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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak dört oturum yaptı. 
Mümtaz Soysal'm istifasıyla boşalan Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı ve Başbakan Yar

dımcısı Murat Karayalçın'ın atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile; 
(10/218 ve 219) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyo

nun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, 15-17 Aralık 1994 tarihlerinde Portekiz'e yapacağı zi

yarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 
1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanlarının 
(1/771, 1/772; 1/754, 3/1580; 1/755, 3/1581) (S. Sayılan : 747,748, 750,749), görüşmelerine de
vam olunarak; 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
1995 malî yılı bütçeleri ve 1993 malî yılı kesinhesaplarıyla; 
Denizcilik Müsteşarlığının 1995 malî yılı bütçesi 
Kabul edildi. ' 
15 Aralık 1994 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 23.38'de birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ali Günaydın İbrahim Halil Çelik 
Konya Şanlıurfa 

, Kâtip Üye Kâtip Üye 
İlhan Kaya Işılay Saygın 

İzmir İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. - GELEN KAĞITLAR 
15.12.1994 PERŞEMBE 

Tasan 
1. — Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının Ankara'da bir Temsilci Bürosunun Kurulması

na Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı (1/791) (Dışiş
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 
BAŞKAN : BaşkanvekiH Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER : Kadir BOZKURT (Sinop), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

" _ _ - © _ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum. 
1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu Taşanları üzerindeki görüşmelere^ devam edeceğiz; ancak, görüşmelere başlamadan önce, 
Başkanlığın sunuşları vardır. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Murat Karayalçın 'in Dışişleri Bakanlığına atanması sebebiyle boşalan Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığına, Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın 'in vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1674) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 2 tezkeresi vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Başbakanlığın 13 Aralık 1994 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-1/1-1952Ö sayılı yazısı. 
Murat Karayalçın'ın Dışişleri Bakanlığına atanması sebebiyle boşalan Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcılığına, Dışişleri Şakanı Murat Karayalçın'ın vekalet etmesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 113 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Hüsamettin Cindoruk 

Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)'— Çok iyi becerir, kabul. 
2. — Portekiz'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM 

Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1673) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Söares'in davetlisi olarak, 15-17 Aralık 1994 tarihleri arasın
da Portekiz'i resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 7995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754,3/1580; 1/772; 11755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) 

A) VAKİFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ve ke-

sinhesabınm görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grupları ve şahıslan adına, söz alan sayın üyele
rin adlarını sırasıyla okutuyorum: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde söz alanlar: 
Grupları adına: Refah Partisi Grubu adına Çankırı Milletvekili İsmail Coşar, Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti Grubu adına Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, Anavatan Partisi Grubu adına Yozgat 
Milletvekili Mahmut Orhon, Doğru Yol Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Mehmet Özkan. 

Şahısları adına: Lehinde Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya, aleyhinde Çankırı Milletve
kili İsmail Coşar. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi daha önce alınmış bulunan karar gereğince, 
bu bütçe görüşmelerinde gruplar adına konuşacaklar 15'er dakika, şahısları adına konuşacak sayın 
üyeler de 10'ar dakika konuşacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, daha önce alınan karara göre diye cümleme başladım; bu kararı, Yüce 
Genel Kurul aldı. Ben, burada, Genel Kurul adına bu görüşmeleri yürüteceğim. Sizin aldığınız ka
rarı çiğneyemem; bu kararın dışında bir uygulama yapma imkânım yok. Bu nedenle, sayın konuş
macıların konuşmalarının bitimine 2 dakika kala bir uyarı yapacağım, konuşmaları bittiği anda da, 
son cümlelerini söylemek için dahi yeni süre vermeyeceğim. 

Dikkatlerinize arz ederim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın İsmali Coşar'a söz vereceğim. 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA İSMAİL COŞAR (Çankırı) - Sayın Başkan, benim ayrıca şahsım adı

na konuşma hakkım vardı; iki konuşmayı birleştirmemiz mümkün mü? 
BAŞKAN — Birleştirmem mümkün değil; zamanı geldiğinde sözünüzü alırsınız. 

Sayın milletvekilleri, zaman konusunda en çok tolerans sahibi arkadaşınız benim, bunu bili
yorsunuz; ama, bu konuda sizin İçtüzüğün amir hükümleri içerisinde bir ekstra kararınız var. Ben, 
sizin adınıza görev yapıyorum; bu görevim içerisinde, görevimi çiğnetmeye beni zorlamayın. 

(7; 747, 750, 748, 749 S. Sayılı Basmayanlar 12.12.1994 tarihli 50 nci Birleşim Tutanağına ek
lidir. 
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MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Biz çiğneyelim Sayın Başkan, siz çiğnemeyin. 
BAŞKAN — Ona da müsaade edemem Sayın Milletvekilim. 
Buyurun. 
RP GRUBU ADINA İSMAÎL COŞAR (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Va

kıflar Genel Müdürlüğünün 1995 yılı bütçesi üzerinde şahsım ve Grubum adına söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçesini görüşmekte olduğumuz Vakıflar Genel Müdürlüğü, 3 Mart 
1924 gün ve 429 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu Genel Müdürlük, 227 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve 2762 sayılı Kanunla hizmetlerini sürdürmektedir. Bu kanuna göre, vakıflar, mazbut 
vakıflar, mülhak vakıflar, cemaat ve esnaf vakıfları olmak üzere sınıflandırılmışlardır. 1967 yılında 
Medeni Kanunda yapılan bir değişiklik ile 903 sayılı Kanunla yeni vakıfların kurulmasına da im
kân sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vakıf hizmetlerinin tarihi, ilk insan ve ilk Peygamber 
Adem Aleyhisselam ile başlamıştır ve bu başlangıç, bütün peygamberlerin zamanında da devam 
edegelmiştir. Son Peygamber Muhammed Aleyhisselamın, "fedek" denilen arazisini, fakir ve kim
sesizlere bağışlamasıyla de İslamda vakıf hizmetleri daha da süratlendirilmiştir. 

Bu uygulamayı gören Hazreti Ömer, Peygamber Efendimize gelerek," Ya Resulullah; Hay-
ber'deki hurmalığımı fakirlere bağışlamak istiyorum"demesi üzerine, Peygamber Efendimiz Haz
reti Ömer'e, "Ya Ömer.istersen hurmalığının aslını muhafaza et, meyve ve hâsılatını da fakirlere 
Vakfet "buyurmuşlardır. Hazreti Ömer bu tavsiyeye uymuş, halifeliği zamanında da yapmış oldu
ğu bu bağışın vakfiyesini bizzat kendisi yazdırmıştır, işte böylece, bugünkü vakıfların temeli atıl
mış bulunmaktadır. 

Vakıf kurma faaliyeti, dört halife devrinde, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, beyliklerin ve 
bütün Türk boyları zamanında'daha da gelişerek devam etmiştir. 

Osmanlılar devrinde kurulan vakıflar ise, devletin yapması gereken bütün hizmetleri yapabi
lecek güç ve seviyeye ulaşmıştır. Nitekim, Osmanlılar zamanında yapılmış bulunan camilerin, çeş
melerin, hastanelerin, kervansarayların, köprülerin, hanlar ve hamamların pek çoğu vakıflar tara
fından yapılmıştır. Hatta, bunların yapımlarıyla da kalınmayıp, onarımlarını yapmak ve devamları
nı sağlamak için, han, hamam, dükkân, arazi ve zeytinlikler gibi akarlar da vakfedilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vakıfların korunması hususuna gelince: Vakıfların mü
tevelli heyetlerine, hükümetlere düşen en büyük görev; ecdat yadigârı olan bu vakıfları korumak, 
onları vakfiyelerindeki şartlara göre yönetmek ve bu vakıfların elden çıkarılmasını önlemektir; 
ama, ne acıdır ki, çoğu zamanlar, bu hususa dikkat edilmediğini görmekteyiz. Şöyle ki, cumhuri
yet hükümetleri, çıkardıkları kanunlarla, vakıf arsalarını imar müdürlüklerine, memba sularını be
lediyelere, zeytinlik, fındıklık, incirlik ve tarlaları da ücretsiz olarak halka dağıtmışlardır ve yine, 
1947-1960 yılları arasında, 80 860 dönüm vakıf arazisini, halka -bilâücret- olarak hibe etmişlerdir. 

Özel bir kanunla, 13 Nisan 1954 tarihinde Vakıflar Bankası kurulmuştur. Vakıf malları satı
larak, bütün sermayenin yüzde 55'i mazbut vakıflardan yüzde 20'si de mülhak vakıflardan olmak 
üzere, sermayenin yüzde 75'i ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu bankaya ortak edilmiştir; bu ne acı 
ve ne ibret verici bir uygulamadır. Vâkıfların, yani, vakfedenlerin, Allah rızası için, Allah'ın razı 
olduğu yerlere harcama şartıyla bağışladıkları mal, ve paralar, Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde 
şiddetle yasaklanan faize kaynak olarak kullanılmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, işte böylece, vakıf mallan, yetmiş yıldır çarçur edilmiş 
olmaktadır. Vakıf mallarının tümü, devlete, hükümete, parlamentoya ve bütün millete bırakılan yü
ce bir emanettir. Bu emaneti gereği gibi koruyup muhafaza etmemekte, sarf ederken vakfiyelerin-
deki şartnamelere uymamakta, büyük vebal, büyük manevî mesuliyet vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Parlamento çatısı altında milletvekilliği yapmış ve 
halen de yapmakta olan bizler, altmış yıldır, büyük mesuliyet duygusu ve büyük vebal ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. Bizleri büyük vebal altında bırakan bu olay, 24.11.1934 gün ve 2/1589 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Ayasofya Camiinin, müzeliğe çevrilmesi olayıdır. Büyük devlet 
adamı Fatih Sultan Mehmet Han, fetihden 481 yıl sonra, Ayasofyanm kapanacağını görmüş olacak 
ki, meşhur vakfiyesinde şu cümlelere yer vermiş bulunmaktadır: "Yerler ve gökler devam ettiği 
müddetçe, benim vakfettiğim şeyin, bu vakfiyemde koyduğum şartlarını kimse değiştiremez, boza
maz; koyduğum esaslar birer kanundur, bunların bir tek noktasını, kimse, ne eksiltebilir ve ne de 
çoğaltabilir. Bunları yapmak, Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. Koyduğum şartların ve esasların mu
hafaza edeni Allah'tır. O Allah ki, levhin, kalemin, arşın, kürsînin, yerlerin ve göklerin halikı ve 
muhafızıdır. Bu nefis kilise, kıyamete kadar cami olarak kalacak ve cami olarak da vakfedil mistir. 
Allah'a, ahrete, onun heybetine inanan hiçbir mahluk, sultan olsun, hâkim olsun, bunu değiştire
mez. Benim bu camimi camilikten çıkaranlar, Allah'ın, meleklerin ve bütün Müslümanların laneti
ne uğrasmlar. Onlar hiçbir zaman hafiflemeyen azap içinde bulunsunlar! Yüzlerine bakan olmasın 
ve kendilerine şefaat eden hiçbir kimse de bulunmasın." 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu sözleri dinledikten sonra, ne kadar büyük bir vebalin al
tında olduğumuzu daha iyi anladığımızı sanıyorum. Bu vebalden kurtulmak için önümüzde bir im
kân var; o da, Refah Partisi Grubu olarak vermiş olduğumuz kanun teklifiyle,. Sayın Ertekin Du-
rutürk'ün Ayasofyanm ibadete açılmasıyla ilgili vermiş olduğu kanun teklifinin gündemimizde yer 
alıp, görüşülerek yasalaşmasıdır. Bu kanun teklifinin, komisyonlardaki bekleme süresini doldur
duğundan, yapılan müzakere ve oylama sonucu Genel Kurul gündemine alındığı malumlarınızdır. 
Genel Kurulda yapılan bu oylamaya 238 üye katılmış; bunlardan 150 üye kabul, 87 üye ret vel üye 
de çekinser oy kullanmıştır. 

