaları yapan Meteoroloji Genel Mü
dürlüğümüz, uluslararası kuruluşlarla yapmış olduğu organizasyonlarla ve yükümlü olduğu 
şartları da yerine getirmek gereğinden dolayı, en son iletişim cihaz ve araçlarını da kullan
maktadır. 

Her ne kadar, geçen zaman içinde, zaman zaman Genel Müdürlük, alet ve cihazların gü
nün şartlarına uygun hale getirilmesinde geri kalmış ise de, bugün gerçekten sevindirici bir du
rumdadır. Bütün bu çalışmaların yanında, ülkemizde yaklaşık yüzyıldan beri gözlemleri yapı
larak, arşivlenen meteorolojik bilgilerin, bilgisayarlara aktarılarak, ambarların tozlu rafların
dan indirilmek suretiyle, disketlere geçirilmesi ve istenildiği zaman kullanılır hale getirilmesi 
de, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün önemli ve güzel çalışmalarından biridir. 

Burada bir konuya da işaret ederek, yapılan bu işlemin ülke ekonomisine ne büyük fayda
lar sağlayacağını izah etmek istiyorum. 

Meteoroloji, uzun yıllardan beri ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin fenoloji müşa-
hadelerini yaparak, yani, bir bitkinin tarlaya atıldığı andan, hasat edildiği ana kadar geçen 
süredeki değişikliklerini gözler, bu gözlemlerinde, hangi bitkilerin, hangi bölgelerde daha ve
rimli olduğunu, hangi cinsin diğerlerinden daha erken hasat edilebileceği gibi birçok konular
da ziraatçılara çok faydalı olacak bilgileri vererek, ekonomimize büyük katkılar temin etmek
tedir. Genel müdürlüğümüzün bu çalışmalarının daha dikkatli ve yaygın hale getirilmesinde, 
memleketimizin kalkınması bakımından büyük fayda olacağı kanaatindeyim. 

Genel müdürlük, iyi eğitim görmüş ve gerçekten mesleğini seven personel ile, gelişmiş ül
kelerle yansır bir düzeydedir. Ancak, daha geliştirilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlükçe, eğitim 
maksadıyla çeşitli Arap ülkeleriyle, özellikle bağımsızlığını yeni ilan eden Türk cumhuriyetle
rinden getirilerek eğitilen personelle ilgili yapmış olduğu çalışmaları da burada takdirle karşı
ladığımızı ifade etmek istiyorum. 

Büyük özveriyle çalışan bu Genel Müdürlüğümüzün, çalışma azmini artırmak için, her 
vesileyle çeşitli kaynaklarla desteklenmesi lazım geldiği kanaatimi ve bu Genel Müdürlüğün 
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elde etmiş olduğu verileri, bilgileri, özellikle özel radyo ve televizyonlara verilişinde belli bir 
ücretin de alınmasında fayda olduğu düşüncemi ifade ederek, bütçenin hayırlı ve uğurlu olma
sını diliyor, Sayın Başkan ve Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştın 
Bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi. 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

900 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Meteorolojik Rasat ve Analiz Hizmetlerinin Dü
zenlenmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

166 768 000 000 

429 732 000 000 

49 550 000 000 

TOPLAM 646 050 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genci ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

ödenek dışı 
harcama 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

TOPLAM 234 803 882 000 236 170 617 000 17 189 002 000 18 555 737 000 17 023 048 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul 

edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesi ve 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir; kuruluşumuza, kuruluşumuzun çalışanlarına ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü programımız tamamlanmıştır. 
Gündemdeki kuruluş ve idarelerin 1994 malî yılı bütçelerini ve 1992 malî yılı kesinhesap-

larını görüşmek için, 14 Aralık 1993 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 19,09 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Devlet Hastanesinin onarımım yapan 

müteahhide ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1715) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik İli Devlet Hastanesinin 1993 yılında onarım işini Müteahhit Ahmet Feyyaz Küçük 
isimli şahıs almıştır. 

1. Bu şahıs 20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinde DYP'den Şanlıurfa ili 3 üncü sıra milletve
kili adayı mıydı? 

2. Başka illerde de onarım işi bu şahsa verildi mi? 
3. Bu onarım işinin nasıl ihale edildiği? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 13.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3901 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi'•; 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1715-5562/24906 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Bilecik Devlet Hastanesinin onarı

mını yapan müteahhid ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır, 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik Devlet Hastanesi Onarım tşi tle İlgili 
Soru önergesinin Cevabıdır 

Soru : "Bilecik tli Devlet Hastanesinin 1993 yılında onarım işini Müteahhit Ahmet Fey
yaz Küçük isimli şahıs almıştır. 

1. Bu şahıs 20 Ekim 1991 Genel seçimlerinde DYP'den Şanlıurfa ili 3 üncü sıra milletve
kili adayı mıydı?" 

Cevap 1. Yürürlükteki mevzuata göre yapılarak objektif değerlendirmeler ile neticelen
dirilen Devlet ihalelerine katılan ve ihaleyi kazanan kimselerin herhangi bir siyasî partiye ka
yıtlı olması ve/veya milletvekili adayı olmasını engelleyen bir hukukî düzenleme olmadığı gibi, 
hukuka uygun ve objektif olarak hareket edildiği sürece bunun bir mahzuru da olmaması gerekir. 

Soru 2. "Başka illerde de onarım işi bu şahsa verildi mi?" 
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Cevap 2. Anılan onarım işinden başka hiç bir iş Ahmet Feyyaz Küçük'e ihale edilmemiştir. 
Soru 3. "Bu Onarım işinin nasıl ihale edildiği?" 
Cevap 3. Bilecik Devlet Hastanesi onarım işi, gazetelerde tüm yurt çapında duyurusu 

yapıldıktan sonra 4.5.1993 tarihinde yapılan ihale ile 17 firma arasından en düşük teklifi veren 
firma olan Feyyaz Küçük firmasına verilmiştir, tşin şartnamesi "Teklif Birim Fiyat" esasına 
dayalı ve "Kapalı Teklif Usulü"ne göre yapılmış olup, ihalesi de bu surette yapılmıştır. Firma
ların verdiği teklif fiyatları ekte sunulan İhale Komisyonu Kararında bulunmaktadır. 

thale Komisyonu Kararı 

Karar No. : .3 
Konu : ihalenin sonucu 
Karar Tarihi : 14 Mayıs 1993 
Birinci Sağlık Projesi çerçevesinde yürütülmekte olan işlerden Sağlık reformu çalışmaları

nın ilk uygulamaları, Pilot bölge olarak seçilmiş olan Bilecik ilinde yapılacaktır. Reform uygu
laması yapılacak fizikî mekanların hazırlanmasının temini için Bakanlık Makamının 9 Nisan 
1993 gün ve 323 sayılı Olurları gereği hazırlanan ihale şartnamesi, projeler ve keşiflere göre 
ihaleye çıkılmıştır. Komisyonumuzun Makamca onaylanan bir ve iki nolu kararlan gereğince 
teklif veren 17 istekliden (13 ve 14 sıra nolu) iki teklif sahibinin iç zarfları açılmayarak ilgililere 
elden tutanak karşılığı testim edilmiş, diğer 15 teklif sahibinin iç zarfları açılarak aşağıda liste 
halinde belirtilen toplam bedelleri teklif ettikleri görülmüştür. 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
16 
17 

Teklif sahibi 

Hıdır Altun tnş. Müt. 
M. Salih Şirin 
DİO Danışma inş. Org. Taah. MÜm. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. Gündoğdu İnş. Tic. Ltd. Şti. 
Intes inş. San. ve Tic. A.Ş. 
A. Ayhan Çiğal 
Içtaş inş. San. ve Tic. A.Ş. 
Orhan Nash 
Cemal Bayseferoğulları 
Mustafa Karaman Yükselenler İnş. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti. 
Unsal inş. Mim. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
ABÇ inş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Edip Gürcün 
A. Feyyaz Küçük 
Ertaş inş. Tic. A.Ş. 
Mustafa Çakır 
Sine İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
Yapım inş. ve Müh. A.Ş. 

Toplam teklif 
bedeli 

22 695 927 916 
26 958 039 149 

25 888 382 910 
27 778 747 875 
27 621 194 306 
27 583 065 705 
24 670 589 332 
28 348 952 840 

42 117 966 508 
25 352 338 141 
18 802 878 420 
17 898 790 689 
22 627 881 000 
24 522 347 884 
26 258 688 867 

(Analizleri yok) 

(Uygun Teklif) 

Teknik danışman Ergin Ak 14.5.1993 tarihinde İhale Komisyonuna ihale ile ilgili üç bölümden 
oluşan rapor vermiştir. Bu raporda; 

1. "Genel sayısal değerlendirme" başlığı altında verilen birinci bölümde kısaca teknik danış
manlara hazırlanan keşiflerden söz edilerek bu keşiflerde alman değerlerin Mart 1993 fiyatları olduğu, 
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üç aylık eskalasyon değeri ile 22 000 000 000 (kârlı fiyat) x 1.05 x 1.05. x 1.05 = 25 467 750 
000 TL.'nin doğru bir teklif olması gerektiği sonucuna varmıştır. Diğer bir görüş olarak bütün 
tekliflerin toplanarak teklif sayısına bölünmesi ile bulunan değer ile en yüksek teklifin ve en 
düşük teklifin çıkartılması suretiyle geri kalan tekliflerin ortalaması ile bulunan değerlerin bir
birine yakın olduğu vurgulanmıştır. Bu kabulden hareketle 11 ve 12 sıra nolu tekliflerin denge
siz ve orantısız olduğu ve red edilmesi önerilmiştir. 

Komisyonumuz teknik damşmanlarca hazırlanan keşiflerden başlayarak konuyu incele
miştir. İhale onayına esas olarak alınan teklif fiyatların çoğu Mart değil Nisan ayı ortalarında 
toplanmıştır. Herhangi bir imalat kalemi ile ilgili olarak piyasa araştırması yapılırken o işin 
süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri, ödeme ile ilgili koşullar, avansın olup olmadığı, işin miktarı, 
niteliği, teknik standardı gibi fonksiyonlarda fiyatı etkilemektedir. Toplanmış olan bu değer
lerde bu şartlar dikkate alınmadı ise fiyat ile iş arasında uyumsuzluk olacaktır. Aylık eskalas
yon hesabında gerek işçilik gerekse malzemede bu koşullar dikkate alınarak en azından altı 
çizilerek bilgilendirmek sureti ile fiyatların toplandığı kabulü ile aylık eskalasyon hesabına ko
misyonumuz iştirak etmemiştir. İhaleyi alacak olan firmanın en iyimser işe başlama tarihi Ha
ziran başı olarak görülmektedir. 15 Ekim olan iş bitim tarihinde bu işlerin bitirilebilmesinin 
asgarî şartı malzeme bağlantılarının yapılarak fiyatın sabitleştirilmesi ile olacaktır. Aksi du
rumda fiyatları kontrol etmek firmalar açısından mümkün olmayacaktır. En düşük teklif olan 
12 nolu isteklinin bilhassa ithale dayalı malzemelerde belli bir hesabı yaptığı da görülmüş bazı 
ithal malzemelere teknik damşmanlarca hazırlanan teklif birim fiyatlardan daha pahalı teklif 
verdiği görülmüştür. . , • • 

2. "Firmaların Gücü Açısından Değerlendirme" 
Bu bölümde teknik danışman 12, 11, 15 ve 1 numaralı teklif sahiplerinin daha önceki yap

tıkları işleri, personel durumlarını dosyaları üzerinden özetleyerek; 
12 nolu teklif sahibini bu restorasyon işini rahatlıkla üstlenebilecek çapta olmadığını, 11 

numaralı teklif sahibinin iş bitirmelerinin ve personel durumunun uygun olduğunu, 15 nolu 
teklif sahibinin daha ziyade bankalara iş yaptığını teknik eleman taahhütnamesi verdiğini tek
nik eleman gücünün belirli olmadığını, 1 numaralı teklif sahibinin iş bitirmelerini sıralıyarak 
3 adet inşaat mühendisinin teknik kapasite olarak bulunduğunu belirtmiştir. 

İhaleye girebilme şartlarını yerine getiren ve iç zarfları açılan firmaları daha sonra değişik 
gerekçelerle yetersiz görmek şartnameye aykırı bulunduğundan değerlendirilmeye alınmamıştır. 

3. "Değerlendirme Sonucu" 
Son kısım olarak teknik danışman, teklif fiyat teklifin tek kıstas olmamasını, 1 nolu tekli

fin bulunan ortalama değere en yakın ve iş bitirmesinin yeterli olduğu vurgulayarak uygun tek
lif olmasını önermiştir. 

Komisyonumuz teklifleri ihale şartnamesinin 23 üncü maddesine göre değerlendirmiş ve 
firmaları eşit hale getirmiştir. İhale şartnamesinin 25 inci maddesine göre de neticelendirmek
tedir, Teknik danışmanın hesaplayarak önerdiği ortalama değerinden % 11 gibi bir sapmaya 
göre en uygun teklif olarak bulunan 1 nolu teklif komisyonumuzca değerlendirmeye alınma
mıştır. İhalenin sonuçlanmasında bu şekilde bir ortalama değer bulunmasına dair bir hüküm 
yoktur, varsayımlara göre bulunacak değerlere göre ihale işlemi sürerken fikir değiştirmek gibi 
bir yetkisi de bulunmamaktadır. 
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Yukarıda verilen tekliflerin incelenmesinde görüldüğü gibi 17 898 790 689 TL. Toplam 
teklif bedelle A. Feyyaz Küçük en uygun teklifi vermiştir. Komisyonumuz Bayındırlık tskân 
Bakanlığından sözlü olarak bu müteahhidin sicilini araştırmış olumsuz bir durumla karşılaş
mamıştır. Bunun yanında Şanlıurfa Bayındırlık tskân Müdürü ile telefonla görüşülmüş adı ge
çen müteahhidin işlerinde bir olumsuzluk olmadığı beyan edilmiştir. (Ek fax) Halen 500 Ya
taklı Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatının taahhüdünde devam ettiği öğrenilmiştir. 