Burada hemen şu hususu ifade edeyim ki; son günlerde, güya Terörle Mücadele Kanunu Ta
sarısına destek vermeleri için, iki koldan, eşiyle birlikte tarikat turları yapan Başbakan Sayın Tan
su Çiller "Bayrak inmesin! Kur'an sönmesin! Ezan dinmesin!" diye nutuklar atmıştır; ama, Ayasof
yanm ibadete açılmasıyla ilgili olarak yapılan oylamada, Mecliste bulunan hiçbir bakam bu kanun 
teklifine "kabul oyu" vermemiştir; Ayasofya ibadete açılsın, minaresinde ezan okunsun, mihrabın
da Kur'an okunsun diye yapılan oylamada "kabul oyu" kullanmamışlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müsaadenizle, bu kanun teklifinin gündeme alınmasına 
dahi kabul oyu veremeyen Başbakan Sayın Tansu Çiller'e ve onun sayın bakanlarına, 24 DYP'li, 8 
ANAP'lı, 37 SHPli, 14 CHP'li ve 4 DSFli sayın milletvekillerine sesleniyorum: Sizler kimlerden 
yanaşınız ve kimin vekillerisiniz?! Yüzde 99,5'i Müslüman olan 60 milyon insanımız arasında, 
Ayasofya ibadete açılsın mı açılmasın mı? şeklinde bir anket yapılsa, sizler gibi kaç kişinin çıka
cağını sanıyorsunuz?! Hıristiyan papazlar, "Birinci ve İkinci incil Konsillerini yaptığımız iznik 
Şehrinde, 2 000 inci yıl kutlamalarını yapmak istiyoruz" diye Hükümetimize müracaat ederek, mü
saade istiyorlar. 

Vaktiyle, Patrikhane bir yangın sonrası tamir edilmek isteniyor; bunun üzerine, Atatürk'ün "ne 
tamiri... Bir fesat yuvası olan bu Patrikhanenin burada işi ne; onlar Yunanistan'a gitsinler" diyerek, 
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tamirine bile müsaade etmediği Patrikhanenin, Sayın Dalan'ın belediye başkanlığı zamanında ye
niden inşa edilmesine ve genişletilmesine müsaade ediliyor ve Patrikhane yeniden yapılıyor. Hatta 
bazı duyumlara göre, Patrikhanenin etrafındaki bazı arsa ve evler, yine elal tından, genişletilmek 
maksadıyla, satın alınmıştır. Tabiî, bu kadar müsamahadan cesaret alan Batılılar, Patrikhaneyi hü
kümet merkezi, patriklerini de devlet başkanı yapma hazırlığı içindedirler. " " 

Yunanistan, anaokullarından başlayarak, çocuklarına "İstanbul bizim ve bizim olacaktır" şar
kılarını söyletmektedir. Biz, bütün bu olanlar karşısında, Ayasofyanın ibadete açılması için yapılan 
kanun teklifini dahi görüşme cesaretini gösteremiyoruz. Biz, dünyayla bir olalım, yalnız yaşayama
yız diye tutturmuşuz. Biz, bir mektupla Fransa'daki dansı durduran, İran'da içki içilmesini yasakla
yan Osmanlının torunları değil miyiz? Lütfen, artık, kendimize gelelim. ABD ve Avrupa karşısın
da bu kadar zillete düşüp korkmayalım; kendi şahsiyetimizi ve benliğimizi ortaya koyalım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son vermeden, Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesi üzerinde de birkaç söz söylemek istiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1994 yılı bütçesi 659 
milyar 200 milyondu... 

BAŞKAN — Son 2 dakikanız Sayın Coşar. 
İSMAİL COŞAR (Devamla) — ... 1995 yılı bütçesi ise 330 milyar 551 milyon artırılmak su

retiyle, 989 milyar 751 milyona baliğ olmuştur. 
Merkez ve taşra teşkilatlarında yaklaşık 3 400 personel çalışmakta; yurtlarda barınan 15 bin 

civarında talebe bulunmakta; 7 binini üzerinde tamiri gereken vakıf eseri, restorasyonu beklemek
tedir. Aşevlerinde yemek verilecek; ilmi değeri olana eserler ve tanıtım broşürleri hazırlanacak; ca
milere yardım yapılacak. Bunlar dikkate alınırsa, enflasyonun yüzde 140'lara, yüzde 150'lere var
dığı düşünülürse, bütçedeki bu artış, bir hiç mesabesindedir. 

Sözlerime son verirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçemizin mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını diliyor; sizleri saygılarımla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Milletimize hayırlı olsun. 
İSMAİL COŞAR (Devamla) — Milletimize de hayırlı olsun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşar. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mustafa Kul; buyurun. (SHP sıralarından al

kışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1993 Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurla
rınızdayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Refah Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız Sayın İsma
il Coşar, Ayasofya'nm ibadete açılması konusuyla ilgili görüşlerini ifade ederken, konuşmasına 
.bakanlardan başladılar, milletvekillerine kadar -bu sıralarda oturan; insanlarımızın, tüm Türk Hal
kının, özgür iradesiyle seçmiş olduğu milletvekillerine- ağır hakaretlerde bulunarak "sizler kimle
rin vekillerisiniz" diye, bu tür bir suçlamayla başladı ve bitirdi. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Hakarette bulunmadım, yapılan uygulamayı söyledim, gizli de
ğil, açık her şey. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bizler, kimlerin vekilleri olduğumuzu, ne 
yapmak istediğimizi, neden seçildiğimizi, nelerin bekçisi olduğumuzu biliyoruz. 
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Bizler, laik cumhuriyetin vekilleriyiz, (SHP ve CHP sıralarından alkışlar) bizler, demokratik 
hukuk devletinin vekilleriyiz, (SHP ve CHP sıralarından alkışlar) bizler, Atatürk ilke ve devrimle
rinin bekçileriyiz, (SHP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) bizler, çağdaş dünyayla bü
tünleşmeye çalışan, o amaçla uğraş veren milletvekilleriyiz; bizler, Türkiye'yi dünyayla entegre et
meye çalışan, dünyayla bütünleştirmeye çalışan partilerin ve milletin vekilleriyiz; ama, ben, Sayın 
Coşar'a soruyorum, acaba siz kimin vekilisiniz, sizler kimlerin vekillerisiniz? 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Siz, ülkeyi ikiye bölenlerin, biz, milletin vekiliyiz. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) - Biz halkın vekilleriyiz, halkın. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Biz, bu milletin vekilleriyiz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. 
BAŞKAN — Sayın Kul... Sayın Kul, bir dakika... 
Bu yüce çatı altında görev yapan, Anayasanın ilgili maddeleri uyannca seçilmiş olan bütün 

milletvekilleri, sizin tarifiniz içerisinde, milletin vekilleridir. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ama, Sayın Başkan, biraz önce... 

*' BAŞKAN — Bu çatı altında, hiçbir milletvekilinin diğer bir milletvekilinden farklı ve ayrıca
lıklı bir tarafı yoktur. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Ama, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Eğer, bu şekilde devam ederseniz, sözünüzü keserim. 
Buyurun. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, biraz önce Sayın Coşar konuşurken... 
BAŞKAN — Hayır efendim, hiçbir hakareti yok, kanaatini bildirdi. Bakın, siz de kanaatinizi 

bildirdiniz, sözünüzü kesmedim; ama, milletvekillerini şunun şunun milletvekili diye ayırmaya kal
karsanız, sözünüzü keserim. 

Buyurun. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Coşar konuşurken... 
BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — ... bu sıralara bakarak "sizler kimin vekillerisiniz " dediği za

man, ona müdahale etmediniz... 
BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
Ben onun sözünü kesmedim, sizin de kesmedim, siz de kanaatinizi bildirdiniz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ama, ona müdahale de etmediniz. 
BAŞKAN — Kanaatinizi bildirdiniz... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sözünü geri aldırmadınız ama. 
BAŞKAN — ... orası da kanaatini bildirdi; ama, siz, ayırmaya kalktınız. Buna devam ederse

niz sözünüzü keserim. 
Buyurun, devam edin Sayın Kul, eğer devam etmeyecekseniz sözünüzü keseceğim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, benim sözümü niye kesiyorsunuz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim... 
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MUSTAFA KUL (Devamla) — Neden kesiyorsunuz?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim... 
ABDÜLKADlR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Refah sözcüsü de ayınm yaptı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... istirham ediyorum... Lütfen... 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Coşarda ayırdı milletvekillerini. 
BAŞKAN — Efendim, ayırmadı, ayırmadı... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, ayırdı. 
ABDÜLKADlR ATEŞ (Gaziantep) — Hayır efendim, hayır; ayırdı. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) r- Ayırdı efendim, aynı şeyi yaptı. 
MUSTAFA KUL (Devamla) - Efendim, kendileri... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Coşar konuşmasında, milletvekillerinin kullandıktan oylar nede

niyle kendi zihniyetine uygun olmadığım söyledi; "bana göre oy kullanmadınız " dedi, bunu ifade 
e t t i . • • 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Tutanakları getirtin Sayın Başkan. { 
MUSTAFA KUL (Devamla) — O zaman, Sayın Başkan, Sayın Coşar'a sözünü geri aldınn. 
BAŞKAN — Sayın Kul da kendi konuşmasında, Sayın Coşar'ın bu ifadesini beğenmedikleri

ni ifade ettiler, ona da müdahale etmedim. Bunlar, sayın milletvekillerinin kanaatleridir, bu hür 
kürsüden gayet açık olarak rahatça açıklarlar; ama, bir adım ileriye gidip, siz şuranın milletvekili
siniz, siz buranın milletvekilisiniz diye bir ayınmcılığa kalkarsanız, buna müdahale ederim. 

Devam edin efendim. 
ALÎ DlNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, ayınmcılık olamaz!.. 
BAŞKAN — Size söz vermedim Sayın Dinçer. 
ALÎ DlNÇER (Ankara) — Efendim, bu, ayınmcılık olamaz, olması gerekeni söylüyor. 
BAŞKAN — Size söz vermedim Sayın Dinçer. 
ALÎ DlNÇER (Ankara) — Ama, Sayın Başkan... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Olmaz ama Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, size söz vermedim. 
Devam edin Sayın Kul. 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sizin yaptığımz ayırımcılık olmuyor mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Size de söz vermedim... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, biz, Türkiye'de, her insanın düşünce özgürlü

ğünden yana, inanç özgürlüğünden yana düşüncelerini -ve inançlarını- özgürce ifade edebilmesinin 
ortamını yaratmayı amaçlayan vç hiç kimseyi düşüncelerinden dolayı suçlamayan bir zihniyetin 
partisiyiz; ama, arkadaşımız, kendisi dışındaki insanlara, milletvekillerine ve bakanlara " siz, Aya-
sofyanın açılmasına oy vermediniz" diye verdi veriştirdi; ondan sonra da, onları, "siz kimlerin mil
letvekilisiniz, kimlerin vekillerisiniz" diye suçladı. Şimdi, o arkadaşımız suçlarken, ona müdahale 
etmiyorsunuz, biz o arkadaşımıza cevap veriyoruz," sen niye ayırım yapıyorsun" diye beni suçlu
yorsunuz... 
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BAŞKAN — Suçlama yok Sayın Kul; eğer bu müzakereye devam ederseniz, ben bunu uzat
masını da severim, uzatırım da, hiç de çekinmem bundan; suçlama diye bir şey yok. Siz de kana
atinizi söylediniz, size de müdahale etmedim; ama, bir adım ötesine geçtiğinizde müdahale ederim. 

Devam edin efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, ben mi konuşacağım siz mi konuşacaksınız? 
BAŞKAN — Siz konuşmak istiyorsanız konuşursunuz; ama, istemiyorsanız, keserim, hiç 

önemli değil. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Vakıflar Genel Müdürlüğü... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Öyle şey olur mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Size söz vermedim... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Olmaz Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Sayın Gökalp, size söz vermedim... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Rahatsız oluyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Size söz vermedim... 

Devam edin Sayın Kul. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Terör mü var Sayın Başkan Allahaşkına... Rahatsız oluyo

ruz ama bu uygulamadan. 
BAŞKAN — Size söz vermedim... 
Devam edin Sayın Kul... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ama, bu uygulamanızdan rahatsız oluyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rahatsız oluyorsanız, dışarı çıkarsınız. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hayır efendim, beni buradan kimse çıkaramaz. 
BAŞKAN — O zaman, ben disiplinhükümlerini çalıştırırım, beni zorlamayın. ' 
Devam edin Sayın Kul. 
COŞKUN GÖKALP Kırşehir) — Çalıştırın o zaman. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 227 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname gereğince Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren katma bütçeli bir 
kuruluşumuzdur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf mallarını ekonomik bir şekilde işletmek, mimarî ve tarihî de
ğerleri olup da yönetimleri vakıflara ait olan eski eser ve yapıları korumak ve imar etmek, mülhak 
vakıfların denetim hizmetleriyle, yönetimleri boşalan vakıfların idare ve temsilini gerçekleştirmek, 
vakfiyelerde yazılı sosyal, kültürel, ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirmek, 903 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye göre kurulan yeni vakıflarin tescil işlemleriyle, denetimlerini yapmakla 
görevli ve yetkili bir kuruluşumuzdur. 

Vakıflar, şahısların sahip oldukları imkânların kendi istekleri ve iradeleriyle kamunun hizme
tine sunulmasını öngören, sosyal ve kültürel yönü olan hukukî kurumlardır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevleri arasında, sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık hiz
metleri vardır. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, gerektiğinde, fakir ve kimsesiz başarılı öğrencilerin eğitimlerini 
sağlamak amacıyla, ücretsiz barınma beslenme gibi yardımlarla, ortaöğrenim yapma imkânı sağla
maktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, gerektiğinde, görme özürlü ve muhtaç insanlarımıza maddî yar
dım yapmaktadır veya birçok fakir vatandaşımıza sürekli olarak bedava, karşılıksız yemek vermek
tedir. 

Gerektiğinde, fakir ve muhtaç öğrencilere karşılıksız burs vermekte veya kimsesiz ilkokul öğ
rencilerine yaz aylarında tatil yapma ve dinlenme olanağı sağlamaktadır. 

Yine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün faaliyetleri arasında bulunan eski eserlerin onarılması; ki, 
bu konuyu da en az Vakıflar Genel Müdürlüğünün diğer görevleri kadar önemsiyoruz. Özel uzman
lık gerektiren bu konuda, Vakıflar Genel Müdürlüğü gerçekten çok önemli bir görevi ifa etmekte
dir. 

Yıllardır bakımsız kalmış, sahip çıkılmamış, korumasız ve kollamasız, onun bunun elinde ta
lan edilmiş, aynı zamanda amacına uygun kullanılmamış olan tarihî eserler, atalarımızın bize bı
raktığı kültür miraslarımızdır. Bu emanetleri korumak, bunları uzman ellere teslim ederek gelecek 
nesillere taşımak, ulusal görevimizdir. Bu kültürel miraslarımızın onarımlarında, onların otantik 
özelliklerini bozmadan gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, uygarlık tarihimize, geçmişimize, 
geleceğimize, toplumumuza ve kültür hayatımıza yapabileceğimiz en büyük katkıdır. 

Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan zengin bir tarihî eser varlığına sahibiz. Geçmiş anıtsal 
yapılardan övünç duyan bir ulus olarak bu eserleri geleceğe en güzel Ve özelliklerine en uygun bir 
biçimde taşımak gibi bir görevimiz, bir yükümlülüğümüz vardır. İşte, bu önemli görevimizi hepi
miz adına yapan veya yapmaya çalışan Vakıflar Genel Müdürlüğüne, bu çalışmalarından dolayı ba
şarılar diliyor; bu çalışmaları yapan değerli yöneticilerine, değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda başarılı çalışmalar yapan Genel Müdürlüğümüz dışında, tari- -
hî eserlerin onarımını birbirinden bağımsız olarak üstlenmiş birkaç bakanlık bulunmaktadır. Bu ko
nuda birbirinden ayrı ve bağımsız olarak birkaç koldan çalışma yapılması, kısıtlı olan ödeneklerin 
rasyonel ve etkin kullanımını engellemekte, kaynak israfına sebep olmaktadır. 

Tarihî eserlerin tek bir bakanlığa ve kuruma bağlanarak, onarımlarının bir tek kanaldan yapıl
masıyla, kaynakların daha etkin ve verimli şekilde kullanılması sağlanabilir. Bu konuyu Sayın Ba
kanımızın bilgilerine sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, konuşmamın başında ifade ettiğim, vakıfların görev
leri arasında saydığım Vakıflar Genel Müdürlüğünün faaliyetleri içerisinde bulunan fakir ve kim
sesiz öğrencilerin eğitimlerinin sağlanması amacıyla, ücretsiz barınma ve beslenme gibi hizmetler
le ilgili faaliyet gösteren vakıf öğrenci yurtları üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Cumhuriyetimizin en temel ve Vazgeçilmez ilkelerinin başında laiklik gelmektedir. Laiklik 
karşıtı birtakım güçlerin ve tarikatların, özellikle din temeline dayalı devlet kurma arzusunda olan 
bazı mihrakların etkinlik gösterdiği ve en kolay çalışma ortamı buldukları yerlerin başında, bu, 
kimsesiz ve yoksul çocuklarımızın barındığı öğrenci yurtlan gelmektedir. Bu yurtlarda kalan öğ
rencilerimizi, çeşitli yöntemlerle, laiklik karşıtı düşüncelerle kandırmak veya yönlendirmek, onlar 
için pek zor olmamaktadır. Bu nedenle, bu yurtlarda barınan çocuklarımızın, Atatürkçü, çağdaş, la
ik ve insan sevgisiyle dolu, demokratik kurallara değer veren birer fert olarak yetiştirilmesine özen 
gösterilmesinin, bu tür faaliyetlere izin verilmemesinin ve bu yurtlara sızmış olan mihrakların bu 
yurtlardan uzaklaştırılmasının, acilen ve ivedilikle gerekli olduğuna inanıyorum. 
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ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Sizin gibi çağdaş olacaksa, hiç olmasın daha iyi. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Çağdaşlığı ve insanlığı sizden öğrenecek değiliz. 

Bu konunun çözümünün daha sıkı bir denetimle mümkün olabileceğini düşünüyorum. Genel 
Müdürlüğün, bu konudaki kuşkularımızı ve iddialarımızı ciddiye almasını ve gerekeni yapmasını 
diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu konuyu geçen yılki bütçe konuşmamda da ifade etmiştim; ancak, bu
güne kadar herhangi bir önlem alınmamış, ciddî bir denetim bugüne kadar sağlanamamıştır. Umu
yorum ve diliyorum ki, 1995 yılı içerisinde gerekli tedbirler alınır, bu olumsuz gelişmelerin önüne 
geçilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetiminde ve kontro
lünde bulunan vakıf eserlerinin sayısı 32 bin kadardır. Bunların 7 600 kadarının, tarihî ve mimarî 
değeri yüksek olan eserler olduğu bilinmektedir. Bunların büyük bir çoğunluğunun onarımı yapıl
mıştır. Bu kadar büyük sayıda tesisin kontrolünü sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir de va
kıf arazileri konusu vardır... 

BAŞKAN— Sayın kul, son 2 dakika. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim. 
İzinsiz, ruhsatsız ve aynı zamanda tapusuz olarak iskân tutulmuş olan vakıf arazilerinin du

rumlarına uygun olarak yasallaştırılması da, önemli bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu 
durumda, o vakıf arazilerinin, mutlaka yasal düzenlemeyle çözümlenmesi ve mahallî özelliklerine 
uygun olarak değerlendirilmesinin ve vakıf gelirlerinin artırılmasının gerekli olduğuna inanıyorum. 

Ayrıca, Türkiye'nin her tarafında mevcut olan ve birçoğu unutulmuş veya takip edilmeyen, iz-
lenemeyen vakıf arazilerinin envanterinin de bir an önce çıkarılmasının gerekli olduğuna inanıyo
rum. Vakıf arazilerinin yağmalanmasının, izinsiz ve ruhsatsız olarak kullanılmasının önüne geç
mek açısından, bunun, ivedilikle yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Ayrıca, vakıflarla ilgili kira gelirlerinin düşük olduğu, her zaman tartışma konusu olmuştur. 
Bu kira gelirlerinin yükseltilmesi konusunda da Bakanlık ve Genel Müdürlüğün, yeniden, bir faali
yet içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. 

Bu duygularla/Vakıflar Genel Müdürlüğü 1995 yılı bütçesinin, Genel Müdürlük mensupları
na, hepimize ve ülkemize, hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Hepinizi, saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Sayın milletvekilleri, üçüncü konuşmacıya söz vermeden önce, Yüce Genel Kurula, bir husu
su hatırlatmakta fayda görürüm. 

Şu anda, bana, görüşülmekte olan bütçeyle ilgili soru sorma istekleri yazılı olarak intikal et
mektedir. Değerli arkadaşlarıma, İçtüzüğün 61 inci maddesini, ayrıca, 30.11.1993 tarihli 34 üncü 
Birleşimde alınan kararı, hatırlatmak isterim. Sözlü sorular, konuşmalar bittikten sonra, sırayla so
rulur. Bu bakımdan, arkadaşlarımızın bu müracaatlarını kabul edemiyorum; ancak, konuşmacıla
rın ne söylediği dinlenilecek, Bakanın, Hükümet adına ne söylediği dinlenilecek, konuşmalar bite
cek, bir eksik varsa ondan sonra soru sorulacak. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Efendim "bravo" denilecek bir şey yok... İçtüzük bu. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — "Bravo" demeyelim mi Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Sayın, şunu söylemeye çalışıyorum; alkışlarınıza teşekkür ederim; 
ama, bakın, şunu ortaya koymaya çalışıyorum.... 

MUSTAFA KUL (Erzincan) ~ Bravo değil, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika...Sayın Kul, bir dakika... . 
Buradaki Sayın Başkan; ben veya bir başkası... 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Bugün çok sinirlisiniz, her şeye bozuluyorsunuz Sayın Baş
kan... "Bravo"diyörlar kızıyorsunuz, alkışlıyorlar kızıyorsunuz... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Alkışlara bile kızıyorsunuz... 
BAŞKAN — Sayın Kul, Sayın Sayın, bir şey söyleyeceğim; dinlerseniz, bana hak vereceksi

niz... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Yanlış uygulama yapıyorlar da onun için Sayın Başkan.,. 
BAŞKAN- Burada görev yapan, ben veya bir başka Sayın Başkanvekili, içtüzüğün hükümle

rini uyguladığımız zaman, eğer, bu, biraz hoşunuza giden bir husussa, alkış alıyoruz, eğer, hoşunu
za gitmeyen bir husussa tenkit alıyoruz. Onun için, lütfen, alkışlamayın da, bu hususlarda alkışla
mayalım da... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Doğrusunu yapalım... 

BAŞKAN— Peki efendim, alkışlarınıza teşekkür ediyorum; sözümü geri aldım (Alkışlar) 

Teşekkür ederim efendim. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (istanbul) — Efendim, herkes sizin gibi tatbik etmiyor da, onun 

için takdirlerini belirtiyorlar. 
BAŞKAN — Size de teşekkür ederim Sayın Haşefe, takdirleriniz için. 

Üçüncü sırada, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut Orhon... 

Buyurun Sayın Orhon. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT ORHON (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle, şahsım ve Grubum adına, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Vakfın tarifi, yıllardır, bütçe konuşmalarında yapılmıştır. Tarifini yapmak yeterli midir; Allah 
rızasını kazanmak için olduğunu söylemek yeterli midir; insan sevgisi ve yardımlaşma duygusuy
la, vakıfların kurulduğunu söylemek yeterli midir; tabiî ki, değildir, inandığını yaşamak ve uygu
lamada gerçekleştirmek gereklidir. Başbakanın, bakanın, genel müdürün, işçinin ye müstahdemin, 
vakıfların, Allah rızasını kazanmak için olduğu şuuruna sahip olması gereklidir; inanması yeterli 
değildir; yaşaması gereklidir. Eğer, yaşamıyorsa ve tatbikatı vakfın gayesi yönünde yapmıyorsa, 
orada, Fatih Sultan Mehmet'in vakıflarla ilgili sözü gündeme gelir. Yüce Sultan, gayesi dışında kul
lanılan vakıflar için "Allah'ın, meleklerin, bütün insanların, ebediyen, laneti, onun üzerine olsun; 
azapları hafiflemesin, ahiret gününde yüzlerine bakılmasın" diyor. 