12 Sıra nolu A. Feyyaz Küçük'ün 17 898 790 689 TL. bedelli teklifi Komisyonumuzca en 
uygun bedel olarak tespit edilmiş ve Makamın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

İhale Komisyonu : 
Başkan 

Mehmet Umdu 
Üye 

Eyüp Bozkaya 
Üye 

İsmail Sivrikaya 

Dr. 

Olur 
21.5.1993 

B. Serdar Savaş 
Müsteşar Yardımcısı V. 

Üye 
Perihan Yıldız 

Üye 
Taner Coruk 

Üye 
Gökhan Kantar 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'mn, Selçuk Üniversitesi 1\p Fakültesinde Ürolo
ji ve Kardiyoloji Kliniklerine fazla harcama yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Ba
kam M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1731) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 
1. Konya Selçuk Üniversitesi Tip Fakültesinde harcamaların hemen hemen tamamının 

Rektörün akrabası olan Başhekim Prof. Dr. Ünal Sert'in Kliniği olan Üroloji ile Rektörün oğ
lunun ihtisas yaptığı klinik olan Kardiyolojiye harcandığı doğru mudur? 

2. Bu Kliniklere ne kadar, diğer kliniklere toplam olarak ne kadar harcama yapılmıştır? 
3. Ameliyathaneye pens, makas satın alınmasında sıkıntı çekildiği doğru mudur? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı . 13.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.10.O.HKM.0.OOİO0.OO-9239/3899 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1731-5587/25014 sayılı yazıları. 
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Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı tarafından, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin 
bazı kliniklerine fazla harcama yapıldığı iddiası ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin 
Harcamaları ile Alakalı Soru önergesinin Cevabıdır 

Sorular : 
1. "Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde harcamaların hemen hemen tamamının 

Rektörün akrabası olan Başhekim Prof. Dr. Ünal Sert'in Kliniği olan Üroloji ile Rektörün oğ
lunun ihtisas yaptığı klinik olan Kardiyoloji'ye harcandığı doğru mudur? 

2. Bu Kliniklere ne kadar, diğer kliniklere toplam olarak ne kadar harcama yapılmıştır? 
3. Ameliyathaneye pens, makas satın alınmasında sıkıntı çekildiği doğru mudur?" 

CEVAP : Üniversiteler ve üniversite hastanelerinin tdare ve harcamalarının Bakanlığımız 
ile bir alakası bulunmamaktadır. Bu sebeple, anılan soruların Bakanlığımızca değerlendirilip 
cevaplandırılmaları uygun görülmediğinden; konu hakkında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğün
den alınan yazı ve bilgiler ilişikte sunulmuştur. '• » 

Selçuk Üniversitesi 
Rektörlüğü 14.10.1993 

Sayı : B.30.2.SEL.0.00.00.01 

T.C. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine 
ANKARA 

tlgi : 8 Ekim 1993 gün ve B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3219 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın sormuş olduğu soruların cevaplarına esas 

olan gerçekler aşağıda arz edilmiştir : 

1. 1993 bütçe yılında Üroloji Anabilim Dalına genel bütçe ödeneğinden sadece 
295 815 000 TL.'hk bir Cavomat cihazı alınmıştır. Bunun dışında 21 kalem cihaz ekli listede 
görülen birimler için alınmıştır. Genel bütçeden yapılan 10 679 583 150 TL. tutan cihaz alımı 
içinde Üroloji'ye tahsis edilen para, Sayın Mustafa Ünaldı'nın sorusuna hak verecek bir mik
tar değildir. Kardiyolojiye ise genel bütçe ödeneğinden hiçbir alım yapılmamıştır. Son 1 yıl içe
risinde Üroloji Anabilim Dalı çerçevesi içinde kurulan Böbrek Taşı Kırma Merkezine 403 hasta 
müracaat etmiş ve tedavileri yapılmıştır. Bu merkez üniversite döner sermayesine 1 164 490 000 
TL. gelir getirmiştir. Üroloji Kliniğine ise son 1 yıl içinde 7 726 hasta müracaat etmiş; 558 has
ta yatarak tedavi görmüş; 439 ameliyat gerçekleştirilmiş ve bu hizmetler karşılığında üniversite 
döner sermayesine 1 543 450 000 TL. gelir temin edilmiştir. Yatak doluluk oranı % 95'dir. 

Eylül 1993 sonu itibariyle Üniversite Döner Sermayesinden yapılan 27 847 883 000 TL'Iık 
alım içerisinde Üroloji Anabilim Dalına 1 029 122 000 TL.'hk harcama yapılmıştır. Kardiyoloji 
Anabilim Dalına ise 1 471 168 000 TL.'hk alım yapılmıştır. 1 yıl içerisinde genel bütçeden ve 
döner sermayeden yapılan yaklaşık toplam 38 milyar TL.'hk cihaz alımı içerisinde Üroloji Klini-
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ğine yapılan alım, toplam 1 324 122 000 TL.; Kardiyoloji için ise 1 471 168 000 TL.'dır. Bu 
rakamlar karşısında Tıp Fakültesinde harcamaların hemen hemen tamamının Üroloji Kliniği 
ile Kardiyoloji Kliniğine yapılmış olduğunu söylemenin artniyet dışında, insafla, akıl ve man
tıkla ilgisi yoktur. 

Selçuk Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye'nin en iyi 7-8 kardiyoloji klini
ğinden birisidir. 2 yıl önce mevcut olmayan ve bu Tıp Fakültesinde öğretim üyesi iken Kardiyo
loji Kliniğinin mevcut olmamasından hiç rahatsızlık duymayan tıp profesörü Mustafa Ünal-
dı'nın Tıp Fakültesine kazandırılmış olan Kardiyoloji Anabilim Dalı ile Türkiye'nin en iyi kar
diyoloji kliniklerinden biri haline gelmiş bu birime yapılmış olan harcamalardan dolayı rahat
sızlık duyması değil, teşekkür etmesi beklenirdi. Rektör Prof. Dr. Halil Çin'in oğlu bu kliniğin 
10 tane asistanından biridir. Rektörün oğlunun bu klinikte çalışmasıyla yapılan alımlar arasın
da ilişki kuran zihniyetin ciddiyet, bilimsellik ve hizmetle hiçbir ilgisi yoktur. Bu klinik aşağıda 
belirtilen hizmetleri sayın Rektörün oğluna değil, halka yapmıştır ve yapmaktadır. Kliniklere 
yapılan harcamalarla, Rektörün akrabalık ilişkileri arasında hiçbir mantıkî bağ yoktur. 

1992-1993 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında 
6 bin poliklinik yapılmış; 1 002 hasta yatırılmış; 1939 eko yapılmış; 1 527 efor testi; sadece 
7 aylık bir zaman içerisinde 228 holter testi; 357 kalp kateteri ve anjiyografi gerçekleştirilmiş; 
22 hasta kalp kapak ve damarlarında balonla tedavi edilmiş; 50 hastaya geçici kalp pili takıl
mış; 1 yıl içerisinde 48 klinik içi seminer yapılmış ve klinik öğretim elemanları yurt içi ve yurt 
dışı 8 bilimsel toplantıya katılmıştır. Kardiyoloji Servisinde yatak doluluk oranı % 75 ila % 
100 arasındadır. Kardiyoloji Kliniğinin bütün giderleri çıktıktan sonra Üniversite Döner Ser
mayesine net katkısı aylık 275 ila 300 milyon TL, arasındadır. Böylesine faal ve verimli çalışan 
Üroloji ve Kardiyoloji Kliniklerine daha çok yatırım yapamamanın üzüntüsünü yaşamaktayız. 

2. 1993 yılında Üroloji Anabilim Dalına genel bütçeden 295 815 000 TL., Döner Serma
yeden 1 029 122 000 TL., toplam 1 324 937 000 TL. harcama yapılmıştır. Kardiyoloji Anabilim 
Dalına ise genel bütçeden hiç masraf yapılmamış; Döner Sermayeden toplam 1 471 168 000 
TL.'Iık alım yapılmıştır. Diğer kliniklere ise genel bütçeden 10 383 768 150 TL., Döner Serma
yeden 25 347 593 000 TL.'Iık alım yapılmıştır. Bu rakamlar karşısında "harcamaların hemen 
hemen tamamının Üroloji ve Kardiyoloji Kliniklerine harcandığı" iddiası yalandır ve iftiradır. 

Üniversitelerin makina teçhizat ödenekleri hiçbir zaman yeterli olmadığından, döner ser
maye de kâfi gelmediğinden tıp fakültelerinde ve üniversite hastanelerinde cihaz alımları için 
ihtiyaca göre her yıl öncelikler tespit edilir. Bu öncelikler fakülte dekanlığı tarafından hastane 
idaresi ve bütün anabilim dalı başkanlarının iştirakiyle yapılan toplantılarda belirlenir; sonra 
alımlar yapılır. Sayın Mustafa Ünaldı üniversitede çalışmış bir kimse olarak bu gerçeği ve uy
gulamayı iyi bilmektedir. Ama maksatlı olarak bu konuyu soru mevzuu yapabilmektedir. 

3. Selçuk Üniversitesi Hastanesi Ameliyathanelerine pens, makas satın alınmasında sı
kıntı çekildiği iddiası da artniyetli bir yalandır. Ekli listede belirtilen ve genel bütçe makina 
teçhizat ödeneğinden yapılan 22 kalem cihaz alımının % 90'ı ameliyathaneler için yapılmıştır. 
Döner Sermayeden alınan 27 milyar TL.'Iık alım içerisinde ameliyathaneleri ilgilendiren 11 cerrahi 
birimine 25 347 593 000 TL. harcama yapılmıştır. Bu kadar harcama sonunda "ameliyathane
ye pens ve makas alımında sıkıntı çekildiğini" söylemek, insaf ve vicdanla olduğu kadar akıl 
ve mantıkla da bağdaşmaz. . 
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Selçuk Üniversitesi, hastane işletmeciliğinde iddialı bir müessesedir ve her zaman başarı
sıyla bu iddiasını kanıtlamıştır. Sayın Mustafa Ünaldı'yı bu soruları sormaya sevkeden tek se
bep vardır : Sayın Mustafa Ünaldı, mensubu olduğu siyasî ve dinî görüş istikametinde Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir kadrolaşma arzusu içindedir. Fakültede mevcut bazı arkadaş
ları kendisini sürekli bu istikamette zorlamaktadır. Ancak böyle bir kadrolaşmanın millî, laik, 
demokratik hukuk devleti temellerine dayanan Türkiye Cumhuriyetine kendisini adamış in
sanlardan oluşan Selçuk Üniversitesi yönetimince kabul edilmesi imkânsızdır. Bunu içine sin
diremeyen Sayın Mustafa Ünaldı, bu soruları sormak şanssızlığına uğramıştır. 

Gerektiği takdirde konuyla ilgili daha detaylı bilgi ve açıklama için hazır olduğumuzu say
gılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Halil Cin 
Rektör 

Hastanemiz Ambarından Eylül 1993 Sonu İtibariyle Alınan Malzeme Tutarı Toplamları 
Klinik 

tç Hastalıklar 
Genel Cerrahi 
Kadın-Doğum 
Pediatri 
K.B.B. 
Göz Hastalıkları 
Ortapedi 
Beyin Cerrahi 
Üroloji 
Nöroloji 
Cildiye 
Göğüs Hastalıkları 
G.K.D. Cerrahi 
Psikiatri 
Çocuk Cerrahi 
Fizik Tedavi 
Kardiyoloji 
Anestezi 
İntaniye 
Acil Servis 
Biokimya 
Kan Merkezi 
Mikrobiyoloji 
Patoloji 
Hemodializ 
Radyoloji 
Hematoloji 

TOPLAM 

Gider 
321 126 000 
850 818 000 

1 662 493 000 
572 883 000 
497 605 000 
451 421 000 

1 010 406 000 
412 253 000 

1 029 122 000 
197 355 000 
154 983 000 
405 199 000 

1 029 517 000 
31 647 000 

307 473 000 
265 620 000 

1 471 168 000 
308 582 000 
137 701 000 
302 440 000 

4 377 402 000 
2 196 291 000 

185 797 000 
239 735 000 

1 546 812 000 
6 880 837 000 
1 001 197 000 

27 847 883 000 

Kayıtlarımıza uygundur. 
Uz. İsmail Arıcı Prof. Dr. t. Ünal Sert 

Hastane Başmüdürü Hastane Başhekimi 

Not: Hastanemiz Ameliyathanesi için makas ve pens türü aletlerin alımında hiç bir sıkıntı yoktur. 
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Cihazın Adı 

Narkoz Cihazı 
Solunum Fonksiyon Cihazı 
Pulse Oksimetri 
Volüm Respiratör 
3 kanallı monitör 
Cardiac Output 
İnfant tipi monitör 
înfüzyon pompası 
Ameliyat masası (Avrupa) 
Ameliyat Lambası 
Kuru Hava Kompresörü 
Endoskopik Cerrahi Seti 

Çocuk Kuvözü 
Ultrasonik Nebülizatör 
Cavomat 
\ag Laser 

Elektro Koter 

Ultrasonografi 
C Kollu seyyar röntgen 

Ototeknikon 
Mikrotom 
Histereskopi 

TOPLAM 

Adedi 

3 
2 
3 
2 
3 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

3 

1 
1 

1 
1 
1 

Fiyatı 

1 935 000 000 
244 435 000 
164 400 000 
620 000 000 
197 340 000 
83 250 000 

133 157 500 
47 346 250 

485 775 000 
449 531 250 
46 143 750 

938 125 000 

243 821 400 
20 070 000 

295 815 000 
1 119 998 000 

397 980 000 

574 000 000 
1 161 600 000 

389 500 000 
84 745 000 

1 047 550 000 

10 679 583 150 

Alındığı Klinik 

Anestezi 
Aneztezi 
Anestezi 
Anestezi 
Ameliyathane, Anestezi 
Ameliyathane, Anestezi 
Ameliyathane, Çocuk Carrahisi, Anestezi 
Anestezi 
Ameliyathane, Beyin Cerrahi 
Ameliyathane 
Ameliyathane Anestezi ' 
Ameliyathane, (Genel Cerrahi, Kadın Do
ğum, Üroloji, Çocuk Cerrahisi, Gastroent-
roloji) 
Çocuk Cerrahisi 
Çocuk Cerrahisi 
Üroloji 
Ameliyathane, (Genel Cerrahi, K.B.B., Üro
loji, Beyin Cerrahi, Ortopedi, Çocuk 
Cerrahi) 
Ameliyathane, (Çocuk Cerrahisi, Kadın 
Doğum) 
Radyoloji 
Ameliyathane, (Ortopedi, Genel Cerrahi, 
Beyin Cerrahi, Üroloji, Çocuk Cerrahi) 
Patoloji 
Patoloji 
Kadın Doğum 

3. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm mecburî hizmet yükümlülüğü uygulamaları
na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1732) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Rifat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular : 

1. Mecburî hizmet yükümlülüğü herkese eşit şartlarda uygulanmakta mıdır? 
2. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalına mecburî hiz

met yükümlülüğünü getirmenin Doktorların atanmasında muvafakat verilmiş midir? 
3. Böyle bir atama yapılmışsa hangi usul ve esaslara göre yapılmıştır? 
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T.C. 
Sağlık Bakanlığı 13.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3893 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1732-5588/25015 sayılı yazıları. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı tarafından, Devlet hizmeti yükümlülüğünün uy

gulanması ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakam 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ile Alakalı Soru 
önergesinin Cevabıdır 

Sorular : 
" 1 . Mecburî hizmet yükümlülüğü herkese eşit şartlarda uygulanmakta mıdır? 
' '2. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalına mecburî hiz

met yükümlülüğünü getirmenin Doktorların atanmasında muvafakat verilmiş midir? 
" 3 . Böyle bir atama yapılmışsa hangi usul ve esaslara göre yapılmıştır?" 

Cevaplar : 
1. 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanuna gö

re, tabipler, pratisyenlikte 1 yıl, uzmanlıkta da 1 yıl olmak üzere toplam 2 yıl süre ile Devlet 
Hizmeti ile mükelleftirler. Tıp fakültesinden yeni mezun olan tabipler ile ihtisas alan tabipler 
bu mükellefiyetlerini yerine getirmek zorunda olup, adı geçen Kanun, herkese eşit şartlarda 
uygulanmaktadır. Ancak, eş durumu ve tıbbî mazereti olan tabiplerin durumları, Devlet Hiz
meti Yükümlülüğü Komisyonunca görüşülerek atama yerleri hususunda durumlarına uygun 
karar verilmektedir. 

2. Bu soru ile neyin sorulmak istenildiği tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte; Ba
kanlığımızca, Devlet hizmeti mükellefiyeti bulunan uzman doktorlardan Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalına kura ile atama yapılması hususunda herhangi 
bir işlemde bulunulmamıştır. 

4. — Siirt Milletvekili Naif Güneş'in, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Mer
kezinde bir hemşirenin polis zoruyla psikiyatri kliniğine gönderildiği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakam M, Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1736) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu tarafından yazılı yanıtlanmasını arz 
ederim. 

Naif Güneş 
Siirt 
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Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezinde hemşire olarak görev yapan 
Birsen Okut, sendikal faaliyetlerde bulunduğu için Hastane Başhekim Muavini Bilal Demir
bag tarafından öncelikle başka bir servise verilmek isteniyor. Başka bir servise gönderilme ne
denini öğrenmek isteyen; ancak bilgi alamadığı için teklifi kabul etmeyen Birsen Okut, bu kez 
27.7.1993 tarihinde Hastane Başhekimi Mehmet Ünlü ve Başhekim Muavini Bilal Demirbag 
tarafından Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniğine, "uyumsuz davranışlarından" dolayı polis 
zoruyla gönderiliyor. 

Sendikal faaliyetleri engellenemediği için, "deli raporu" ile damgalanmak istenen Birsen 
Okut'a, sevkedildiği hastanede "sağlam" olduğuna dair rapor verilerek, söz konusu raporda 
da, "... adı geçendeki aşırı duyarlılık belirtilerinin işyerindeki koşullardan kaynaklandığı ka
naatine varılmıştır..." ibaresi yer alıyor. Raporla, hem Başhekim ve Muavininin oyunu boşa 
çıkmış oluyor, hem de işyerindeki çalışma koşullarının insanlık dişiliği ortaya çıkmış oluyor. 

Olayın üzerine giderek, eşinin neden hastaneye sevkedildiğini öğrenmek isteyen Orhan Okut 
da, Hastane Başhekimi Mehmet Ünlü ile tartıştığı için, polisler tarafından Esertepe Karakolu
na götürülüyor. Savcılığa çıkarılan Orhan Okut, serbest bırakılıyor. 

1. Sağlık kuruluşlarında gittikçe alışkanlık haline gelmeye başlayan, "emirlerini yerine 
getirmeyeni Psikiyatri Kliniğe gönder, "deli" damgası vur, söyleceği herşey asılsız olsun, sen 
de temize çık" anlayışının bir örneği de Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Mer
kezi Başhekimi Mehmet Ünlü ve Başhekim Muavini Bilal Demirbag tarafından sergilenmiştir. 
Birsen Okut'a "deli" damgası vurmak isteyen Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
Merkezi Başhekimi Mehmet Ünlü ve Başhekim Muavini Bilal Demirbag hakkında bu davra
nışlarından dolayı soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

3. Çalışan kesimlerin en doğal hakları olan ve hükümetlerce de sık sık ifade edilen ör
gütlenme özgürlüğünü sendikal faaliyetlerde bulunan insanlara "deli" damgası vurmak sizce 
doğru bir davranış mıdır? 

4. Sevkedildiği Hastaneden sağlam olduğuna dair rapor alan Birsen Okut'un, uğradığı 
bu küçültücü saldırı karşısında ne yapmasını önerirsiniz? 

5. Hemşire Birsen Okut'un, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezin
deki görevinde kalacak mı? 

6. Diğer sağlık personellerinin de benzer bir olayla karşılaşmaması için ne gibi önlemler 
getirmeyi düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
Sağlık Bakanlığı 13.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3896 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1736-25043 sayılı yazıları. 
Siirt Milletvekili Sayın Naif Güneş tarafından, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cer

rahisi Merkezinde görevli bir hemşirenin psikiyatri muayenesine gönderildiği iddiası ile ilgili 
olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Siirt Milletvekili Sayın Naif Güneş'in Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezinde 
Vuku Bulan Bir Hadise ile Alakalı Soru önergesinin Cevabıdır 

Soru : "Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezinde hemşire olarak görev 
yapan Birsen Okut sendikal faaliyetlerde bulunduğu için Hastane Başhekim Muavini Bilal De-
mirbağ tarafından öncelikle başka bir servise verilmek isteniyor. Başka bir servise gönderilme 
nedenini öğrenmek isteyen; ancak bilgi alamadığı için teklifi kabul etmeyen Birsen Okut, bu 
kez 27.7.1993 tarihinde Hastane Başhekimi Mehmet Ünlü ve Başhekim Muavini Bilal Demir-
bağ tarafından Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniğine, "uyumsuz davranışlarından" dolayı 
polis zoruyla gönderiliyor. 

Sendikal faaliyetleri engellenemediği için, "deli raporu" ile damgalanmak istenen Birsen 
Okut'a sevkedildiği hastanede "sağlam" olduğuna dair rapor verilerek, söz konusu raporda 
da, "... adı geçendeki aşırı duyarlılık belirtilerinin işyerindeki koşullardan kaynaklandığı ka
naatine varılmıştır..." ibaresi yer alıyor. Raporla, hem Başhekim ve Muavininin oyunu boşa 
çıkmış oluyor, hem de işyerindeki çalışma koşullarının insanlık dişiliği ortaya çıkmış oluyor. 

"Olayın üzerine giderek, eşinin neden hastaneye sevkedildiğini öğrenmek isteyen Orhan 
Okut da, Hastane Başhekimi Mehmet Ünlü ile tartıştığı için, polisler tarafından Esertepe Ka
rakoluna götürülüyor. Savcılığa çıkarılan Orhan Okut, serbest bırakılıyor. 

" 1 . Sağlık kuruluşlarında gittikçe alışkanlık haline gelmeye başlayan, "emirlerini yerine 
getirmeyeni Psikiyatri Kliniğe gönder, "deli" damgası vur. Söyleceği herşey asılsız olsun, sen 
de temize çık" anlayışının bir örneği de Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Mer
kezi Başhekimi Mehmet Ünlü ve Başhekim Muavini Bilal Demirbağ hakkında bu davranışla
rından dolayı soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 1. Önergeye konu edilen hadise, Bakanlığımız Teftiş Kurulunca incelenmiş olup; 
bu inceleme neticesinde tanzim olunan 24.9.1993 tarih ve 21 sayılı Raporda belirtildiği Üzere; 
Hemşire Birsen Okut'un görev yaptığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merke
zi II. Non-TBC Kliniğindeki mesai düzenine uymaması ve diğer meslektaşlarıyla olan hizmet 
içi ilişiklerinin, başkaları için kötü örnek teşkil edecek boyutlara ulaşması üzerine, anılan Kliniğin 
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şefince görev yerinin değiştirilmesi talep olunmuş; bunun üzerine adı geçen hemşire, Hastane 
idaresince aynı Hastanenin Çocuk Kliniğinde görevlendirilmiştir. 

Ancak, Birsen Okut, hastane idaresinin bu kararına uymayacağını belirtmiş; bu konuda 
kendisi ile yapılan konuşmalar ile dahi tutumunu değiştirmemiş; bu konu ile alakalı olarak 
çağırıldığı Hastane Başhekimliğinde de aynı tutumunu devam ettirmiş ve burada bulunanların 
huzurunda Hastane Başhekimine saygısızca sözler sarf ettikten başka, hastane idaresini ve baş
hekimliğini tanımadığını beyan etmiştir. 

Normal şartlar altında vukua gelmesi mümkün olmayan bu olaylar zinciri üzerine, anılan 
Hastanenin Başhekimi, bu davranışların temelinde psikolojik bir rahatsızlığın olabileceği en
dişesi içerisinde, gerekli muayenesinin ve gerekiyorsa tedavisinin yapılması gayesi ile Hemşire 
Birsen Okut'un Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniğine şevkini uygun görmüştür. 

Gerçekten, adı geçenin hemşire, Şişli Etfal Hastanesinde görev yapar iken de benzeri bir 
ruhî rahatsızlık sebebi ile Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi görmüş bulun
maktadır. 

Diğer taraftan, Ankara Hastanesinde görev yaptığı dönemde de Birsen Okut, mesai düze
nine uymamak, izinsiz görev mahallini değiştirmek sabah ve akşamları imza atmamak davra
nışları sebepleri ile iki defa disiplin cezası ile tecziye edilmiştir. 

Birsen Okut'un eşinin hangi gaye ile hastaneye geldiği bilinememekle birlikte, 3.8.1993 
tarihinde anılan Hastanenin Başhekimine makamında tehdit ve hakarette bulunmuştur. 

Bütün bu anlatılanlardan da anlaşılabileceği üzere, adı geçen hemşirenin sendikal faali
yetlerinden ötürü psikiyatri kliniğine gönderilmesi söz konusu değildir ve yaptırılan müfettiş 
incelemesi de bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Soru 3. "Çalışan kesimlerin en doğal hakları olan ve hükümetlerce de sık sık ifade edi
len örgütlenme özgürlüğünü sendikal faaliyetlerde bulunan insanlara "deli" damgası vurmak 
sizce doğru bir davranış mıdır?" 

Cevap 3. (önerge de 2 nci soru bulunmadığından cevap numarası da atlanmıştır.) 
Yukarıda da belirtildiği üzere, sendikal faaliyetlerinden dolayı hiçbir kimseye damga vu

rulması söz konusu olmayıp; psikiyatri kliniklerinde muayene ve tedavi olanlara da "deli" de
nilmesi tıbben doğru değildir. 

Soru 4. "Sevkedildiği Hastaneden sağlam olduğuna dair rapor alan Birsen Okut'un uğ
radığı bu küçültücü saldırı karşısında ne yapmasını önerirsiniz?" 

Cevap 4. Yukarıda, Birsen Okut'un daha önce ruhsal bir rahatsızlık sebebiyle tedavi gör
müş olduğu ve davranışlarının yeni bir ruhsal rahatsızlığı olduğu intibaını verdiği veçhile, ken
disinin lehine bir tedbir olarak muayeneye gönderildiği belirtilmiş idi. İnsanların psikolojik ra
hatsızlıklarının olması ve bu sebeple psikiyatrik muayeneye gitmeleri ve tedavi görmelerini "kü
çültücü saldırı" olarak nitelendirmek mümkün değildir. 

Soru 5. ''Hemşire Birsen Okut'un, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Mer
kezindeki görevinde kalacak mı?" 