Sayın Bakanın vakıf haftasındaki konuşması da çok güzel; vakıf mallarının, fakirin, fukaranın, 
yetimin, dulun, hastanın, yolcunun, gökyüzünde uçamayan kuşların hakkı olduğunu, bu mesuliye
ti taşıdıklarını, bunu, sonuna kadar savunacaklarını ve uygulamada da buna uymanın Allah rızası
nı almak olduğunu ifade etmektedir. 
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Bu sözler çok güzel de, gerçekte uygulama böyle mi; çok uzaklara gitmeden, çok yakın zama
na bakarsak, uygulamanın böyle olmadığını görürüz. Vakıflar Bankası kanalıyla, Sayın Karayalçın, 
seçim yatırımı olarak, Adıyamanspora bağışta bulunuyor. Adıyamanspora yardım yapılmasın de
miyorum, yapılmasını da teşvik ediyorum; ancak, yardımı yapan sayın siyasî, kendi kesesinden 
yapsın. Hiçbir insanın, seçim yatırımı yapın diye malını vakfettiğini bilmiyorum; böyle bir isteği 
olan varsa, Sayın Bakanın, belgelerini göstermesi, beni ve 60 milyonu memnun eder; o zaman, ben 
de, Yozgatspora da para verilsin deme cesaretini bulurum, bu sayede sıkıntıda olan Yozgatspor da 
kurtulmuş olur. 

Bu yardım, seçim yatırımı olarak yapılmadı denilebilir. Adıyamanspora bu yardım, seçim ya
tırımı olarak yapılmadıysa, niçin Sayın Karayalçın'ın adaylığı belli olduktan sonra yapılmıştır? Ay
nı grupta mücadele eden diğer spor kulüplerine niçin verilmemiştir? Bütün bunlar, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün en büyük ortağı olduğu Vakıflar Bankası kanalıyla yapıldığı için, Vakıflar Banka
sının sermayesini artırmak için vakıf mallarını satarak sermaye verdiklerinden dolayı, en büyük 
mesuliyet, Vakıflar Genel Müdürlüğünden sorumlu olan Bakanın omuzlarındadır. 

Bu arada, Vakıf İnşaatla ilgili birtakım olayları da gündeme getirmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1993 yılı ortalarında 32 milyarın üzerinde parası olan Vakıf İnşaat, işba
şına getirilen çok kabiliyetli (!) bir Genel Müdür sayesinde, müteahhitlere ve taşeronlara para öde
yemez duruma düşmüştür. Bunun sebebi nedir diye araştırdığımızda, Sayın Genel Müdürün, hiç 
hak etmedikleri halde, bazı taşeronlara ve müteahhitlere, avans adı altında, bol miktarda para ver
miş olduğunu tespit ediyoruz. Bunlar, hangi inşaatlar, hangi taşeronlar diye soranınız olacaktır; 
isim vereyim: Adana Vakıf İşhanı inşaatının taşeronuna ve Ertokuş Medresesi inşaatına ödenen pa
ralar bu tür paralardır. Eğer, bu paralar, o günkü kurla dövize yatırılır, arkasından, dolar 40 bin li
ra olduğunda bozdurulur, sonra, Sayın Hükümetin yüzde 406 faizli bonosuna yatırılır, üç ay sonra 
alınır, tekrar 30 bin liraya düşen dolara yatmlırsa, bu şahısların, kısa zamanda, aldıkları avansların 
2 katı oranında para kazandığını açıkça görmeniz mümkündür. Bu Sayın Genel Müdür, o kadar 
lüks yaşamaya alışmıştır ki, yönetim kurulunun hiçbir kararı yokken, yeni olan Renault marka ara
cını sattırmış ve onun yerine, son model Mercedes marka bir araç almıştır. 

Ayrıca, burada, Hoca Ahmet Yesevî Türbesi ve Aşkabat Camii ile ilgili inşaatların gecikmesi 
ve devletin zarara uğratılması olaylarını da bilgilerinize arz etmek istiyorum; ancak, konuyu uzun 
uzun anlatmayacağım; isteyenlere evraklarını takdim ederim. 

Bu arada, bazı duyumlarımız vardır: Fakirin fukaranın, hastanın, yetimin hakkının, bir millet
vekilinin oğluna iş verilerek, o milletvekilinin transferinin sağlandığı söylentileri vardır. Böyle ol
masa bile, hatır için iş vermek dahi büyük vebaldir, günahtır. Eğer, doğruysa, bunu yapanlar, hesa
bını belki burada verebilir; ama, Allah huzurunda vermeleri imkânsızdır. Hak sahiplerinin hakkını 
gasp edenlerden bu haklar mutlaka alınacaktır; kendilerinden alınmasa bile çocuklarından mutlaka 
çıkacaktır. Bu, böyle bilinmelidir. 

Bir de, otellerle ilgili olaylar vardır; isterseniz bu konuya da değinelim. 
Hepimizin bildiği gibi, Vakıfların uhdesinde Taksim Otelcilik vardır. Taksim Otelcilikle ilgi

li olarak, ehil olmayanlara genel müdürlük verilmiştir. Bunlardan bir tanesini ben size açıklamak 
istiyorum: Sayın Genel Müdür Fazıl Ünver, Ankara Stat Otelinde resepsiyon şefiyken şirketin 
Abant Müdürü olan Fikret Erkılınç'ı Taksim Otelciliğin Müdürlüğüne getirmiş ve böylece şirket, 
emin ellere(!) teslim edilmiştir. Bu kişi, lise mezunu olup, yabancı dil bilmemektedir ve 100 mil-
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yon lira aylıkla turistik bir tesise müdür yapılmıştır. Sayın Fazıl Ünver Beyin kayınbiraderi de, 
Abant Otelinin boşalan müdürlüğüne getirilmiştir, o da 50 milyon lira maaş almaktadır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Daha, doğru adını bile bilmiyorsunuz; onun adı Fazıl değil. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — İsmini de söyleyeyim isterseniz: Fadıl. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, biraz önce devam ettiğiniz gibi, konuşmanıza genel olarak devam 

eder ve bu salonda bulunmayan kişileri itham edici konuşmalar yapmazsanız memnun olurum. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Ecdat, vakıf malını böyle kullanmamıştır; ektiği tarlada, 

oturduğu işyerinde, yattığı handa, kervansarayda vakıf malından kendisine 1 kuruş geçmesin diye 
azamî dikkati sarf etmiştir; vakıf malını yağma etmemiş, ettirmemiş, teşebbüs edenleri de lanetle-
miştir. Sözleri kanun sayılan padişahlar dahi, vakıf malına dokunmaktan uzak kalmış, kimsenin do
kunmasına da fırsat vermemişlerdir. Vakıflar, yüzyıllar boyunca, bu yüzden yerinde kalmış bakımı 
yapılmış ve devlet kapısına muhtaç olmamıştır. Ne zaman ki, bazı politikacılar işin içine girmişler, 
o zaman, sözde Müslümanlarla birlikte gayri müslimler, belediyeler, çeşitli kuruluşlar ve kişiler, 
vakıf mülklerini , değişik hile yollarıyla zimmetlerine geçirmişlerdir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Mesela sizinkiler gibi!.. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Her kim ise, Allanın laneti üzerine olsun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Bravo!.. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bu tür olaylara göz yumulmaması, dikkatle üzerine gidil

mesi Vakıflar Genel Müdürlüğünün asıl görevi olmalıdır. Bu görevin yerine getirilmesi için de, va
kıfların, halen sayıları 26 798 olan Osmanlıca ve Arapça vakfiyelerinin tercüme ve tasniflerinin en 
kısa zamanda yapılması gereklidir. 

Ayasofya'nın en kısa zamanda ibadete açılması bizim de arzumuz ve dileğimizdir. Anavatan 
Partisi İktidarı zamanında padişah mahfili ibadete açılmıştır; ancak, bu yeterli değildir. Ayasofya 
bir semboldür ve sembol olarak mutlaka ibadete açılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Vakıf mallarının bakım ve onarımına gelince; bugünkü hızla giderseniz, 7 600 civarındaki 
vakıf eserinin bakımı için en az seksen seneye ihtiyaç vardır; bu zaman zarfında da, ilk yapılanlar 
tekrar harabe haline gelir. 

Bugünkü İktidarın, Anavatan Partisi zamanında verilen yüzde 5'lik Akaryakıt Fonu kaynağı
nı azaltması büyük hatadır; ek kaynak bulmanız şarttır. Anavatan Partisi zamanında ek kaynaklar 
bulunmuş, 1990 yılında 344 adet vakıf eserinin restorasyonu yapılmıştır. 1991 yılında bütçeye 34,5 
milyar liralık ödenek ayrılmış olmasına rağmen, 73 milyar lira harcanarak yüzde 212'lik bir artış 
sağlanmıştır. Yani, 1991 yılı bütçesinde 406 eserin restore edilmesi planlanmışken, bunun yüzde 
212 fazlasının restorasyonu yapılmıştır. 

Anavatan Partisinin, vakıflara verdiği önemi göstermesi bakımından, bu misaller çok çarpıcı
dır. Görülüyor ki, istenirse, gayret gösterilirse, inanılırsa kaynak da bulunuyor vakıf eserlerine sa
hip de olunuyor yağmalama da önleniyor; ama, iş politikaya kurban edilirse, Allah rızasından uzak 
kalınırsa, şahsî menfaatlarımız, siyasî menfaatlarımız öne geçerse, restore edilen vakıf eseri sayı
sı söylenemiyor; sayı tekrar 100'ün altına düşüyor. 

Burada bir fikrimi de söylemek istiyorum. Vakıfları kendisine siyasî gelecek için kullananlar 
ve kullanmak isteyenler hep hüsrana uğramıştır; hüsrana uğramaya da devam edeceklerdir. 

Terörle Mücadele Yasa Tasarısındaki vakıflarla ilgili bölüme de değinmeden geçemeyeceğim. 
Terörle Mücadele Yasa Tasarısında yazılı suçları işleyen idarecilerinden dolayı vakıfların mal var-
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lığına el konulması sözkonusudur. Vakıfların gayesi, gerek îslam âleminde gerekse Ortaçağdan be
ri diğer medeniyetlerde, şahısların, mallarını belirli bir hayır amacına tahsis etmesi, vakfedenin ölü
münden sonra da vakıf hükmî şahsiyetinin ve haynnm devam etmesidir. Hayırlı amaçla kurulan ve 
yönetilen vakıfları yönetenlerin suç işlemeleri halinde, asıl olan, suçluların yönetimden uzaklaştı
rılmasıdır. 

BAŞKAN — Son 2 dakika, Sayın Orhon. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Ancak, vakfın hayriyesi devam etmektedir. Bunun kabul 
edilmesi halinde '163 üncü madde tekrar canlanacak olursa, aslında, kendisi suç işlememiş olan di
nî vakıflar, münhasıran dinî amaçlara yardım eden bu tür kurumlar kapatılarak mallarının müsade
re edilmesi gibi sakıncalı sonuçlara sebep olacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, aşevleriyle ilgili çalışmalarının ve ödeneklerinin çok fazla ar
tırılması gerektiğine inanıyorum; çünkü, Hükümetiniz sayesinde aç bırakılan memur, çoluğuna ço
cuğuna yedireceği yemeği aşevinden temin etmektedir. Konu, televizyon ekranlarına kadar intikal 
etmiş, memur ve eşi bunu açıkça söylemekten çekinmez hale gelmiştir; ama, bugünkü Hükümet, 
vatandaşın bu ıstırabıyla alay etmektedir. Akşam Gazetesinin dünkü nüshasında çıkan bir yazıyı 
özet olarak okumak istiyorum; başlıkta " Saçmalama Bakan Bey" yazıyor ve "vatandaş ağır zam
ların acısı altında kıvranırken, Maliye Bakanı İsmet Attila, dalga geçer gibi 'şimdi zorlanırlar; ama, 
bir süre sonra alışırlar' demektedir" diye devam ediyor; altında da, temel gıda maddelerine zam ya
pılmadığını söylüyor. Siz yapmadınız ama, bakın, sizin bu zamlannızdan sonra peynir 150 bin li
radan 250 bin liraya, et 170 bin liradan 220 bin liraya... 

(Mirofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 
MAHMUT ORHON (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bağlamak yok... Bağlandı bile; zaman bağladı... 

Teşekkür ederim. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Ben teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Özkan; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET ÖZKAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili •«-

kadaşlarım; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
sunmak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisi ve şu anda ekranları başında biz
leri izleyen muhterem halkımızı saygıyla selamlıyorum. 1995 bütçesinin ülkemize ve halkımıza ha
yırlı olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, 1924'te Şeriyye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasından sonra, 
5 Haziran 1935'te yayımlanan 2762 sayılı Vakıflar Kanunuyla kurulmuştur. 1960 sonrası planlı dö
neme geçişle birlikte Türk Medeni Kanununda yapılan bir değişlikle, yeni vakıfların kurlmasına 
imkân sağlayan 903 sayılı Vakıflar Kununu, 13 Temmuz 1967'de Türkiye Büyük Millet Meclisin
de kabul edilerek uygulamaya başlanılmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün mevcut durumu, 8.6.1984 tarihinde çıkarılan 227 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle düzenlenmiştir. 

Son olarak, günümüz şartlarına uygun olarak hazırlanan Vakıflar Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanu-
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na Üç Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçerek Mec
lis gündemine alınmıştır. Söz konusu kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 
edilmesiyle birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri realize edilerek, yaşanan sı
kıntılar büyük oranda aşılabilecektir. 

Konuşmamın sonuna doğru, Hükümetimize iletmeyi zarurî gördüğüm önemli birtakım teklif
lerde bulunacağımı, burada, belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlar, yurdumuzda sahip olduğumuz tarihî kültür varlıklarımızın neredeyse yüz
de 80'i vakıf kökenli olup, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Vakıflar, fertlerin sahip 
oldukları imkânların, kendi istekleriyle, kamunun hizmetine sunulmasını öngören diriî, sosyal, kül
türel ve hukukî müesseselerdir. Vakıf fikrinin temelinde, milletten aldığını millete geri vermek ve 
böylece, ad ve sanını, öldükten sonra da, hayır dualarıyla yaşatmak arzusu yatmaktadır. Ezel ye 
ebed sultanı Yüce Rabbimİzin mülkün gerçek sahibi olduğuna inanan insanlar, ahrette kendilerini 
kurtaracak bir eser olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığı eserlere kıymet vermemişlerdir. Onun 
için, vakfiyelerin tetkikinde, cemiyetimizin refah ve saadetine yönelik bu amaçlar da kolayca gö
rülmektedir. 

Bilindiği gibi, vakıflar, hemen her devirde, daha çok dinî mahiyette ele alınmıştır. Kişinin, 
şahsî servetinin bir kısmını, cemiyetin hayır ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek ve 
bu yolla Allah Celle Celal'in rızasını kazanmak niyetiyle ebediyen tahsis etmesi anlamına gelen va
kıf, kalıcı ve üretici olması, karşılıksız hizmet esasına dayanması, ahlak ve adaba aykırı bulunma
ması gibi özellikleriyle de ayrı bir önem arz etmektedir. Sayılan bu şartların tahakkukuyla, vakıf, 
servetin devamlı olarak hizmete dönüşmesi, kamulaştırılması, bir mana kazanması, özel mülkiye
tin kabul edilebilir hale getirilmesi, toprağın vatan yapılması şeklinde bir bütünlük arz etmektedir. 

İslam dini açısından, vakfın şümul ve mahiyeti kadar hükmî şahsiyetinin oluşu da önemlidir. 
Bu bakımdan, tslamî manada vakfı, sadece cami, mescit, çeşme ve sebille sınırlı tutmak yanlıştır; 
çünkü, vakfa mevzu teşkil eden, amme hizmetini ön planda tutan okul, yol, köprü, yetimhane, has
tane, darülaceze, revjr, kütüphane, öğrenci yurtları gibi sosyal kuruluşlar da işleyiş ve misyonları 
itibariyle birer vakıftır. 

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta, vakfın kuruluşu, kontrolü ve ondan faydalanma, bir
birinden ayrılması mümkün olmayan üç ana unsuru teşkil ettiğinden, bunlarda, feragat, fedakârlık, 
başkalarına yardım gibi yüce duygulardan kuvvet almaktadır. Vakfın temel esprisi de zaten budur. 
Vakıf mülkiyeti ve hizmetlerin devamlılığıyla bü halka tamamlanmaktadır. 

Söz konusu hayır müesseselerinin devamlılığı için, vaktiyle çok büyük gelir kaynakları ayrıl
mış, mesela Süleymaniyc Camii ve külliyesi için koca bir Mohaç Ovası tahsis edilmiştir. 

Tarih boyunca, yurdumuzda tesis edilen vakıflar, kültür birikiminin yaygınlık kazanmasında, 
millî servetin miras yoluyla parçalanmasının önlenmesinde, atıl kapasitenin yatırımlara dönüşme
sinde, muhtelif kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, hepsinden önemlisi gelir dağılımının 
dengelenmesinde çok büyük rol oynamıştır. 

Uygurlar zamanından bugüne kadar, Türkler, söz konusu insanî amaçlar doğrultusunda, dün
ya milletlerine örnek olacak sayısız ölümsüz eser bırakmışlardır. Islamiyeti kabullcriyle birlikte, 
Yüce Milletimiz, sosyalhayatın harcı olan misyonunu ifa eden vakıflara daha büyük bir ehemmi
yet vermiştir. Han, çiftlik, hamam, ev, tarla, su kanalı gibi gayrimenkullerin, vakfın masraflarını 
karşılamak için vakıflara bağışlanması güzel bir gelenek olarak halen devam etmektedir. 
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Muhterem milletvekilleri, arşivlerimizde tespit edilebilen en eski vakfiyenin Aralık 1048 tari
hini taşımasından yola çıkarak, 1983'ten bugüne kadar, her yıl aralık ayının ilk haftası, "Vakıflar 
Haftası" olarak kabul edilmiştir. Geçtiğimiz hafta onikincisini idrak ettiğimiz bu güzide program
lan tertipleyen Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu çabası, hem genel vakıf kavramının anlaşılmasın
da hem de ecdat yadigârı eserlerin gelecek nesillere tanıtılmasında büyük bir hizmet ifa etmekte
dir. 

Vakıf kültür eserleri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden olan Türkiye Cumhuriyeti
nin bir vatandaşı olarak bize düşen, emanet aldığımız bu varlıkları gözümüz gibi korumak, bunlar
dan hiçbir biçimde haksız yere faydalanmamak, menkul ve gayrimenkul hiçbir kuruşuna göz dik
memek, kul hakkı hassasiyeti içinde onları korumak, haksız yararlanana da gücümüz nispetinde en
gel olmaktır. Günümüz Türkiyesinde, vakıfların bu anlayışla organizesini, büyük ölçüde, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ifa etmektedir. 

Vakıf eserleri, Türk toplumunun gelişim tarihini gösteren belgeler olarak, insanlık tarihine ve 
gelecek nesillere ulaşabilmek için, devamlı bakım ve korumaya ihtiyaç göstermektedir. Hızlı kent
leşme, zamanın yıkıcı etkisi, hayır sahiplerinin güzelleştirme ve yenileme tutkuları gibi unsurlar, 
bu kültür varlıklarını, gittikçe hızlanan bir tahribat ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmek
tedir. Bu nedenle, Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri de, tescilini yaptığı 7 604 adet 
vakıf abide ve eski eserin muhafazası, orijinal durumlarına zarar vermeksizin onarımı ve restoras
yonlarının yapılması, camilerin ibadete, medrese ve kervansarayların turizme açılarak memleket 
ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamaktır. Nitekim, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 1994 yılın
da, 372 adet kültürel ve turizm amaçlı eski eser üzerinde çalışma yapılmış, 104 adet eserin onarı
mı ve restorasyonu 1994 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 1995 malî yılında 
planlanan eski eser onarımı ve restorasyonu sayısı toplam, 452'dir; bunların 39'u, önceki yıllarda 
başlatılmış ve devam eden projelerdir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün diğer hizmet alanları ise şöyle sıralanabilir: 
Sayıları 5 359 olan mazbut vakıflara ait gayrimenkulleri en iyi şekilde yönetmek ve işletmek. 
Yine, sayıları 365'i bulan mülhak vakıfların denetimleri ile, mütevelliliği boşalan vakıfları yö

netmek. 

Cemaat ve esnafa mahsus 167 kadar vakfın denetimini yapmak. 

903 sayılı Kanuna göre kurulan yeni vakfın tescil ve denetimini yapmak; ki, 1994 itibariyle bu 
vakıfların sayısı 2 887'dir; vakıf taşınmaz malları kütüklerine kayıtlı gayrimenkul 48 465 adettir. 
Bunların, 86'sı işhanı ve çarşı, 16'sı turistik otel ve motel niteliğinde gayrimenkullerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vakıf Kanunu ve arşivlerinde mevcut 27 019 vakfiye
de yer alan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1995 yılı bütçe
sinde öngörülen harcamalar toplamı 989 milyar 751 milyon Türk Lirası olup, 1994 yılı başlangıç 
ödeneğine göre yüzde 47'lik bir artış görülmektedir. 

Yine, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısında, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinde görü
len personel harcamaları, toplam harcamaların yaklaşık yüzde 55'ini kapsamaktadır. Diğer harca
ma kalemlerinin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1995 yılı bütçesi içindeki payları ise, sırayla şöy
ledir: 

Diğer Cari Harcamalar: yüzde 10,8 
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Yatırım Harcamaları: yüzde 31,5 

Transfer Harcamaları: yüzde 2,8 

Bütçe kalemleri içinde, bir önceki yıla göre en büyük artış, diğer cari harcamalar kaleminde 
ve, yüzde 114 nispetinde görülmektedir. Bu artış, adedi artan mazbut vakıf emlakinin işletilmesi
nin gerektirdiği bakım ve onarım giderleri; maliyeti artan yakacak alımları; elektrik, su, havagazı 
giderleri; 1994 ve 1995 öğretim yılında hizmete açık bulunan 60 adet ortaöğrenim yurdunun, 1995 
yılında 69'a, öğrenci sayısının 11 650'den 14 420'ye çıkarılması; 21 adet imarete, her gün bir öğün 
sıcak yemek verilen yoksul vatandaşların ve Vakıf Gureba Hastanesinin yiyecek giderleri; yakacak 
alımları ile kapsamı genişletilen diğer hayrî ve sosyal hizmetlerin gerektirdiği giderlerden doğmuş
tur. 

1995 yılı için, genel müdürlüğe ait, 22 il ve Üçede helen mevcut imaret sayısının 30'a; bura
lardan yararlanan fakir sayısının ise, 4 935'tcn 6 085'e çıkarılması planlanmıştır. 

Bütçe kalemleri içerisinde, artış olmayan, aksine yüzde 1 azalmış olan kalem, transfer harca
maları kalemidir. Bu azalış, diğer vizeli kamulaştırma ve satınalmalar karşılığı ödeneği ile cami 
yaptıracak köylere yapılacak malzeme ve yardım fonuna ait hizmetlere ayrılan ödeneğin artırılma
sından kaynaklanmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetiminde bulunan özel fondan, 1995 mali yılında, işhanı, işye
ri, otel inşası için 240 milyar lira harcama yapılması planlanmıştır. 

1985 ilâ 1994 yılları arasında genel müdürlüğün, İzmir bölgesinde gerçekleştirdiği yatırımla
rın başında, Basmane ve Çankaya katlı otoparkları; Manisa vakıf işhanı, îsmira vakıf oteli, Alsan-
cak pazaryeri, Karşıyaka Donanmacı işyeri ile tütün deposu tadilatı gelmektedir. 