Cevap 5. Şu ana kadar adıgeçen hemşire hakkında bir nakil işlemi tesis olunmamakla 
beraber, yukarıda belirtilen Raporun "Netice ve Kanaat" kısmında, adıgeçen hemşirenin olumsuz 
fiil ve davranışları sebebi ile buradaki görevinden alınarak il dışında istihdamının gerekli oldu
ğu belirtilmiştir. 
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Soru 6. "Diğer sağlık personellerinin de benzer bir olayla karşılaşmaması için ne gibi 
önlemler getirmeyi düşünüyorsunuz?" 

Cevap 6. Yapılan açıklamalardan anlaşılabileceği üzere, hadise, önergede anlatıldığı bi
çimde cereyan etmemiş olup, önergede yapılan vasıflandırma da doğru değildir. Anayasamız
da ifadesini bulan Hukuk Devleti ilkesinin bir gereği olarak, bütün vatandaşlarımızın Anayasa 
ve Kanunlar ile teminat altına alınmış hakları vardır. Şayet bu legal haklar ihlâl edilecek olur 
ise, gerekli kanunî muamelenin yapılacağı da tabiîdir. 

5. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, T.B.M.M. sağlık giderleri ve bütçe açığına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1740) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini rica ederim. 

Orhan Doğan 
Şırnak 

TBMM'nin 1993 yılı bütçesine milletvekilleriyle yakınlarının tedavi giderleri için 130 mil
yon lira konuldu. Yurt çapındaki 22 özel hastaneyle imzalanan eski ve yeni milletvekilleriyle 
yakınlarının tedavileri ile ilgili sözleşmeye konulan akıl almaz maddeyle bu hastanelere fazla
dan İS milyar lira hediye edildi. 

1. Bütçe açığı gerekçesiyle memur ve işçiye taviz verilmeyip, ücret zamlarında aşırı cimri 
davranılıyorken, bütçeye milletvekilleri ve yakınlarının tedavi giderleri için konan 130 milyar 
TL., açığın kapandığını mı gösteriyor? Açık kapandıysa memur ve işçinin ücret zamları ne za
man iyileştirilecek? 

2. Hükümetimizin politikası acil bir takım giderleri, işçi ve memurlara yapılan fakirlik 
edebiyatıyla telafi etmek mi? Bu giderler, işçi ve memurlara faturalarını ödettirecek kadar mı acil? 

3. Hükümetiniz sözleriyle, fiili uygulamaları arasındaki çelişkiyi ne zaman giderecek? 
Bu yolla ortaya çıkan ikiliklerin sayılarının kaça ulaşması bekleniyor? 

4. Bunun gibi başka ne tür acil giderler için bütçe açık vermeye devam edecek? 

TC. 
Sağlık Bakanlığı 13.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3898 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1740-5599/25071 sayılı yazıları. 
Şırnak Milletvekili Sayın Orhan Doğan tarafından, çalışanların ücret' artışları ile ilgili olarak 

Sayın Başbakana yöneltilen ve Sayın Başbakanımızca, Bakanlığımca cevaplandırılması tensip 
olunan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
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Şırnak Milletvekili Sayın Orhan Doğan'ın Memur ve tşçi Ücret Zamları ile İlgili 
Soru Önergesinin Cevabıdır 

Soru : "TBMM'nin 1993 yılı bütçesine milletvekilleriyle yakınlarının tedavi giderleri için 
130 milyon lira konuldu. Yurt çapındaki 22 özel hastaneyle imzalanan eski ve yeni milletvekil
leriyle yakınlarının tedavileri ile ilgili sözleşmeye konulan akıl almaz maddeyle bu hastanelere 
fazladan 15 milyar lira hediye edildi. 

" 1. Bütçe açığı gerekçesiyle memur ve işçiye taviz verilmeyip, ücret zamlarında aşırı cimri 
davranılıyorken, bütçeye milletvekilleri ve yakınlarının tedavi giderleri için konan 130 milyar 
TL. açığın kapandığını mı gösteriyor? Açık kapandıysa memur ve işçinin ücret zamları ne za
man iyileştirilecek?" 

"2. Hükümetimizin politikası acil bir takım giderleri, işçi ve memurlara yapılan fakirlik 
edebiyatıyla telafi etmek mi? Bu giderler, işçi ve memurlara faturalarını ödettirecek kadar mı 
acil?" 

"3 . Hükümetiniz sözleriyle, fiili uygulamaları arasındaki çelişkiyi ne zaman giderecek? 
Bu yolla ortaya çıkan ikiliklerin sayılarının kaça ulaşması bekleniyor?" 

"4. Bu gibi başka ne tür acil giderler için bütçe açık vermeye devam edecek?" 

Cevaplar : Kosolide bütçenin "180, Tedavi Giderleri" ayrıntı kodunda yer alan harcama
larda önemli artışlar görülmektedir. İlaç fiyatlarında ve hastanelerin hizmet fiyatlarında yapı
lan düzenlemeler, bu artışların önemli sebeplerindendir. 

Konsolide bütçe bazında, 1991 yılında 1 trilyon 501 milyar lira olan tedavi yardımı harca
maları, 1992 yılında % 107 oranında artarak, 3 trilyon 108 milyar liraya ulaşmaştır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 1992 yılındaki tedavi harcamaları ise bir önceki yıla göre % 96 ora
nında artış göstererek 66 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 1992 yılındaki tedavi yardımı harcamalarındaki artış miktarı, konsolide büt
çe harcamalarındaki artışın gerisinde kalmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tedavi gider
leri için 1993 yılında ayrılan ödenek miktarı ise 140 milyar liradır. 

Hükümetimiz, kamu personeli ile bunların emekli dul ve yetimlerine dengeli adil bir ücret 
rejimi ve yeterli bir hayat seviyesi sağlamak amacındadır. Bu çerçevede yapılan düzenlemelerle, 
1992 yılında memurların ve işçilerimizin maaş ve ücretlerinde önemli reel artışlar sağlanmıştır. 
1993 yılında da bu uygulamaya devam edilmektedir. 1993 yılının birinci altı aylık döneminde 
memurlara % 28.5 oranında artış sağlanmıştır. 1993 yılı ikinci yarısında da ortalama % 28.2 
oranında artış sağlanmış ve ayrıca hizmet sınıflarında değişik oranlarda olmak üzere % 8 ora
nında iyileştirme yapılmıştır. 

Diğer taraftan, kamu kesimindeki yaklaşık 500 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri 
ile, bunların ücretlerinde ilk 6 ay için % 37, ikinci 6 ay için % 28 oranında bir artış ve diğer 
sosyal hak ve yardımlarda da iyileştirmeler yapılmıştır. Dolayısıyla, 1993 yılında da kamu gö
revlilerimizin özlük haklarında reel artışlar sağlanmış olmaktadır. 

Bu göstergeler, bütçe açığı gerekçesiyle kamu görevlilerinin özlük haklarında, iddia edil
diği gibi cimri davranamadığını, aksine kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde reel artışlar 
sağlandığını göstermektedir. 
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6. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, Sağlık Meslek lisesi mezunlarının diplomala
rının bakanlıkça alıkonulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/1777) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Rıfat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

1. Sağlık Meslek Liseleri mezunlarının diplomaları okul müdürlüklerince Sağlık Bakan
lığına gönderilmekte midir? Bu diplomalar Sağlık Bakanlığında tutulmakta mıdır? 

2. Sağlık Lisesi Mezunu, diplomasının Sağlık Bakanlığında tutulması durumunda do
ğal olarak başka kurum ve kurulaşlara müracaat edememektedir. Bu olumsuz durumun orta
dan kaldırılması düşünülmekte midir? 

3. Diplomaları Sağlık Bakanlığınca tutulan Sağlık Lisesi Mezunları kaç kişidir? 
4. Sağlık Lisesi Mezunlarının diplomalarının Bakanlıkça alıkonulması, bu kişilerin ya

kın zaman içinde atamalarının yapılacağı anlamına mı gelmektedir? 
5. Henüz ataması yapılmayan Sağlık Lisesi Mezunlarının atamaları ne zaman yapılacaktır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 13.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3902 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1777-5674/25426 sayılı yazıları. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının 

diplomaları ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un Sağlık Meslek Liseleri Mezunları ile Alakalı Soru 
önergesinin Cevabıdır 

Soru 1. "Sağlık Meslek Liseleri mezunlarının diplomaları okul müdürlüklerince Sağlık 
Bakanlığına gönderilmekte midir? Bu diplomalar Sağlık Bakanlığında tutulmakta mıdır?" 

Cevap 1. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47 ve • 
58 inci; 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 1 inci ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
ne Dair 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12/f. maddelerine göre, sağlık meslek lise
sinden mezun edilenlerin diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmesi gerektiğinden, bu 
okullardan mezun olanların diplomaları mezuniyetten sonra Bakanlığımıza gönderilmektedir. 
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Tescil işlemi için Bakanlığımıza intikal eden diplomaların işlemleri bittikten sonra, mezun ol
dukları okullara iade edilmektedir, 

Mecburî hizmetli olanların diplomaları, Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin 102 nci mad
desinde yer alan "Okulu bitiren öğrencilere zorunlu hizmet sürelerini tamamlamadan veya devlet 
alacağını ödemeden, diploma, diploma örneği çıkış belgesi verilmez. Ancak bir üst öğrenim 
kurumuna devam etmek isteyenlere istediği belgenin aslının örneğinin veya fotokopisinin ken
disine verilmemesi kaydı konularak ilgili okula gönderilir." hükmü gereğince, mecburî hizmet
lerinin bitimine kadar mezun edildikleri okulda muhafaza edilmektedir. Mecburî hizmeti bu
lunmayan Gündüzlü Sağlık Meslek Liseleri ile Tamamlama Programından mezun olanların 
diplomaları ise, tescil işlemleri sonucunda mezun oldukları okullar tarafından ilgililerin talep
leri üzerine kendilerine verilmektedir. 

Soru 2. "Sağlık Lisesi Mezunu, diplomasının Sağlık Bakanlığında tutulması durumun
da doğal olarak başka kurum ve kuruluşlara müracaat edememektedir. Bu olumsuz durumun 
ortadan kaldırılması düşünülmekte midir?" 

Cevap 2. Yukarıda da belirtildiği üzere, mecburî hizmetle mükellef olanların diplomala
rının kendilerine verilmesi hukukan mümkün değildir. Ancak, yine yukarıda belirtilen Yönet
melik hükmünden de anlaşılabileceği üzere, bu husus ilgililerin üst öğrenim kurumlarına mü
racaatlarına mani teşkil etmediği gibi, mecburî hizmetin kurumlararası devri suretiyle bu kim
selerin diğer kurumlara geçmelerine de bir mani bulunmamaktadır. Bu durumda bulunan kim
selere diploma yerine kaim olan çıkış belgesi verilmektedir. Bugüne kadarki uygulamalar da, 
bu neticeleri teyid etmektedir. 

Soru 3. "Diplomaları Sağlık Bakanlığınca tutulan Sağlık Lisesi Mezunları kaç kişidir?" 
Cevap 3. Bilindiği üzere, bütün okulların mezuniyet dönemleri aynı olduğu için diplo

malar aynı dönemlerde Bakanlığa gönderildiğinden, geçici birikmeler meydana gelmekte ise 
de; diplomaların tescil işlemleri ortalama olarak bir ay içerisinde yapılarak okullara iade edil
mektedir. Dolayısı ile, şu anda 1991-1992 öğretim yılı ve öncesine ait hiç bir diploma Bakanlığı
mızda bulunmamaktadır. 

Bakanlığımıza 1993 yılı mezunlarına ait diplomalardan, 9.12.1993 tarihine kadar 12 134 
diploma tescil işlemi için intikal etmiş olup, bunlardan 10 911'i tescil edilerek ilgili okullara 
iade olunmuştur. Diğer diplomaların tescil işlemleri de en kısa zamanda yapılarak okullarına 
gönderilecektir. Diplomalar, tescil işlemleri sonucunda ilgililerin mezun oldukları okullara ia
de edildiğinden, geçmiş yıllarda mezun olanların diplomaları Bakanlığımızda bulunmamaktadır. 

Soru 4. "Sağlık Lisesi Mezunlarının diplomalarının Bakanlıkça alıkonulması, bu kişile
rin yakın zaman içinde atamalarının yapılacağı anlamına mı gelmektedir?" 

Cevap 4. Sağlık Meslek Liseleri Mezunlarının diplomalarının tescil edilmek üzere Ba
kanlığımıza gönderilmesi, yukarıda belirtilen mer'î mevzuatın bir gereği olup, atama işlemleri 
ile direkt bir alakası bulunmamaktadır. 

Soru 5. "Henüz ataması yapılmayan Sağlık Lisesi Mezunlarının atamaları ne zaman ya
pılacaktır?" 

Cevap 5. 1992-1993 yılı mezunlarının atamaları yapılmış ve ilgili evrak görev yerlerine 
postalanmıştır. 
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7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Manisa Devlet Hastanesinde kesildiği iddia 
edilen makbuzlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1778) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Rifat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını delaletlerinizi arz ederim. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 
Manisa Saruhanlı İlçesi Mütevelli Kasabasından Salma Elmaoğulları 7.8.1993 günü bir 

kaza sonucu parmağı yaralanınca Manisa Devlet Hastanesinde pansuman yaptırıyor, kendisi
ne 50 bin TL'Iik makbuz kesiliyor. Kapıdan çıkarken de makbuzu elinden alıp yırtıyorlar : 

1. Bu ücret uygulamaları normal midir? 
2. Normal ise makbuz neden geri alınıp yırtılmıştır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 13.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/3895 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1778-5675/25427 sayılı yazıları. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı tarafından, Manisa Devlet Hastanesinde kesil

diği iddia edilen makbuzlar ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Manisa Devlet Hastanesinde 
Vuku Bulan Bir Hadise ile Alakalı Soru önergesinin Cevabıdır 

Soru : "Manisa Saruhanlı tlçesi Mütevelli Kasabasından Salma Elmaoğulları 7.8.1993 günü 
bir kaza sonucu parmağı yaralanınca Manisa Devlet Hastanesinde pansuman yaptırıyor. Ken
disine 50 bin TL.'Iik makbuz kesiliyor. Kapıdan çıkarken de makbuzu elinden alıp yırtıyorlar : 

" 1 . Bu ücret uygulamaları normal midir? 