Yine aynı dönemde, İzmir bölgesinde, 14 adet, kat karşılığı inşaat yaptırılmıştır. Ekserisi öde
miş ve Tire'de mevcut 58 adet eser onarımı gerçekleştirilmiştir. 

1994 yılında onarımı devam eden ve 1995 yılında ihalesi planlanan başlıca vakıf eserleri, İz-
mir-Kızlarağası Hanı Halı Müzesi kısmı, Fevkani kestanepazarı ve Şadırvanaltı camileri; Ödemiş 
Aydınoğlu, Karaoğlu camileri ve Sarıberber mescidi; Birgi Darülhadis medresesi ve hamamı, Gü-
dükminare Camii; Beydağ Beyköy Camii; Tire Bedesten, Yavukluoğlu Külliyesi, Necip Paşa Kü
tüphanesi, Yahşibey, Doğanbey ve Rum Mehmet Paşa Camileri; Bergama Tabakhane Hamamı, 
Ulucami ve Arasta Camileri, Dikili Bahriyyun Cami; Selçuk İshak Bey Cami; Menderes Cüneyt 
Bey Cami; Urla Kütük ve Hacı Turhan Kapan Camileri gibi nadide tarihî vakıf eserleridir. 

Mesela, bunlardan, Tire Necip Paşa Kütüphanesi, Türkiye'de el yazmasına sahip olan en zen
gin üç kütüphaneden biridir. 

1994 yılında, 400 adet köy muhtarlığı ve 225 adet cami derneğine toplam 21 milyar 441 mil
yon TL yardım yapılmıştır. 

BAŞKAN— Son 2 dakikanız Sayın Özkan. 
MEHMET ÖZKAN (Devamla) — ...1995'te, Cami Yaptıracak Köylere Yapılacak Malzeme 

ve Yardım Fonuna bütçeden ayrılan pay ise sadece 1 milyon lira olarak tahmin edilmektedir. Böy
lesi komik bir ödenek dahilinde, camiler için, köylere, yönetmelik hükümleri gereği yardım yapıl
ması imkân dahilinde görülmemektedir. 

Vakıflara bağlı işletmelerin sayısı 4 olup, bunlar, Ayvalık ve Aydın Zeytinlik İşletme Müdür
lükleri, Vakıf Memba Suları ile Yeni Gureba Hastanesi İşletme Müdürlükleridir. Bunlardan Ayva-
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lık ve Aydın zeytinlik işletmeleri, yenileme çahşmalan nedeniyle kâr etmemiş, Taşdelen Memba 
Suyu ve Gureba Hastanesi işletmeleri kârlılık oranlarım artıramamışlardır. 

1995 yılında genel müdürlüğün 11 adet iştirakiden sağlayacağı gelirler, toplam 85 milyar lira 
olarak tahmin edilmiştir. > "• . 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün özkaynak gelirlerinden en önemlisini kira gelirleri teşkil et
mektedir. 1994 yılında 400 milyar lira civarında bulunan kira gelirlerinin, 1995 yılı malî bütçesin
de 650 milyar lira seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. _• 

Genel Müdürlük idaresinde bulunan mazbut vakıf taşınmazlarının kiralarının, rayiç bedelle
rin altında olduğu bir gerçektir. Kira gelirlerinin, rayiç bedeller seviyesine çıkarılması için gerek
li düzenlemelere ihtiyaç görülmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, biraz önce özetlediğim gibi özkaynak gelirleri dışında tek ge
lir kal emi »Hazineden yapılan yardımlarıdır. 1995 malî yılı için bu kalemde öngörülen meblağ, 139 
miyar 751 milyon liradır. Esasen, Vakıflar bütçesine, Hazinenin katkısı, yıllardır yüzde İO'lar ci
varında seyretmektedir. 1995 yılında personele ayrılan kısmın, bütçenin yüzde 55'ini öngördüğü ve 
bütçesinin yüzde 86'sını vakıf özkaynaklarmın oluşturduğu göz önüne alınırsa, vakıf gelirlerinin 
yarısının, bu hizmetleri yürüten insanlara harcandığı gerçeği ortaya çıkacaktır. 

(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
MEHMET ÖZKAN (Devamla) — Sayın Başkan, bir dakika... Sözümü bağlayayım. 
BAŞKAN — Bağlandı Sayın Özkan. 
Buyurun, yerinize oturun. 
Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde gruplar adına yapılan konuş

malar tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahısları adına... 
Sayın Özkan, lütfen kürsüyü terk edin efendim. 
MEHMET ÖZKAN (Devamla) — Sözümü bağlamadan ayrılmam buradan. 
BAŞKAN — Efendim, mümkün değil, kürsüyü terk edin lütfen. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) - Bir dakika... 
BAŞKAN — Efendim, mümkün değil... Lütfen... Sizin diğer milletvekillerinden bir ayrıcalı

ğınız yok ki! -
MEHMET ÖZKAN (Devamla) — Herkese ek süre verdiniz Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri.... 
BAŞKAN — Sayın Özkan, sözünüzü kestim efendim; zabıtlara geçmiyor, mikrofondan da du

yulmuyor. Lütfen yerinize oturun. 
MEHMET ÖZKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri , hepimizin bildiği gibi, Fatih Sultan 

Mehmet, İstanbul'un fethini müteakip, ilk namazını Ayasofyada...(Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Grup Başkanvekilleri istirham ediyorum, lütfen, arkadaşınızı aşağıya in

dirin efendim. Böyle şey yok ki! Yani, burası bir kahvehane köşesi değil, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi!.. Kaidelere ya uyacağız, ya uyacağız; başka çaresi yok! (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 
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MEHMET ÖZKAN(Devamla) — ...İlk namazını Ayasofya'da kılarak burayı camiye çevir
miştir. Ayasofya Camii... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Grup Başkanvekili; arkadaşınızın kullandığı bu süreyi, bundan sonraki 
bütçede Grubunuz adına konuşacak olan sözcünün zamanından keseceğim. Arz ederim. 

İHSAN SARAÇLAR(Samsun) - Sayın Özkan, lütfen, aşağı inin. 
MEHMET ÖZKAN(Devamla) - ... 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 4üncü maddesi... (Gü

rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özkan, sizi kınıyorum ve size bir sözlü ihtar cezası veriyorum.Lütfen, aşa
ğıya inin. 

MEHMET ÖZKAN (Devamla) — ... Buradan, Genel Kurula söylüyorum, Ayasofya, ibadet
ten men edilmiştir... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özkan, beni daha büyük ceza vermek zorunda bırakmayın; inin aşağıya! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İşgal mi var? 
MEHMET ÖZKAN (İzmir) — Herkese ek süre verdiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN —Kimseye ek süre vermedim Sayın Özkan. Baştan da ihtar ettim; bütün milletve. 
killerine de söyledim. 

Sayın Grup Başkanvekili; bundan sonraki bütçede Grubunuza ait sözcünün süresinden 1 daki
kayı keseceğim; şimdiden bildiriyorum. 

Şahsı adına, Sayın Mehmet Özkaya, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi lehinde konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Özkaya. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, şahsî görüş ve düşüncelerimi arz etmek üzere hu
zurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi ve bizleri televizyonlarından seyreden vatandaşları
mızı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, vakıf eserleri, sadakai cariyedir. Sadakai cariye, bir kişinin, öldükten 
sonra da hayrının devam etmesi demektir. Cami, medrese, o camide ibadet edenler, medresede tah
sil terbiye görenler, aşevinde doyan muhtaçlar, çeşmeden su içenler, köprüden geçenler, hastanede 
tedavi görenler bu eserlerden yararlandığı sürece, eser sahibine, Allah katında sevap yazılır. 

Değerli milletvekilleri, vakıf, Türk İslâm medeniyetinin günümüze kadar uzanan ve canlılığı
nı koruyan en güzel örneklerinden biridir. İnsanların başkalarına yardım duygusu, insan ruhunun 
erdeminden kaynaklanır. Temelinde insan sevgisi olan bu duygu, önce kişileri, sonra mensup ol
dukları toplumları yüceltir. Çağdaş medeniyet, birçok teknolojik gelişmeyi birlikte getirmesine kar
şılık, insan egoizmini kamçılamış, fedakârlık ve tevazuu azaltmış, maddî ihtiyaçların tatmini uğru
na insanlığın temel özelliklerinin zayıflamasına ya da kaybolmasına yol açmıştır. 

Değerli milletvekilleri, siz, millî geliri fert başına 25 bin dolar olan bir ülke yaratabilirsiniz; 
bütün eğitim kurumlarınızı bilgisayarlarla donatmış bir ülke olabilirsiniz; ülkenizi baştan başa oto
yollarla ağ gibi örebilirsiniz, ülkenizde konut sorununu, işsizlik sorununu çözebilirsiniz; ihracatını
zı 100 milyon dolara çıkarabilirsiniz, bütçe açıklarınızı sıfırlayabilirsiniz; enflasyonu yıllık yüzde 
3 civarına çekebilirsiniz; kısacası, ekonomik sorunlarını çözmüş, refah bir ülke yaratabilirsiniz; 
ama, değerli milletvekilleri, şimdi, sizlere soruyorum: Acaba, ülkemiz bu hedefleri yakalayınca so-
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runlanmız bitecek mi? Acaba, toplumların, bu hedeflere ulaşınca mutlu olabileceğini söyleyebilir 
misiniz? İnsanları, sadece maddî çözümlere yönelik motivasyonlarla, gerçekten huzurlu kılabilecek 
misiniz? İşte, "vakıf" deyince ben bunları düşünüyorum. Yardımseverlik, fedakârlık; insanın, kar
şılık beklemeden verme duygusunu düşünüyorum, insan sevgisini, toplum sevgisini düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bence, kalkınmış toplum, ekonomik göstergelerle birlikte sevgi toplu
mudur, saygı toplumudur, ahlakî güzelliklerle bezenmiş toplumdur, mensubu olmakla gurur duyu
lan toplumdur, işte "vakıf" deyince, ben bunları düşünüyorum. 

Bugün, malî durumu yetersiz 11 650 çocuğumuza, 60 öğrenim yurdunda barınma imkânı sağ
layan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu hayırlı işleri, yardımsever insanların bağışladığı vakıfların ge
lirleriyle karşılamaktadır. Yine, Bezmi Âlem Vakıf Gureba Hastenesinde, vakfiye şartları doğrul
tusunda, yoksul hastaların tedavisi, bu hayırsever insanların sayesinde yapılmaktadır. Bugün, 7 600 
civarındaki, vakıf, abide ve eski eserlerin korunması ve bakımı, yine bu gelirlerle karşılanmakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, Sovyet İmparatorluğunun dağılmasından sonra, dünyanın tek süper gü
cü olan Amerika Birleşik Devletlerinde, suç oranlarına baktığımızda, gelişmekte olan birçok ülke
den daha çok suç işlendiğini görürsünüz. Bu ülkede, neden şiddet olaylar} artıyor? Bu, her toplum 
bilimcinin üzerinde düşünmesi lazım gelen bir konudur. Bence, insanı, üretimin bir parçası olarak 
görmek ve onun, sadece fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayınca huzurlu olacağını düşünmekten geçi
yor. Bu düşünce yanlıştır; çünkü, insan sadece maddî bir varlık değildir. 

Değerli milletvekilleri, bugün büyükşehirlerde komşuluk ilişkileri zayıflamış, dayanışma azal
mış; insanlar, zaman zaman aynı apartmanda oturan komşularını tanımaz hale gelmiştir. Mutlu ve 
acı günlerini paylaşabilecek insan bulamaz olmuşlardır. Kalabalıklar içinde yalnız ve sevgisiz kal
mışlardır. . 

Ben, Gaziantep Milletvekiliyim. Benim seçim bölgemde, bir hasta olunca herkes koşar; bir ce
naze olunca acılar; bir düğün olunca sevinçler paylaşılır. Herkes birbiriyle mümkün olduğunca yar-
dımlaşır, örf, âdet ve geleneklerin güzellikleri yaşatılır. Burada, şunu vurgulamak istiyorum: Türk 
toplumu geçmişin güzellikleriyle, çağdaşlığın bir sentezini yapmak zorundadır. 