Cevap 1. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3/c maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığı 
Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak Muayene, Tetkik, Tahlil, Müdahale, Ameliyat ve Teda
vilere Ait Fiyat Tarifesi Bakanlığımızca yayınlanarak uygulamaya konulmaktadır. 

1993 yılına ait Fiyat Tarifesi, 2.4.1993 tarih ve 2462 sayılı Bakanlık Onayı ile yayınlanmış 
olup halen yürürlüktedir. 
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Bu Fiyat Tarifesinde, tırnak çekim işleminin ücreti 50 000 TL. olarak belirlenmiş oldu
ğundan, bu hastadan, Döner Sermaye Makbuzu karşılığı tahsil edilen ücret halen yürürlükte 
bulunan Fiyat Tarifesine uygundur (Ek : 1). 

Konunun Manisa Valiliğince tetkik ettirilmesi neticesinde; 
Adı geçenin, Poliklinik Defterinin 3.8.1993 tarih ve 16884 sıra numarasında kayıtlı oldu

ğu; yazılı parmağındaki tırnağının çekildiği, pansuman ve tetanoz aşısı yapıldığı ve kesilen mak
buz numarasının "Fiş No" kısmına yazıldığı tespit edilmiştir. 

Soru 2. "Normal ise Makbuz neden alınıp yırtılmıştır?" 
Cevap 2. "önergede belirtildiği gibi adı "Salma" değilde Şaban Elmaoğulları olan va

tandaşımıza, yukarıda belirtildiği üzere, 3.8.1993 tarihinde Manisa Devlet Hastanesinde uygu
lanan tedavi bedeli olarak 50 000 TL. ücret tahakkuk ettirildiği, 520740 numaralı makbuz mu
kabili ücret tahsil edilerek makbuz numarası poliklinik defterinin ilgili kısmına kaydedildiği; 
bilahare de makbuzun adı geçen vatandaşımıza teslim edildiği mahallinde yapılan inceleme 
neticesinde anlaşılmıştır. 

Bundan sonra makbuzun ne yapıldığı -yani yırtıldığı veya buruşturup atıldığı- hususları 
ile Bakanlığımız kuruluşlarının ve görevlilerinin herhangi bir alakasının olmayacağı açıktır. 

8. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yerelbir gazetede yayınlanan "AİDS İhmal 
Götürmez" başlıklı yazıya ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/1779) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Rifat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 

Konya Merhaba Gazetesi 13 Ağustos 1993 tarihli nüshasında "AİDS thmal Götürmez" 
başlıklı bir haber çıkmıştır : 

1. Bu başlık altında duyurulan haberler doğru mudur? 
2. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? 
3. Tedbirleriniz var mıdır? Nelerdir? 

TC. 
Sağlık Bakanlığı 13.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3894 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1779-5676/25428 sayılı yazıları. 
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Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı tarafından, AİDS hakkındaki bir gazete haberi 
ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim., 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın AİDS Hastalığı Hakkında Bir Gazetede 
Yayımlanan Bir Haber ile ilgili Soru önergesinin Cevabıdır 

Sorular : 
"Konya Merhaba Gazetesi" 13 Ağustos 1993 tarihli nüshasında "AİDS thmal Götürmez" 

başlıklı bir haber çıkmıştır : 

"1 . Bu başlık altında duyurulan haberler doğru mudur?" 
"2. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" 
"3 . Tedbirleriniz var mıdır? Nelerdir?" 

Cevaplar : önergeye konu olan ve mahallî olarak Konya'da yayımlanan Merhaba Gazete
sinin 13.8.1993 tarihli nüshasmdaki "AİDS thmal Götürmez" başlıklı haberde belirtilen kan 
ürünlerine, 1991 yılından itibaren Bakanlığımızca ithal izni verilmektedir. 

Bu işlemler; FDA, AET ve Dünya Sağlık Teşkilatının spesifikasyonları doğrultusunda ve 
halkımızın sağlığının korunmasının önemi de nazara alınarak, titizlikle yürütülmektedir. 

Gazete haberinde yer alan "ithal edilen ürünlerin sağlıklı kontrol edilmediği" iddiaları 
kesinlikle doğru değildir. Fiilî ithalat öncesinde, ithalatçı firmalardan alınan ve mamûl ürünün 
analizleri ile güvenilirliğini tespit eden sertifikalar, ihracatçı ülkenin sağlık otoritesi, ticaret odası 
ve bunları tanıyan T.C. Konsoloslukları tarafından tasdik edilerek Bakanlığımıza ibraz ve be
yan edilmektedir. 

Bu safhayı takiben, Bakanlığımızın referans laboratuvarı olan Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığından herbir seri için farmakolojik ve biyolojik kontroller yeniden yapılıp, 
verilen bilgilerin doğruluğu teyid edilmektedir. 

9. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının diploma
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1784) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

1; Sağlık Meslek Liseleri mezunlarının diplomaları okul müdürlüklerince Sağlık Bakan
lığına gönderilmekte midir? Bu diplomalar Sağlık Bakanlığında tutulmakta mıdır? 

2, Sağlık Lisesi mezunu, diplomasının Sağlık Bakanlığında tutulması durumunda doğal 
olarak başka kurum ve kuruluşlara müracaat edememektedir. Bu olumsuz durumun ortadan 
kaldırılması düşünülmekte'midir? 

3. Diplomaları Sağlık Bakanlığınca tutulan Sağlık Lisesi Mezunları kaç kişidir? 
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4. Sağlık Lisesi Mezunlarının diplomalarının Bakanlıkça alıkonulması, bu kişilerin ya
kın zaman içinde atamalarının yapılacağı anlamına mı gelmektedir? 

5. Henüz ataması yapılmayan Sağlık Lisesi Mezunlarının atamaları ne zaman yapılacaktır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 13.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3897 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1784-5681/25433 sayılı yazıları. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Sağlık Meslek Lisesi mezunları ile 

ilgili olarak Sayın Başbakana yöneltilen ve Sayın Başbakanımızca, Bakanlığımca cevaplandı
rılması tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz Tarafından Sayın Başbakana Yöneltilen ve Sayın Baş
bakanımızca, Sağlık Bakanlığınca Cevaplandırılması Tensip Olunan Sağlık Meslek Liseleri 

Mezunları ile Alakalı Soru önergesinin Cevabıdır 

Soru 1. "Sağlık Meslek Liseleri mezunlarının diplomaları okul müdürlüklerince Sağlık 
Bakanlığına gönderilmekte midir? Bu diplomalar Sağlık Bakanlığında tutulmakta mıdır?" 

Cevap 1. 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun 47 
ve 58 inci; 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 1 inci ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
rine Dair 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12/f. maddelerine göre, sağlık meslek 
lisesinden mezun edilenlerin diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmesi gerektiğinden, 
bu okullardan mezun olanların diplomaları mezuniyetten sonra Bakanlığımıza gönderilmek
tedir. Tescil işlemi için Bakanlığımıza intikal eden diplomaların işlemleri bittikten sonra, me
zun oldukları okullara iade edilmektedir. 

Mecburî hizmetli olanların diplomaları, Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin 102 nci mad
desinde yer alan "Okulu bitiren öğrencilere zorunlu hizmet sürelerini tamamlamadan veya devlet 
alacağını ödemeden, diploma, diploma örneği çıkış belgesi verilmez. Ancak bir üst öğrenim 
kurumuna devam etmek isteyenlere istediği belgenin aslının, örneğinin veya fotokopisinin ken
disine verilmemesi kaydı konularak ilgili okula gönderilir." hükmü gereğince, mecburî hizmet
lerinin bitimine kadar mezun edildikleri okulda muhafaza edilmektedir. Mecburî hizmeti bu
lunmayan Gündüzlü Sağlık Meslek Liseleri ile Tamamlama Programından mezun olanların 
diplomaları ise, tescil işlemleri sonucunda mezun oldukları okullar tarafından ilgililerin talep
leri üzerine kendilerine verilmektedir. 

Soru 2. "Sağlık Lisesi Mezunu, diplomasının Sağlık Bakanlığında tutulması durumun
da doğal olarak başka kurum ve kuruluşlara müracaat edememektedir. Bu olumsuz durumun 
ortadan kaldırılması düşünülmekte midir?" 
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Cevap 2. Yukarıda da belirtildiği üzere, mecburî hizmetle mükellef olanların diplomala
rının kendilerine verilmesi hukuken mümkün değildir. Ancak, yine yukarıda belirtilen Yönet
melik hükmünden de anlaşılabileceği üzere, bu husus ilgililerin üst öğrenim kurumlarına mü
racaatlarına mani teşkil etmediği gibi, mecburî hizmetin kurumlararası devri suretiyle bu kim
selerin diğer kurumlara geçmelerine de bir mani bulunmamaktadır. Bu durumda bulunan kim
selere diploma yerine kaim olan çıkış belgesi verilmektedir. Bugüne kadarki uygulamalar da, 
bu neticeleri teyid etmektedir. 

Soru 3. ''Diplomaları Sağlık Bakanlığınca tutulan Sağlık Lisesi Mezunları kaç kişidir?" 
Cevap 3. Bilindiği üzere, bütün okulların mezuniyet dönemleri aynı olduğu için diplo

malar aynı dönemlerde Bakanlığa gönderildiğinden, geçici birikmeler meydana gelmekte ise 
de; diplomaların tescil işlemleri ortalama olarak bir ay içerisinde yapılarak okullara iade edil
mektedir. Dolayısı ile, şu anda 1991-1992 öğretim yılı ve öncesine ait hiç bir diploma Bakanlığı
mızda bulunmamaktadır. 

Bakanlığımıza 1993 yılı mezunlarına ait diplomalardan, 9.12.1993 tarihine kadar 12 134 
diploma tescil işlemi için intikal etmiş olup, bunlardan 10 9U'i tescil edilerek ilgili okullara 
iade olunmuştur. Diğer diplomaların tescil işlemleri de en kısa zamanda yapılarak okullarına 
gönderilecektir. Diplomalar, tescil işlemleri sonucunda ilgililerin mezun oldukları okullara iade 
edildiğinden, geçmiş yıllarda mezun olanların diplomaları Bakanlığımızda bulunmamaktadır. 

Soru 4. "Sağlık Lisesi Mezunlarının diplomalarının Bakanlıkça alıkonulması, bu kişile
rin yakın zaman içinde atamalarının yapılacağı anlamına mı gelmektedir?" 

Cevap 4. Sağlık Meslek Liseleri mezunlarının diplomalarının tescil edilmek üzere Ba
kanlığımıza gönderilmesi, yukarıda belirtilen mer'î mevzuatın bir gereği olup, atama işlemleri 
ile direkt bir alakası bulunmamaktadır. 

Soru 5. "Henüz ataması yapılmayan Sağlık Lisesi Mezunlarının atamaları ne zaman ya
pılacaktır?" 

Cevap 5. 1992-1993 yılı mezunlarının atamaları yapılmış ve ilgili evrak görev yerlerine 
postalanmıştır. 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Anadolu ve Osmangazi Üniversitesi
ne alınacak memurlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın ya
zılı cevabı (7/1798) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunu delaletlerinize arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

18.8.1993 tarih ve 21672 sayılı Resmî Gazetede K.H.K. ile Açık öğretim için yayınlanan 
Genel tdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfından Anadolu Üniver
sitesi ve Osmangazi Üniversitesine toplam 3 265 adet kadro ihdas edilmiştir. 
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Bu kadrolar için bağlı oldukları Üniversitelerde açılacak memur sınavları; baskılara ve 
siyasî kayırmalara neden olabilecektir. 

Bu nedenle sorularım; 

1. Bu memur alım sınavlarının tamamını 657 sayılı yasa hükümlerine göre merkezi sis
temle yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Sözleşmeliler içinde sınav açacak mısınz? 
3. Bu kadrolara atamaları ne zaman yapacaksınız ve memuriyete alış kriterlerinizi şim

diden açıklar mısınız? 

T.C 
Millî Eğitim Bakanlığı 13.12.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Arş.PIn.Dai. Bşk.-93/002817 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Gen. Müd. 20.10.1993 tarih ve B.02.0.KKB/106-
3961-5231 sayılı yazısı. 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Ba
kanlığımızca cevaplandırılması tensip buyurulan soru önergesi incelenmiştir. 

1. Anadolu Üniversitesine ihdas edilen kadrolara personel alımı bilgisayar merkezince 
test usulü sınavla yapılacaktır. Sınav kâğıtları bilgisayar tarafından değerlendirilecektir. 

Osmangazi Üniversitesine verilen kadrolara da ihtiyaç duyuldukça 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu hükümlerine göre eleman alınacaktır. 

2. Her iki üniversiteye sözleşmeli personel alımı söz konusu değildir. 
3. Osmangazi Üniversitesine tahsis edilen kadroların 168 adedi için Maliye Bakanlığın

dan açıktan atama izni alınmıştır. Bunlara yapılacak atama, ilan yoluyla alınan başvurulara 
göre 657 sayılı yasa hükümleri uyarınca, 1993 yılı sonuna kadar tamamlanmaya çalışılacaktır. 

Anadolu Üniversitesindeki kadrolara ise her yıl doğacak ihtiyaca ve kadro unvanlarına 
göre yasalarda öngörülen şartlarla sınavdaki başarı kriterine göre atamalar yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, A.Ü.Tlp Fakültesine bağlı Kardiyoloji Hasta
nesi inşaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1803) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Rıfat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Seven 
Bilecik 
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A.Ü. Tıp Fakültesine bağlı olarak Ankara tli Mamak îlçesi Dikimevi semtinde yaptırıl
makta olan Kardiyoloji Hastanesi inşaatı 10 yıldır devam etmektedir. 

Bir inşaat 10 yıl gibi uzun bir süre devam eder mi? 
Şimdiden eskiyen Hastane binasını ne zaman hizmete açılacaktır? 
Ankara'nın büyük bir ihtiyacına cevap verecek olan bu hastanenin inşaatının bu kadar 

uzun sürmesinin sorumluları kimlerdir? 
Bu konuda herhangi bir soruşturma açıldı mı? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 13.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3900 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1803-5716/26702 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, A.Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Has

tanesi ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in A.Ü. Kardiyoloji Hastanesi ile 
Alakalı Soru önergesinin Cevabıdır 

Soru : "A.Ü. Tıp Fakültesine bağlı olarak Ankara tli Mamak İlçesi Dikimevi semtinde 
yaptırılmakta olan Kardiyoloji Hastanesi inşaatı 10 yıldır devam etmektedir." 

"Bir inşaat 10 yıl gibi uzun süre devam edermi?" 
"Şimdiden eskiyen Hastane binasının ne zaman hizmete açılacaktır?" 
"Ankara'nın büyük bir ihtiyacına cevap verecek olan bu hastanenin inşaatının bu kadar 

uzun sürmesinin sorumluları kimlerdir? 
"Bu konuda herhangi bir soruşturma açıldı mı?" 
Cevap : Üniversiteler Bakanlığımıza bağlı olmadıklarından ve Önergeye konu edilen inşa

atla da Bakanlığımızın herhangi bir alakası bulunmadığından, önergeye karşı Bakanlığımızca 
Cevap hazırlanması uygun görülmemiş; bunun yerine, konu hakkında Ankara Üniversitesi Rek
törlüğünden alınan yazı ve ekindeki evrak ilişikte sunulmuştur. 

12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara, istanbul ve izmir su ve kanalizas
yon idareleri ile otobüs işletmelerinin depolarındaki malzemelere ilişkin sorusu ve içişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1809) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet Gazioğlu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Seven 
Bilecik 
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Ankara, istanbul ve İzmir, Su ve Kanalizasyon idarelerinin ve Otobüs İşletmelerinin de
polarındaki malzemelerin değerleri trilyonlara ulaşmıştır. 

1. Bu depolarda bulunan malzemelerin bir listesi var mıdır? 
2. Bu malzemeler kimlere zimmetlidir? 
3. Depolarda çürümeye terkedilen malzemeler neden kullanılmamakta, bunların kulla

nılması yerine neden yeni alımlara gidilip, kısıtlı gelirler neden çarçur ediliyor? 

4. Depo giriş ve çıkışlarının kontrol edilmediği bu depolarda trilyonlar yatmaktadır. Ma
kine ikmal depoları ve otobüs işletmesi depolarındaki fazla alımlar neden yapılmıştır? Burada 
kimlere çıkar sağlanmıştır? 

5. Belediyelerin garaj gelirleri kontrol altında mıdır? 
6. Belediyelerin ve yeni kurulan belediyelerin araç alımlarının yasal olmayan yollardan 

alınmakta olduğu duyumları gelmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 13.12.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü ' 
^Sayı : B050MAH0650002/1165 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve A.01.0.GNS.0,10.00.02-7/1809-5722/26708 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in "Ankara, İstanbul ve izmir Su ve Kanalizasyon ida
releri ile Otobüs işletmelerinin depolarındaki malzemelere ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak Ankara, istanbul, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlıklarından alınan bilgilerden : 

1. Yukarıda anılan Büyükşehir Belediyelerine ait kuruluşların depolarında faaliyet alan
larıyla ilgili tüm malzemelerin adı, kod numaraları, cins ve miktarlarını ihtiva eden listelerin 
mevcut olduğu, 

2. Söz konusu kuruluşların depolarında bulunan tüm malzemelerin, ilgili birimlerin ambar 
memurlarına zimmetli olduğu (EGO Genel Müdürlüğünde ise Kalite Kontrol ve Stok Müdür
lüğüne bağlı elamanlara zimmetli olduğu), 

3. Söz konusu kuruluşların depolarında çürümeye terkedilmiş malzemelerin bulunma
dığı, ambarlarda mevcut olan herhangi bir malzemenin kullanılıp bitmeden yenisinin alınmadığı, 

4. Söz konusu kuruluşların depolarına gelen malzemelerin giriş ve çıkışlarının, ilgili bi
rimlerin teknik elemanlarınca oluşturulan komisyonlarca yapıldığı, depo giriş ve çıkışlarının 
sürekli kontrol altında tutulduğu, depolarda bulunan malzemelerin peryodik sarfiyatlar dik
kate alınarak bir ikmal sistemi içerisinde sınıflandırma, standardizasyon ve stok kontrol ilkele
ri çerçevesinde satın alınmakta olduğu ve ihtiyaçlarının dışında fazla malzeme alımı yapılmadığı, 

5. Söz konusu Belediyelere ait tüm garaj gelirlerinin kontrol altında olduğu ve oto kont
rol sistemi ile günlük olarak denetlendiği, garajların genel gider harcamaları dışında tüm gelir
lerin ilgili mevzuat çerçevesinde kullanıldığı, 
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6. Söz konusu kuruluşların otobüs alımlarının DPT ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının izinleri çerçevesinde ihale yöntemi ile gerçekleştirildiği, diğer araç alımlarının ise Devlet 
Malzeme Ofisinden, Piyasadan (thale Yöntemi ile) sağlandığı, 

Anlaşılmıştır. 

Bakanlığımca Belediyelerin hukuk dışı uygulamalarıyla ilgili olarak bir tespitte bulunul
duğunda gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Bu çerçevede Bakanlığıma intikal eden ÎSKİ ve 
ASKİ ambarlarından müteahhide verilmiş olan bazı boru ve parçaların amaç dışı kullanıldığı 
konusu mülkiye müfettişlerince soruşturulmakta olup, soruşturmanın sonucuna göre yasal ge
reğinin yapılacağı muhakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
tçişleri Bakanı 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, kullanımı yurt dışında yasaklanan 
bir ilacın ülkemizde halen kullanıldığı ve buna karşı çıkan bir doktorun görevden alındığı id
diasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/1813) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemizin Sağlık Bakanı Sayın Rıfat Serdaroğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. '. . , 

Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

1. Fransa'da üretildiği halde, Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından "çocuklarda pracaine 
karşı alerjik reaksiyon tespit edildiği için" "5 yaşın altında kullanılamaz ibaresi" ile yasakla
nan "Procaine Benzyı Pencilin 1 mv.l.og" isimli ve "sedap harm France" damgasını taşıyan 
ilacın Türkiyemizde 5 yaşın altındaki çocuklarımıza kullanıldığı doğru mu? 

2. Dünya sağlık örgütü "VVHO" ve Unicef'in desteği ile Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Plan
laması Genel Müdürlüğü tarafından 0-5 yaş grubu çocuklara kullandırıldığını nasıl karşılı
yorsunuz? 

3. Bu ilacın büyüklere dahi kullanılırken Özel şırıngalar gerektiği ifade ediliyor. Bakanlı
ğınızın bu konuda aldığı bir tedbir var mıdır? 

4. Kullanılırken çok dikkatli olunmadığı, damar ve sinirlere yakın kullanıldığı zaman 
çocuklarda sakatlıklara yolaçtığı iddiasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

5. Bu ilacın aile planlaması ile birlikte kullanıldığı ve imalatçı firmanın adının bulun
maması doğru mu? 

6. Bu ilacın kullanılmasına "sakıncalı olduğu için" karşı çıkan Sinop tli Merkez 2 Nolu 
Sağlık Ocağında görevli Dr. Munise Ozan'ın görevden alınması doğru bir uygulama mı? 
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T.C. 
Sağlık Bakanlığı 13.12.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3903 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 4.10.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1S13-5728/26746 sayılı yazıları. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'tarafından, kullanımı yurt dışında ya

saklanan ilaç ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'in "Penicillin Procain" ile Alakalı 
Soru önergesinin Cevabıdır. 

Soru 1. "Fransa'da Üretildiği halde, Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından "çocuklarda pra-
caine karşı alerjik reaksiyon tespit edildiği için" "5 yaşın altında kullanılamaz ibaresi" ile ya
saklanan "procaine Benzyı Pencilin 1 mv.l.og" isimli ve "sedap harm France" damgasını taşı
yan ilacın Türkiye'mizde 5 yaşın altındaki çocuklarımıza kullanıldığı doğru mu?" 

Cevap 1. Penicillin Procain Türkiye'de 1940'Iardan beri başarı ile her yaş grubunda kul
lanılan bir ilaçtır. Halen ülkemizde ibrahim Ethem firması tarafından "iecilin" ismi, Pfizer 
firması tarafından "pronapen" ismi, Deva firması tarafından "Devapan" ismi, Mustafa Nev
zat firması tarafından "Procain Penicillin" ismi ile total 35 milyon flakon üretilmekte; yakla
şık % 100 kullanımla (yani 35 milyon flakon) tüketilmektedir. Ülkemizde üretilip tüketilen pe
nicillin ile tartışma konusu yapılan penicillin aynı ilaç olup, hiçbir farklılığı yoktur. Yani bu 
ilaç, Türkiye'de her yaş grubunda resmî ya da tıbbî hiçbir kısıtlama olmaksızın 1940'Iı yıllar
dan beri kullanılmaktadır. 

Fransa'da 5 yaş altı çocuklarda kullanılmamasına gelince, allerjik reaksiyona sebep olabi
leceği ve (Ağustos, 1974'den beri) bu reaksiyonun Fransız çocuklarda sık görüldüğü gerekçele
ri ile Fransa Sağlık Bakanlığı böyle bir uygulama yapmaktadır. Nitekim, her ülkenin genetik 
yapısı, yiyecek, çevre ve diğer allerjik maddeler de dahil olmak üzere kendine has şartları dik
kate alındığında, bir ilaca karşı belirli bir ırka ve millete has daha fazla reaksiyon gelişmesi 
söz konusu olabilir. 

Sonuç olarak, Procain Penicillin ambalajında yer alan ve sorunuzda da belirtilen "5 yaşın 
altında kullanılmamalıdır" ibaresi Fransızların ilaca olan aşırı hassasiyetlerinden dolayı sade
ce Fransız çocuklarına yönelik bir uyarı niteliğindedir. Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF, ay
rıca üniversitelerimizin bilim adamları, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği aracılık
ları ile yaptırılan bütün incelemelerin sonucunda; (!) Fransa hariç dünyanın bütün ülkelerinde, 
penicillin procainin çocukluk 0-5 yaş dönemi dahil her yaş grubunda rahatlıkla kullanıldığı 
ve kullanılabileceği görüşü Bakanlığımıza yazılı olarak bildirilmiştir. 

Esasen, tıbbî ilaçlarla ilgili her ülkenin kendi kuralı vardır. Mesela, mifepriston denilen 
ilacın kullanımı Fransa'da son 5-6 yıldır yasaldır. Yaygın olarak kullanılır. Ancak, Türkiye de 
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dahil olmak üzere en az SO ülkede kullanımı yasaktır. Bunun sebebi ilacın zararlı olmasından 
•öte, kabul edilen kuralların gereğidir. 

Soru 2. "Dünya sağlık örgütü "WHO" ve Unicefin desteği ile Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından 0-5 yaş grubu çocuklara kullandırıldığını nasıl 
karşılıyorsunuz?" 

Cevap 2. Ülkemizde bebek ve çocuk ölüm sebepleri içerisinde zatürreye bağlı ölümler 
ilk sıralarda yer almaktadır. 1984 yılında yapılan bir çalışmaya göre 1 yılda zatürreye bağlı 83 000 
çocuk kaybedilmektedir. Bu sebeple, T.C. Hükümeti-UNICEF 1988-1992 İşbirliği Ana Uygu
lama Planı ve 1991-1995 Ana Uygulama Planı çerçevesinde 1988 yılından buyana bebek ölüm 
hızının yüksek olduğu illerde zatürreden ölümlerin önlenmesine yönelik olarak WHO ve UNI-
CEF işbirliği ile Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolü Programı uygulanmaktadır. 
Ayrıca, bilindiği gibi Bilimsel gerçeklere göre, tıp ilmi her 7 yılda bir yenilenir. Fransa, "0-5 
yaş çocuklarda kullanılmamalıdır" kuralını 1974'te, yani bundan 19 yıl önce koymuştur. An
cak, pek çok diğer antibiyotiğin yan etkileri yanında çok daha düşük bir risk olarak penicillin 
100 000 uygulamada bir yada iki kişide allerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Oysa, bu
gün ilmî gerçek, Penicillin Procain'in çocuklarda daha az allerjik reaksiyon yapacağı şeklinde
dir. Gerçekten, Penicillin allerjisi en sık 20-49 yaş arası erişkinde görülmekte bu sebeple ço
cuklarda penicillin daha rahat ve güvenle kullanılmaktadır. 

Penicillin Procain, yürütülen program içinde ekonomik gücü olmayan ailelere ücretsiz ve
rilmek için cotrimaksazol ile birlikte UNICEF tarafından satın alınarak Bakanlığımıza yeril
miş, önce kutuların üzerindeki "5 Yaş altıçocuklarda kullanılmamalıdır" ibaresi sebebi ile, 
ilacın dağıtımı ertelenmiş; durum incelenip açığa kavuştuktan sonra bizim çocuklarımız için 
hiçbir mahzuru olmayacağı ve bu kuralın dünyanın sadece bir ülkesinde bulunduğu anlaşıldık
tan sonra, ilacın dağıtımına 1991 yılında başlanılmıştır. Konu ile ilgili geniş ve doğru açıklama
lar, pek çok değerli basın mensubumuzun destek ve yardımı ile Bakanlığımız tarafından toplu
ma iletilmiştir. 