Değerli milletvekilleri, milletimizin özünde var olan yardımseverlik ve-hayırseverlik duygula
rı sayesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünün senelik çalışmalarını şöylece özetleyebiliriz: 1992 yı
lı kira geliri, 133 milyar 356 milyon lirayken, 1993 yılında yüzde 77 oranında artış gerçekleştirile
rek, bu rakam 237 milyar 102 milyon liraya yükseltilmiştir; 1994 yılında ise, yüzde 68 artışla 400 
milyar lira olması hedeflenmiş ve bu hedefe ulaşılmıştır. 1995 yılında da 700 milyar lira kira geli
rine ulaşması planlanmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, elindeki toplam 48 033 adet taşınmazına gözü gibi bakmalı, yeni 
hayırseverlerin bağışlarıyla bu sayıyı artırmalıdır. Bakıma muhtaç yapıların restorasyonlarını za
manında yapmalıdır. Kira bedellerini günün ekonomik şartlarına uygun hale getirmeli; işyerlerinin 
devrinden doğan havaparalarının, vakfa bağış şekline dönüşmesini sağlamalıdır. Belediyelerin, va
kıf mallarını kamu hizmetlerine tahsis etmeleri önlenmelidir. Öğrenci yurtlarının sayısı artırılmalı, 
vakıf gelirleri, vakfın özüne uygun kullanılmalıdır. Vakıf arazilerine, gecekondu yapımı önlenme
li, bu arazilerin korunması için fizikî önlemler alınmalıdır. 

Atalarımız, bu idareyi bizlere bırakırken, vakfiyelerine hem dua hem de beddua yazmışlardır. 
Vakıf mallarını iyi idare etmeyenlere, korumayanlara ve hakkını vermeyenlere, bakın, neler den-
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mistir; iki vakfiyeden örnek vermek istiyorum: Sözü geçen vakıfların, usul ve füruunun bekasına 
özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösteren her şahsın, bağışlayan Allahü Teala'nın huzurunda 
amelinin güzel ve meşhur olması, ecir ve mükâfatının sayılamayacak kadar çok ve bol olması, dün
ya üzüntülerinden tamamen korunması için, hayır duada bulunmuştur. Aynı zamanda Kanuni Sul
tan Süleyman'ın bedduası da şu şekildedir: "Her kim ki, vakfın şart ve kurallarının bozulmasına yö
nelirse Şer'i Şeriften, İslâm hukukundan, adaletten çıkmış ve haddini aşmıştır. Hazreti Allah'a ina
nıp, ilahi kitapların indirilmesi ve peygamberler gönderilmesini muhakkak bilip, kıyamet gününde
ki sual, cevap, sırat, mizan, haşir ve hisap ile İslâm dinindeki iman edilmesi gereken diğer husus
lara iman eden dindar ve şuurlu Müslümün olan bir kimse, sözü geçen vakıfların sıhhat ve lüzumu
nu muhakkak bilip kaydedilmiş ve lüzumuna hükmedilmiş olduğunu tasdik ederek, yasal şart ve 
kaynakların değiştirilmesine yeltenmesinin, riayet olunan usul ve kaidelerini bozmak suretiyle ha
inlik ve tecavüz eylemesin. , 

"Her kim ki, bilumum mezkûr vakıflara, bizzat zarar vermeye niyet eder veya Allah'tan çekin-
meyip zarar kasdeden bir kimseye yardım eder veya kasten destek olursa..." 

BAŞKAN — Son 2 dakikanız kaldı. , ' 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
"... ve vakıflarda bazı hususların noksanlaştırılmasma ve bozulmasına bizzat veya dolayısıyla 

sebep olursa, muhakkak ki, ahirette Allah'ın gazabına uğrar. Onun varacağı yer de cehennemdir. 
Bu gibilerin, bütün amelleri hükümsüz bırakılarak daimi azap içinde sürünecekleri yer mahrumiyet 
vadisidir. Bunlar, dünya hayatında iyi iş yaptıklarını sanarak, iş ve amelleri dalâlete giden ve işle
rinde zarara uğrayanlardan olur anlamındaki Ayeti Kerimenin buyruğuna uygun olarak, dünyada, 
zalimler grubundan sayılsınlar; ahirette de azap ve ikaba duçar olanlarla haşrolup, amelleri yok ve 
hükümsüz olsun. Her halleri, mazbut olmayıp, kusurlu olarak rahman olan Allah'ın rahmetinden 
uzak olsun ve bağışından kovulup, mahrumiyet vadisinde peşi peşine gelen ikablar ve rüsvailik yol
larında münavebeli azaplarla azap olsunlar" şeklinde beddua edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, vakıf malları, bir hayrın sonucudur. Bunları yönetenler ve yönlendiren
ler büyük bir sorumluluk altındadırlar. Bu itibarla, vakıf idaresi, zor bir görev olduğu kadar şeref
li bir görevdir de. 

Sözlerime son verirken, 1995 malî yılı bütçesinin, milletimize, memleketimize ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, Yüce Meclise 
ve bizi televizyonlarından dinleyen, izleyen vatandaşlarıma saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
' Sayın Hükümet söz istemişlerdir; buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletve
kili arkadaşlarım; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1995 yılı bütçesi üzerinde, grup sözcüsü değerli 
arkadaşlarımızın ve şahsı adına konuşan sayın milletvekillerimizin kıymetli görüşlerine cevap arz 
etmek üzere, teşekkürlerimle huzurlarınızda maruzatıma başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vakıflar, gerçekten Türk-İslam geleneği içerisinde, top
lumumuzun ve tarihimizin derinliklerinde çok önemli ve gurur duyulacak yeri olan bir müessese
dir. Baktığımızda vakıf, yüzlerce yılönce yaşamış insanların, kendilerinden sonra gelenlere ema
net ettikleri, kendilerinden sonra yapılmasını istedikleri ve o isteklerini de bize vasiyet olarak bı-
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raktıkları çok değerli ve önemli bir hizmettir; bir büyük sosyal hizmettir. Aslında arz ettiğim gibi 
Türk-lslam geleneği içerisindeki vakıf anlayışı ve uygulamasına, vakıf inancı ve ruhuna baktığımız 
zaman, Batı'da çok gelişmiş gibi görünen bu müessesenin içerisinde, bizdeki anlayış ve güzelliği, 
bizdeki manayı bulamamış olduğunu görürüz. 

Vakıflarla ilgili toplantılarda, hatta geçenlerde yaptığımız Plan ve Bütçe Komisyonundaki mü
zakerelerde de ifade ettiğim gibi, Anadolu ve Trakya'daki Müslüman Türk Halkının bir geleneği
ni ve bir güzel ifadesini, tekrar da olsa, burada arzınıza sunmayı faydalı ve yerinde buluyorum. Bu
nu, vakıflarla ilgili hizmetlerin nasıl yapılması konusunda kıymetli sözcülerimizin tenkitlerine, 
eleştirilerine ve temennilerine, bir yerde ölçü ve cevap olur, bir yerde esas olur düşüncesiyle ifade 
etmek istiyorum: 

Bizim vakıf inanışımız, Anadolu geleneği, Türk-İslam geleneği, Trakya, Rumeli geleneğimiz 
"Eğer bir vakıf tarlasından geçerseniz, o vakıf tarlasından kalkan toz, sizin üstünüzdeki elbiseye 
sinmiş ise, o vakıf tarlasından çıkmadan önce, o tarlanın tozunu silkeleyip, bırakıp, tarladan öyle 
çıkacaksınız" diyor. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bunu şunun için arz etmeye değer buldum: İşte onun 
içindir ki, sırlardır bize emanet edilmiş olan ecdat yadigârlarını; sadece ecdat yadigârlarını değil, 
ismi nesli tükenmiş, geçmişte yaşamış, bugün bir Fatihasını bile okuyacak kimsesi kalmamış olan 
insanların bize bıraktıkları hizmeti, bize verdikleri direktif doğrultusunda yürütmek için, işte, bu
gün, burada bulunan değerli mesai arkadaşlarımla birlikte -sizin adınıza, onlarla birlikte- bu güzel 
hizmetin onurunu ve sevabını paylaşmış ve taşımış olan bir arkadaşınız olarak, bunu yürütmeye ça
lışıyoruz. 

Asırlar önceki bir güzel örneği, zikretmeye, arz etmeye değer bulduğum için ifade etmek iste
rim: Büyük Padişah Kanuni Sultan Süleyman, yaptırdığı caminin vakfiyesine, Mohaç Ovasının ge
lirini koymuş. Bunu sadece, vakfın güzelliğinin, devamlılığının sebebi olarak değil, onun ötesinde, 
ama onunla birlikte, bugün, onların yerine sürdürdüğümüz ve sonsuza kadar sürdürmek kararında 
olduğumuz devletimizin, bizden önceki idarecilerinin, bizden önceki hükümdarlarının ve devlet 
başkanlarının haşmetine ve anlayışına da, delil olmak üzere ifade etmeye değer buldum. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımızın tenkitleri arasında, görüşleri içerisinde ifade edildi; bu 
vakıf eserlerinin onarımı son derece zordur, yenisini yapmaktan çok daha zordur. Bugün, büyük us
ta Mimar Sinan'ın, "çıraklığımın eseridir" dediği Şehzade Camiinin, onu inceleyen yabancı -Ame
rikalı ve Japon- uzmanların dahi takdirini, hayranlığını çeken tarafları olduğunu görüyoruz. -Uzun 
uzun anlatıp, vaktinizi almak istemiyorum, zamanımız dar- Oradaki büyük mühendislik eserlerini 
ve örneklerini gördüğü zaman, Japonların ifadesi şu olmuştur: "Bu Sinan, insan olamaz; mutlaka, 
uzaydan gelmiş yaratık olması lazım." Bu kadar güzel bir eseri, dörtyüz beşyüz sene evvel yapmış, 
işlemiş. Bugünkü çağdaş mühendisliğin yaptığı, yapmaya çalıştığı, okullarda, teknik üniversiteler
de ders olarak öğrettiği birçok şeyi, dörtyüz sene evvel yapmış. Bunun gibi, çok güzel örnekler var. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; böyle bir inanışla yürütülen bir hizmetin başında bulu
nuyoruz. Onun içindir ki, göreve başladığım zaman, değerli arkadaşlarıma söylediğim ilk söz ve 
verdiğim talimatım şu olmuştur: "Yaptığınız hizmetin sorumluluğu yanında, bir de vebali vardır, 
bunu bilmeniz lazım. Yani, üzerinize sinmiş olan vakıf tarlasının tozunu silkmek mecburiyeti, si
zin görevlerinizdeki sorumluluğa eklenen ve aynı zamanda, yaptığınız hizmetin güzelliğini de sağ
layan bir vebal anlayışı olmalıdır." 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; -3 bin tane yeni vakıf var. Onlardan ayn olarak, mazbut 
vakıfların sayısı 5 300, denetimi Vakıflar İdaresine ait olan mülhak vakıfların adedi 365, cemaat 
vakıflarının da sayısı 166'dır; bunların içerisinde Hıristiyan vakıfları var, Surp Agop Ermeni Vak
fı, şu, bu... 

Gene, Türk-İslam geleneğinin vakıf anlayışının güzelliğine bir örnek olarak söylemek istiyo
rum. -Değerli bir sözcümüz, Patrikhaneden bahsettiler, ona da cevap arz edeceğim- Bugün, benim 
Vakıflar İdarem, sizler adına görev yapan bu insanlar, sadece İslamî eserlere, Türk ve İslam eser
lerine değil, bu topraklarda yaşamış olan Hıristiyanların, Ermenilerin, Rumların, Musevilerin de 
vakıflarını korumakla, gene, vakıf anlayışının, vakıf ruhunun ve vakıf düşüncesinin güzel bir ör
neğini vermektedirler. Yani, bu, bir yerde, Türk-İslam vakıf anlayışının âlicenaplığının ve büyük
lüğünün de bir eseridir. 