Bugüne kadarki binlerce uygulamada en küçük bir komplikasyon dahi olmamış; ancak, 
konu, sebebi anlaşılamaz biçimde bazı kesimlerce çarpıtılmıştır. 

Soru 3. "Bu ilacın büyüklere dahi kullanılırken özel şırıngalar gerektiği ifade ediliyor. 
Bakanlığınızın bu konuda aldığı bir tedbir var mıdır?" 

"Kullanılırken çok dikkatli olunmadığı, damar ve sinirlere yakın kullanıldığı zaman ço
cuklarda sakatlıklara yolaçtığı iddiasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" 

Cevap 3. Penicillin Procain'in vücuda zerki için özel bir şırınga gerekmemektedir. Bü
tün enjektabl ilaçların vücudun uygun yerine uygun şekilde enjekte edilmesi gerekir. Aksi tak
dirde komplikasyonlara sebep olabilir. Bu, sadece Penicillin Procain'e has bir etki değildir. 

Diğer taraftan, sağlık personelimiz enjeksiyon konusunda eğitimlidir. Uygulama ilmî ve 
teknik bilgiler doğrultusunda yapıldığında uygulamaya bağlı bir yan etki görülme ihtimali az
dır. Anılan program kapsamında, ilaç ile birlikte ücretsiz olarak enjektör de gönderilmektedir. 
Bu enjektörler, 5 cc'lik olup, aslında ilaç miktarı içine sığdığında enjektörün kaç cc'lik olduğu 
hiç önemli olmayıp, üzerindeki derece işaretlerine göre ölçüm ayarlanır ve sadece konu hak
kında hiçbir tıbbî bilgisi olmayanlar tereddüte düşebilir. Fakat, tabip, ebe hemşire, sağlık me
muru diploması olanlar için böyle bir tereddüt söz konusu değildir. 
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. Soru 5. "Bu ilacın aile planlaması ile birlikte kullanıldığı ve imalatçı firmanın adının 
bulunmaması doğru mu?" 

Cevap 5. (önerge'de 4 üncü soru olmadığından, karışıklığa sebebiyet vermemek için ce
vap numarası da atlanılmıştır.) 

Söz konusu ilacın aile planlaması ile hiçbir ilgisi yoktur. Penicillin Procain'in aile planla
ması metodu olarak kullanılabileceği veya bu anlamda herhangi bir etkisi olabileceğine dair 

, literatürde herhangi bir bilgiye rastlanamamaktadır. Penicillin Procaein antibiyotiktir ve sade
ce mikrop öldürür. İnsanları gebelikten korumak gibi bir etkisi yoktur. Ancak, basında da ba
zen yer alan "dedikodu" niteliğindeki bu tür fikirler ne yazık ki halkımızın da aklını karıştır
maktadır. 

Penicillin Procain'Ierin temin edildiği "Sedapharm" firması Fransa'da bulunmaktadır. Fran
sız Ticaret Ateşeliği aracılığı ile söz konusu firma hakkında bilgi alınmıştır. Sedapların Firma
sının adresi 18 Avenue d'Alsece 924000 Courbeuole'dir. 

Soru 6. "Bu ilacın kullanılmasına "sakıncalı olduğu için" karşı çıkan Sinop tli Merkez 
2 Nolu Sağlık Ocağında görevli Dr. Munise Ozan'ın görevden alınması doğru bir uygulama mı?" 

Cevap 6. Sinop tli Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağında görevli Dr. Munise Ozan, halen aynı 
yerde görev yapmaktadır. 

14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni kurulan belediyeler tarafından yapılan 
iş makinesi alımlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1935) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Türkiye genelinde yeni kurulan Belediyelerde hızlı bir şekilde iş makineleri alınmaktadır. 
— Çalıştırdıkları görevlilerin paralarını gününde ödeyemeyen belediye başkanlarının bu 

alımları yasal mıdır? 
— Bu tür ihalesiz alım yapan, Belediye Başkanları hakkında gerekli soruşturmaları yaptı

racak mısınız? 

TC. 
içişleri Bakanlığı 13.12.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/1166 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının 8.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1935-5940/27402 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in "Yeni kurulan belediyeler tarafından yapılan iş ma
kinesi alımlarına ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; 
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Bilindiği gibi, 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olmayan iş makineleri hakkındaki Kamu tş 
Makineleri Standardızasyonunun Sağlanması ve Düzenlenmesi Hakkında Karara ilişkin 
25.10.1983 gün ve 83/7244 sayılı Kararname, 8.1.1993 gün ve 21459 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanan 28.11.1992 gün ve 92/3832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırıldı
ğından, iş makineleri alımlarında 2886 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla, Dev
let Planlama Teşkilatından Karar alınmasına gerek bulunmamaktadır. 

Belde halkının mahallî ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan belediyelerin 
yetkili organları vasıtasıyla usulüne uygun olarak yapmış oldukları idarî işlemler üzerinde Ba
kanlığımın bir "yerindelik denetimi" yapması söz konusu değildir. 

Buna karşılık, Bakanlık olarak belediyelerin hukuk dışı uygulamaları üzerine büyük bir 
hassasiyetle gidilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu çerçevede, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa aykırı olarak iş makinesi satın alındığına dair bir tespitte bulunulduğunda veya ha
ber alındığında yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmezdin, Kahramanmaraş-Dönüklü Bel
desi İlköğretim Okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2471) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sorulan sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delaletinizi arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : Kahramanmaraş Merkez Dönüklü beldesi ilköğretim okulunun orta kısımında 150 
öğrenciye sadece iki öğretmen görevlendirilmiştir. 

tki öğretmenin 150 öğrenciye neyi, nasıl Öğreteceğini izah eder misiniz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13.12.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : O22.Arş.Pln.Dai.Bşk.-93/002814 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 19.11.1993 tarih ve 7/2471-6556/28461 
sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in "Kahramanmaraş-Dönüklü Bel
desi İlköğretim Okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Kahramanmaraş Dönüklü Beldesi İlköğretim Okulu ikinci kademesinde 140 öğrenci, 2 branş 
öğretmeni vardır. Ayrıca, 4 öğretmen de ücretli olarak görevlendirilmiştir. Boş geçen ders yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, TPAO Gölbaşı tesislerinde mev
simlik olarak çalışan bir işçinin işten çıkarılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/3164) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletinizi arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : Mehmet Yıldız (Halen Kahramanmaraş Merkez Abbaslar Köyünde ikamet eder) 
Türkiye Petrolleri A.O. Gölbaşı tesislerinde 5 yıl şoför olarak sezonluk işçi olarak çalıştı. Ge
çen yıl 11 inci ayda işten çıkarıldı. Aynı durumda olup sezon sonunda işten çıkarılan işçiler 
tekrar işe alındığı halde Mehmet Yıldız tekrar işe niye alınmadı? 

TC. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 13.12.1993 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-2267/15990 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3164-7391/29893 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in tarafımdan cevaplandırılmasını 

istediği yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in Yazılı Soru önergesi Cevabı 
(7/3164-7391) 

Soru : Mehmet Yıldız (Halen Kahramanmaraş Merkez Abbaslar Köyünde ikamet eder) 
Türkiye Petrolleri A.O. Gölbaşı tesislerinde 5 yıl şoför olarak sezonluk işçi olarak çalıştı. Ge
çen yıl 11 inci ayda işten çıkarıldı. Aynı durumda olup sezon sonunda işten çıkarılan işçiler 
tekrar işe alındığı halde Mehmet Yıldız tekrar işe niye alınmadı? 

Cevap : Yapılan tetkikler sonucu; TPAO Merkez Teşkilatı emrinde Mehmet Yıldız isimli 
4 kişi görev yapmıştır. Konu olan 4 kişi arasında geçen yıl işine son verilen mevcut değildir. 

Ancak TPAO'na Müteahhit olarak hizmet veren Petrol Ticaret Limited Şirketi'nde Meh
met Yıldız isimli 2 kişinin görev yaptığı tespit edilmiştir. 
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Bunlardan biri; Hüseyin Oğlu Kahramanmaraş 1960 doğumlu şoför Mehmet Yıldız olup, 
20.10.1990 tarihinden itibaren adıgeçen Şirkette çalışmasına devam etmektedir. 

Diğeri ise ökkeş Oğlu Kahramanmaraş 1962 doğumlu Mehmet Yıldız olup, sondaj işçisidir. 
Müteahhit olarak hizmet veren bu tip şirketler, aradaki sözleşme hükümlerine göre yap

makla mükellef oldukları hizmetlerden dolayı TPAO'ya karşı sorumluluk taşımaktadırlar. Ya
sal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla işçi hareketlerine TPAO'nun müdahalesi söz ko
nusu değildir. 

17. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Arapça öğretmenliği bölümlerinden mezun olan
ların istihdam sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/3203) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından Anayasa ve iç
tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

tsmet Gür 
Aksaray 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakütesi Yabancı Diller Eğitimi Arapça öğretmenliği bölü
münden 5 yıl süre ile eğitim yaparak mezun olan Arapça Yabancı Dil öğretmenlerinin; 

Pedagojik Formasyon eğitimi almaları ve stajlarını tamamlamaları yanında ayrıca Millî 
Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu Kararları ile Arapçanın Yabancı Dil olarak okutulması
nın kabul edilmiş olduğu bilindiğine göre; 

1987 yılından bu yana 6 dönemdir bu okuldan mezun olan Arapça Yabancı Dil öğretmen
lerinin münhal bulunan kadrolara, Branş öğretmeni ya da sınıf öğretmeni olarak bugüne ka
dar atanmamış olmalarının nedenlerini; 

Bu öğretmenler için bir çözüm yolu aranmakta olup, olmadığının; 
Ayrıca önümüzdeki günlerde kadroya alınacak 5 000 öğretmen arasında bu mağdur ol

muş insanlara yer verilip verilmeyeceğinin yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13.12.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : O22.Arş.Pln.Dai.Bşk.-93/0O2815 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Başkanlığının 19.11.1993 tarih ve 7/3203-7459/30100 sayılı yazısı. 
Aksaray Milletvekili Sayın tsmet Gür'ün "Arapça öğretmenliği bölümlerinden mezun olan

ların istihdam sorununa ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara atanacak öğretmenlerin menşeleri Talim ve Terbi

ye Kurulunun 3.4.1991 gün ve 37 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, bu karara göre öncelikle 
öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları mezunlarından, ihtiyacın karşılanamadığı branş-
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larda ise yine aynı kararda yer alan diğer yükseköğretim kurumları mezunlarından pedagojik 
formasyon belgesi bulunanların öğretmen olarak atamaları yapılmaktadır. 

Söz konusu kararda; Fakültelerin Arapça öğretmenliği ile Arap Dili ve Edebiyatı bölüm
leri mezunlarının Halk Eğitim Merkezlerine Pratik Arapça Kurs öğretmeni olarak atanabile
cekleri belirtilmiştir. 

1993 yılı atama döneminde sınırlı sayıdaki kadro için yoğun ihtiyaç duyulan branşlarda 
öğretmen alımı yapıldığından, bu branşa yer verilmemiştir. 

Ancak, daha sonraki atama dönemlerinde ihtiyaç olduğunda Arapça öğretmenliği bölü
mü mezunlarının da durumları değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin'e bağlı Tanır Beldesinin ne 
zaman ilçe yapılacağına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3218) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

— Hatay-Rayhanlı-Akkuyu Köyündeki Muhtarlığa ait arazideki son durum ve karar nedir? 
— Kahramanmaraş-Afşin-Tanır Beldesine 1977 genel seçimlerinden bugüne kadar ilçe ya

pılacağı sözü verilegelmiştir. 7 Kasım 1992 ara seçimlerinde de DYP ve SHP'Ii Bakanlar ile 
Milletvekilleri ilçe sözünü tekrar etmişlerdir/Tanır beldesinin ilçe olması hangi tarihte gerçek
leşecektir? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 10.12.1993 

tiler idaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. : B050tLt0060001.205/46-2-6908 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Kan. Kar. Md.nün 19.11.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3218-
7501/30237 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin "Hatay ili Reyhanlı 
ilçesine bağlı Akkuyu Köyündeki muhtarlığa ait arazideki son durum ile Tanır Bucağının ne 
zaman ilçe yapılacağı" konusundaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Hatay ili Kumlu ilçesi Akkuyu Köyünde muhtarlığa vaya köy tüzelkişiliğine kayıtlı taşın
maz mal bulunmadığı, adı geçen köyde 8, 10 ve 12 parsellerde toplam 1 735 561 metre kare 
hazineye ait arazi bulunduğu, diğer arazilerin şahıslar adına tapulu olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca; 
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Tanır Bucağının ilçe haline getirilmesi konusundaki işlem dosyası tamamlanmış olup, ilçe ku
rulması çalışmalarına başlandığında bu bucağın durumu da değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'daki okulların öğretmen 
açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3223) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş İlimizin toplammdaki 900 öğretmen açığının 150'si Elbistan'da bulun
maktadır. öğretmensiz geçen dersler, geleceğimizin sigortası öğrencilerimizi okullardan soğut
makta, eğitim-öğretimden beklenen hedeflere ulaşılamamaktadır. İlçenin öğretmen açığının ka
patılması için öğretmen tayin edecek misiniz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13.12.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Arş.Pln.Dai.Bşk.-93/002818 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : T.B.M.M. Başkanlığının 19.11.1993 tarih ve 7/3223-7506/30242 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin "Elbistan'daki okulların öğretmen 

açığına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1993 atama döneminde Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinin orta dereceli okullarına 98 
branş öğretmeni atanmış, 61'i göreve başlamıştır. Bununla birlikte açık geçen dersler, ücretli 
öğretmen görevlendirilmek suretiyle doldurulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakam 

20. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'in, bakanlıkça belediyelere yapılan yardımlara 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve îskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3238) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanının yazılı olarak cevaplandırma

sı için gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 
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Sorularım : 
1. Bakanlığınızca 1992 ve 1993 dönemlerinde hangi tarihlerde hangi belediyeye ne kadar 

karşılıksız para yardımı yapılmıştır, 
2. Yine aynı dönemlerde hangi tarihte hangi belediyelere ne gibi aynî yardımlarda bulu

nulmuştur. 
3. Bu yardımların verilmesinde hangi kriterler esas alınmaktadır? 

TC. . 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 13.12.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3808 

Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: T.B.M.M.'nin 19.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3238-7541/30317 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Belediye yardımları 

konusunda Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Yıllara göre, Bakanlığımızca Belediyelere yapılan yardımların sayısal ve parasal değerleri 
şöyledir; 

1992 yılında 1 676 Belediyenin düzenleme projesine 191 000 000 000 TL., 257 Belediyenin 
kamulaştırma projesine de 18 000 000 000 TL. olmak üzere toplam, 1933 Belediyeye 
209 000 000 000 TL., 

1993 yılınde ise; 1 830 Belediyenin düzenleme işine 369 000 000 000 TL., 178 Belediyenin 
kamulaştırma işine de 21 000 000 000 TL. olmak üzere toplam 2 008 Belediyeye 390 000 000 000 
TL. ödenek gönderilmiştir. 

Söz konusu yardımlar Belediyelerin en son yapılan nüfus sayımları ile İl, İlçe ve Kasaba 
olma durumları gözönüne alınmak suretiyle belİi kriterler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

21. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilccik-Yenipazar Kaymakamı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3248) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ili Yenipazar ilçemizde görev yapmakta olan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, ilçe
miz insanına yaptığı uygulamalarla sıkıyönetim uygulamaktadır. Bilhassa Devlet Hastanesi dok
torlarına verdiği direktiflerle Yenipazar insanımıza işkence yapmaktadır. 

— Yaptığı bu işkencelerini de kendi silahını kendi makamında ilçe sakinlerinden Ahmet 
Dülger'e çekmekle göstermiş. Caferler köyü muhtarını makamından "imam kafalı herif" diyerek 
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kovmuş, insanları sınıflandırarak muamele etmeyi huy edinmiş bir devlet görevlisini bu denge
siz davranışlarından dolayı takibe almayı ve uyarmayı düşünüyor musunuz? 

— İlçemize göndereceğiniz müfettişlerinizle, batıda sıkıyönetim ilan etmiş olan bu kay
makamın uygulamalarına son verdirmek için İlçe insanımızıda dinleme imkânınız var mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 13.12.1993 

Sayı : B050PGMO710001-Ş/17205 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.11.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.GNS./3248-7551/30350 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 

sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 
Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

Yenipazar İlçesi Kaymakamı E. Şevket Aksoy tarafından Sağlık Ocağı personeline sevk 
konusunda yasalara aykırı verilmiş herhangi bir emir söz konusu değildir. Doktorların sevk 
yapmadığı iddiası ise İlçe Lise Müdürü ve eşinin Bilecik'e sevk isteklerinin doktorlarca olumlu 
karşılanmamasından kaynaklanmıştır. Ancak sevk edilmeme. Kaymakamın emri ile değildir. 
Doktorlar beyanlarında kendi takdir yetkilerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

Silah çekme iddiası herhangi bir tanık beyanı ile doğrulanmadığı gibi, iddia sahibi Ahmet 
Dülger'in İlçede her konuyu şikâyet etme alışkanlığı yüzünden ciddiye alınmayan birisi oldu
ğu, iddianın mantıklı bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Caferler Köyü Muhtarı Nuri Bal'a Kaymakamın "İmam Kafalı Herif" diyerek makamın
dan kovmasıda doğru değildir. Olayın yegâne tanığı Yumaklı Köyü Muhtarı İsmail Yıldız'ın 
yeminli ifadesinden anlaşıldığına göre bu şekilde bir hitap ve kovma olmamıştır. 

Yenipazar Kaymakamı E. Şevket Aksoy hakkındaki iddiaların asılsız olduğu, Lise Müdü
rünün Sağlık Ocağından sevk edilmemesinden kaynaklanan olayın basın yolu ile büyütülmek 
istendiği, İlçede sıkıyönetim havasının ise kesinlikle olmadığı belirlenmiştir. 

22. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik A nadolu Lisesi Okul Koruma Derne
ğinin uygulamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3249) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik Anadolu Lisesinde okul koruma derneği adındaki derneğin, okul öğrencilerinin 
öğlen yemeği ihtiyacını Serer Yemek Fabrikasından mı, karşılamaktadır? 

Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler evinde yemek çıkmamakta mıdır? Eğer çı
karmıyorsa neden okul öğrencilerinin de buradan istifade ettirilmeleri sağlanmamaktadır? 
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Anadolu Lisesi Müdürlüğü bu uygulamaya ne cevap vermektedir. Bu tür koruma dernek
lerinin daha ucuz ve daha kaliteli yemek olanakları varken, özel firmalarla anlaşma yapmaları 
sizce doğru mudur? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13.12.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : O22.Arş.PIn.Dai.Bşk.-93/002812 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 19.11.1993 tarih ve 7/3249-7552/30351 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Bilecik Anadolu Lisesi Okul Koruma Der
neğinin uygulamalarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Okul koruma derneğince, Bilecik'te toplu yemek imalatı yapan iki firmadan (Tezel Gıda 
A.Ş. ve Güner Yemek Sanayii) teklif alınmış, en uygun nitelik ve şartları taşıyan Tezel Gıda 
A.Ş.'den günlük 13 000 TL. + KDV ile yemek alınmaya başlanılmıştır. Halen okul koruma der
neği aracılığı ile 70 öğrencinin yemek ihtiyacı bu şekilde karşılanmaktadır. 

öğrencilerimizin öğle yemeği ihtiyacının Bilecik öğretmenevi aracılığı ile de karşılanması 
yoluna gidilmiştir. Ancak, Bilecik öğretme nevinin kendi bünyesinde üye ve yakınlarının yarar
lanabildiği bir yemek ünitesi bulunmakta olup, dışarıya toplu veya kendi yerinde yemek verme 
uygulaması yoktur. 

Halen Bilecik Anadolu Lisesinde öğretmen çocuğu olarak okuyan 40 kadar öğrencinin 
de öğle yemeği ihtiyacı 15 000 TL. karşılığında Bilecik öğretmenevinden karşılanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

23. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Anadolu Lisesi öğrencileri için dü
zenlenen bir yurt dışı gezisine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ceva
bı (7/3250) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

— Bilecik Anadolu Lisesi, Beyaz Rusya ve Polonya gezisi tertiplemiş midir? 
— Yoksa okul koruma derneği mi, bu geziyi tertiplemiştir? 
— Koruma derneği tertiplediyse, dernek çalışanlarından bu geziye katılan olmuş mudur? 
— Katılmışlarsa, masrafları dernekçe mi, karşılanmıştır? 
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— Anadolu Lisesi Bahçesindeki tarihî saat kimler tarafından çalınmıştır? 
— Okul çevresindeki korkuluklar sökülerek, kimler tarafından nerelere götürülmüştür? 
— Bugüne kadar bu konuda herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? 
— Yapıldıysa bu olayların failleri kimlerdir? 
— Sit alanı içinde bulunan okul yatakhanesi kimler tarafından yıktırılmıştır? Bu yıkım 

kimin emriyle gerçekleştirilmiştir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13.12.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 002.Arş.Pln.Dai.Bşk.-93/002813 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Başkanlığının 19.11.1993 tarih ve 7/3250-7553/30352 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Bilecik Anadolu Lisesi öğrencileri için dü

zenlenen bir yurt dışı gezisine ilişkin" yazılı soru Önergesi incelenmiştir. 

"" 1. Bilecik Anadolu Lisesi Beyaz Rusya ve Polonya'ya herhangi bir gezi düzenlememiştir. 
Ancak, 1992 Nisan ayında Bakanlığımızdan alınan izinle Ukrayna'nın Kirevagrad Şehrin

de düzenlenen 11. Uluslararası Folklor Festivaline Okul Folklor ekibi davet edilmiş ve 3 öğret
men, 4 öğrenci velisi ve 17 öğrenci katılmıştır. 

2. Geziye katılanların tümü gezi masraflarının hepsini kendileri karşılamışlardır. Gezi
nin Okul Koruma Derneği ve Okul Aile Birliği ile herhangi bir ilişkisi olmamıştır. 

3. Tarihî saat konusunda Valilikçe yapılan soruşturmada Anadolu Lisesinin şimdiki bi
naya taşındığı 1984 yılında saatin olmadığı, ayrıca kulede böyle bir saatin tahmini 20 yıldır 
da bulunmadığı belirlenmiştir. 

4. Bilecik Anadolu Lisesi ön cephesinde bulunan korkuluklar 1992 yılında yapılan ona
rımda değiştirilmiş ve yerlerine yenisi taktırılmıştır. Sökülen 40 metre korkuluk demiri ise oku
lun kuzey cephesine monte edilerek okul bahçesi koruma altına alınmıştır. 

5. Bilecik Anadolu Lisesi bahçesinde eskiden Ertuğrulgazi Yatakhanesi olarak kullanı
lan ve okulun başka bir binaya taşınması sonucunda atıl durumda olan her yönüyle de çökme 
tehlikesi arz eden kargir bina, Bayındırlık Müdürlüğünün 13.12.1989 tarihli yıkım kararına da
yalı olarak, Millî Emlak Müdürlüğünce 19.6.1992 tarihinde ihalesi yapılarak yıktırılmıştır. Söz 
konusu bina 1960'lı yıllarda öğrenci velileri tarafından yaptırılmış olup tarihî bir özelliği bu
lunmamaktadır. . 

Bilgilerinize arz ederim. * • 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

24. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Adıyaman-Malatya Karayoluna ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mn yazılı cevabı (7/3259) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Mahmut Kılınç 
Adıyaman 

Adıyaman-Malatya (Yeşilyurt yolu toplam 109 km'dir.) I. Kısım yolunun 24. Km.si 1990 
yılında tamamlanmış olup asfaltlanmıştır. 

Adıyaman-Malatya yolunun geriye kalan bir bölümü daha ihale edilmiştir. Söz konusu 
bu yol aynı zamanda Urfa-Malatya bağlantısıdır. Adıyaman üzerinden Güney-Kuzey bağlantı
sını da gerçekleştirecektir/Adıyaman, Urfa ve çevresinin GAP'ın devreye girmesi ile oluşacak 
ekonomik potansiyelin seviyesi düşünülürse bu yolun çok daha önemli olduğu kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Adıyaman-Diyarbakır yolunun Atatürk barajı ile kapanmış olması, bu yolu 
Adıyaman için daha da önemli kılmaktadır. İşaret edilen öneminden dolayı bu yolun bir an 
önce bitirilmesi gerekmektedir. 

— Büyük öneme sahip bu yol ne zaman bitirilecek ve daha erken bitirmek gibi bir düşün
ceniz de var mıdır? 

— Bütünü ihale edilecek midir? 
— Adıyaman-Çelikhan bağlantısının çok önemli olduğu bilindiği halde bu bağlantı ne 

zaman sağlanacaktır. 

— Şehirlerarası karayolu olan bu yol standartlara uygun yapılmakta mıdır? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 13.12.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3810 

Konu : Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M.'nin 19.11.1993 gün ve A.Ol.Û.GNS.0.10.00.02-7/3259-7572/30458 sayılı yazısı. 
ilgi yazı ilişiğinde alınan Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Adıyaman-Yeşilyurt-

Malatya yoluna dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı sorusu önergesi incelenmiştir. 

1993 Yılı Çalışma Programında yer alan Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya yolunun proje uzun
luğu 111 km. olup, 1995 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

Söz konusu proje dört kısımda ele alınmıştır. 

Buna göre; Adıyaman Km.: 0+000 olmak üzere, Adıyaman-Çelikhan güzergâhının I. kısmı 
olan Km. : 0+000-23 + 803 arası geçmiş yıllarda asfalt sathi kaplamalı olarak tamamlanmış 
ve trafiğe açılmıştır. II. kısmın ise Km. : 23 + 803-49+266 G/56+244 t arasındaki yapımına 
1990 yılında başlanmış olup, halen çalışmaları sürdürülen bu kesimin bütçe imkânlarına bağlı 
olarak 1994 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır. 

Malatya Km. : 0+000 olmak üzere; Malatya-Yeşilyürt-Çelikhan arasının da I. kısmı olan 
0+000-21 + 974 arasının yapımına 1991 yılında başlanmış olup, yine bütçe imkânlarına bağlı 
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olarak 1994 yılı sonunda bitirilmesi planlanmış. II. kısmına ait olan Km. : 21+974-56+244 
arasının da 1994 yılında ihale edilmesi planlanmış olup, söz konusu yol için 1993 yılı sonu iti
bariyle 140 Milyar TL. harcanmıştır. 1994 yılı ödeneği ise 60 Milyar TL.'dir. 

Yolun tamamının bitirilmesi için program ödeneğine ilave olarak 240 Milyar TL. daha öde
neğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 

_$5Ü2&: 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 

(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 
X 2. —-1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy

gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1992 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) (Da
ğıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 3. — Katma Bütçeli idareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (İ/629) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. 
Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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SÖZLÜ SORULAR 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER ' 