İşte anlayışla baktığımız zaman, Sayın Coşar arkadaşımızın söylediği Patrikhaneden rahatsız 
olmamak lazım. O Patrikhane, orada 500 sene kalmış. Burada, bu Patrikhane üzerinde yapılan tar
tışmalarda daima söylediğim bir şey var. Öyle devirler gelmiş geçmiş ki, dünyayı titreten bir Ka
nunî Sultan Süleyman'ın rahatsız olmadığı, alnını secdeden kaldırmayan bir Beyazıd-ı Veli'nin ra
hatsız olmadığı, Dünyaya başkaldıran bir IV üncü Murad-ı Rabinin rahatsız olmadığı şeyden, bu
gün Türkiye Cumhuriyetinin rahatsız olması için ciddî bir sebep göremiyorum. (DYP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Koy, çalsın o çanlar oradan... Osmanlıdan götüremediği gibi, Türkiye'nin büyük gücünden de 
götüreceği hiçbir şey yoktur. Bir arkadaşımız söyledi; Yunanlılar, çocuklarına "İstanbul bizimdir" 
şarkısını söyletiyorlarmış, değerli arkadaşımın mütalaasına cevaben şunu arz etmek isterim ki, o 
Yunanlılar, o çocuklarına, o şarkıları, taa o Tesalya'nın öteki ucunda, sonsuza kadar sadece şarkı 
olarak söylemeye devam edeceklerdir; hiç endişe etmeyelim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; yine, bize emanet edilen ve -bize emanet edilmiş olma
sını mükerreren arz ettiğim için özür dilerim- sorumluluğumuza eklenmiş bir vebal olarak yürüt
mekte olduğumuz 7 600 civarında tarihî eser var. Bunların içerisinde, 5 400 civarında cami, ders 
okutmak ve talebe yetiştirmek için vakfedilmiş 273 tane medrese var. Onu vakfedenler göçmüş git
miş; fakat, biz, onlara, camilerde, her gün beş vakit, medrese veya şifahanelerinde de her zaman, 
rahmet okuyarak, o hizmetleri ve asırların gerisinde kalmış isimlerini bugün, hayırlanyla sürdüren 
bu insanları rahmetle anıyoruz. Yine, bunların içerisinde 1 100 tane türbe var. Hamamlar, imaret
ler var. 

Değerli arkadaşlarım, vakıflar idaresinin, memnuniyetle ve zevkle dinleyeceğinizden emin ol
duğumuz pek çok hizmeti vardır, Tabiatıyla, noksanları vardır, tabiatıyla tenkit edilecek tarafları 
da vardır. Onların tenkit edilecek tarafları -ki Sayın Mahmut Orhon'un tenkit ettiği hususların pek 
çoğu- Başbakanlık Teftiş Kurulunda incelenmiştir. Mesela, arkadaşımızın, 100 milyon lira maaş al
dığını söylediği Taksim Otelcilik Genel Müdürü olan kişinin, arkadaşımızın sandığının -iddia etti
ğinin demiyorum- aksine, lise mezunu değil de turizm yüksekokulu mezunu olduğu ve 100 milyon 
lira değil, 589 milyon lira- maaş aldığını, yine, arkadaşımızın kıymetli mütalaasına cevap olarak 
arz etmek istiyorum. 

Yine, Sayın Mahmut Orhon'un, Sayın Karayalçın'ın milletvekilliği adaylığıyla irtibatlandırdı-
ğı Adıyamanspora yardımın, acaba, başka yerlere de yapılıp yapılmadığını inceledik. Arkadaşları
mın bana getirdiği notta, 4 Aralıkta yapılması gerekirken, Anayasa Mahkemesince durdurulan se
çimlerin mevzubahis olmadığı Samsun'da, Samsunspora; Ankara'da, Ankaragücüne, Ankara Em-
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niyetspora, DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) Spor Kulübüne; yine seçimin olmadığı Ga
ziantep'te, Gaziantepspora; Mülkiyespor Kulübüne, MTA Spor Kulübüne; yine seçimin olmadığı 
Alanya'da, Alanyaspor Kulübüne, Çankayaspor Kulübüne, Zeytinburnuspor Kulübüne, Nevşehirs-
por Kulübüne, Ostimspor Kulübüne de aynı şekilde forma yardımları yapılmış. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Bakan, Yozgatspora da yapacak mısınız? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şunu da 
belirtmek istiyorum: Değerli grup sözcüsü arkadaşımız, hem Adıyamanlılara hem de kendi grup ar
kadaşlarına, burada, müstahak olmadığı -bir bühtan da demek istemiyorum- bir isnatta bulun... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız kaldı. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Sayın Orhon, "transfer" diyorsu
nuz... Vakıflar İdaresi kimi transfer edecek?!. Şu beraber oturduğunuz ve benim tenzih ettiğim ar
kadaşlarınızdan birisini mi transfer edecek?! Yok öyle bir şey. Bunu, burada, değil ifade etmemiz, 
düşünmemiz bile ayıptır. Ben, buradaki ve oradaki arkadaşlarımın hepsinin, değerli arkadaşımızın 
bu kıymetli mütalaasının isnadına müstahak olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, verdiğiniz süreyi dikkatle kullanacağım. 
i Burada, Sayın Başkanın ve değerli üyelerin memnun olacağını bildiğim bir şey var. Hırvatla

rın yıktığı Mostar Köprüsünü -Neretva Nehri üzerindeki Bosna Köprüsünü- Vakıflar İdaresi, inşa 
etmek için bütün hazırlıklarını tamamlamıştır. (DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkış
lar) Sadece, oradaki idarenin "gelin, yapın" demesini bekliyoruz ve inşallah, Meclisten, grupların 
arasından seçeceğimiz bir ufak heyetle gideriz, oradaki ustabaşımızla görüşürüz; Mimar Hayrettin 
Efendinin yaptığı o köprüyü; yani, dünyanın incisi olan o köprüyü yıkanların karşısında; "biz, dört-
yüz sene önce yaptığımızı dörtyüz sene sonra gelir tamir ederiz; buradaki insanlar yalnız değildir, 
buradaki Müslümanlar yalnız değildir" sözünü, o küçücük, o mütevazı icraatımızla tamamlamış 
oluruz. 

Ayrıca, 6 bin civarındaki fakire yemek yediren imaretlerimiz yanında; bugün 11 600 civarın
da olan öğrenci sayımızı da, 5 yurt ilavesiyle 13 bine çıkarmayı hedeflediğimizi, arkadaşlarımızın 
da mamnun olacağını zannettiğim bir düşünce olması itibariyle, arz ediyorum. 

Teşekkürlerimi sunuyorum.(DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Aleyhinde, Sayın İsmail Coşar; buyurun. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Sayın Başkan, aleyhinde bazı sözler sarf ettiğim için, konuşma

yacağım. 
BAŞKAN — Hakkınızdan vazgeçiyorsunuz; teşekkür ederim. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, usulümüz gereği, soru müessesesini işleteceğim. 
Başkanlık Divanına, soru soran sayın milletvekillerinin sesinin televizyondan duyulmadığı 

ifade edildi; bu konuda haklı şikâyetler alıyoruz. Bunu önlemek için, sayın milletvekillerine -soru
ları oturdukları yerden sordukları için- mikrofon göndereceğim; ama, mikrofonun anahtarının bu
rada olduğunu söylemek isterim; bu bir. 

2. Soru, net, anlaşılır, kısa ve yorumsuz olacaktır. Bu sınırların dışına çıkan arkadaşlarımızın 
soru sorma hakkını durduracağım. 
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3. Soru sormak isteyen bütün milletvekili arkadaşlarımızın soru sormasını temin bakımından; 
eğer, sizin kararlarınızla ve oylarınızla alınan bu 15 dakikalık süre yeterli olmaz ise geri kalan mil
letvekili arkadaşlarımın sorularını yazılı olarak alacağım; size, yazılı olarak cevap vermeleri için 
Sayın Hükümete takdim edeceğim. 

Şimdi, soru sormak isteyen arkadaşlarımın tespitini yapacağım; Sayın Divan Üyesi arkadaşım 
isimleri yazıyor. 

Bu bütçede o taraftan başlayalım, ondan sonraki bütçede bu taraftan başlarız. 

SADİ PEHLİVANOGLU (Ordu) — Sayın Başkan, bir o taraftan sorulsun, bir bu taraftan so
rulsun. 

BAŞKAN- Hepsini alacağım, merak etmeyin. O taraftan başlayın derken, bu tarafa geliyorum 
demektir. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, arka sıralardan, grubu olmayanlardan başla
yın. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzükte öyle bir âdetimiz olsa işimiz kolaylaşacak; ama... 
Som sormak isteyen arkadaşlarımın isimlerini okuyorum; yazmadıklarımız varsa, lütfen işaret 

buyurun. 
Sayın Dinçer, Sayın Akyol, Sayın Eler, Sayın Hacaloğlu, Sayın Çay,Sayın Gökalp, Sayın Al-

tun, Sayın Coşar, Sayın Elçi, Sayın Yakın, Sayın Kırış, Sayın Dağcı, Sayın Pehlivanoğlu, Sayın 
Saydam, Sayın Orhon, Sayın Sayın, Sayın Ankan, Sayın Kapusuz. 

Soru sormak isteyen başka sayın üye var mı? Yok. 
Soru soracakları tespit işlemi bitmiştir. 
Soru sormak isteyen 18 arkadaşımız var, aşağı yukarı, her arkadaşımıza 1 dakika düşüyor; sa

yın milletvekillerinin dikkatlerine ve takdirlerine arz ediyorum. 
Buyurun Sayın Dinçer. 
ALÎ DİNÇER(Ankara) — Sayın Başkan, aracılığınız ve izninizle Devlet Bakanımız Sayın 

Necmettin Cevheri Beyefendiye ve bağlı bulunan kuruluşuna soru sorma imkânını bulduk, çok te
şekkür ediyoruz. 

Sayın Başkan, özel sektör ve kamu sektörünün dışında, hükümet dışı kuruluşların oluşturduğu 
üçüncü sektörün en önemli alt branşı, vakıflar. Bizim ülkemizde de, tarihî olarak, bu müessese, çok 
güçlü bir müessese; giderek de güçleniyor. Gelişen Türkiye'de, yeni özel vakıflarla, çok değerli hiz
metler verilir hale geldi. Bunlar, üçüncü sektör olarak örgütlendiler. 

BAŞKAN — Soru efendim, soru!.. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — ;.. dernek gibi başka kurumları da çatıları altına alarak. 

Ben, ana kuruluş olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilgili bakanlığıyla, üçüncü sektörün Tür
kiye'deki örgütleme çalışmalarına ne kadar katkıda bulunduğunu öğrenmek istiyorum; bu bir. 

İki: Sovyetler Birliğinin çökmesinden ve komünizmin ortadan kalkmasından sonra, bizim kar
deş ülkelerimiz oluştu. Oralarda, geçmişe dayalı, güçlü vakıf kültürü var; fakat, uzun yıllar ara ve
rildiği için, onlar öjıemli ölçüde hayatiyetlerini yitirdiler, onların canlandırılması gerekiyor. Şu an
da, bu ülkelerde, Batı dünyasının çok değişik vakıfları, üçüncü sektörü geliştirmek için çaba sarf 
ediyor. Bizim, o ülkelerdeki kardeşlerimizi yalnız bırakmamamız lazım; onların üçüncü sektörü
nün, vakıflarının hayata geçmesi, gelişmesi için katkıda bulunmamız gerekiyor. Acaba, Vakıflar 
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Genel Müdürlüğü ve ilgili Devlet Bakanlığı, bu konularda ne gibi çalışmalar yaptı? Bu konularda 
bilgi verirlerse mutlu olurum. 

Tekrar, aracılığınızla, izninizle soru sorma imkânına kavuştuğum için teşekkür ediyorum, say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Akyol; buyurun. 
Sayın Dinçer, sorusu için 1 dakika 20 saniye kullandı; dikkatinize sunarım. 
HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana sorumu tevcih etmek 

istiyorum. 
Vakıflara, kişi olarak da, Cumhuriyet Halk Partisi olarak da karşı değiliz. Osmanlı dönemin

de ve Cumhuriyet döneminde çok önemli görevler yapmışlardır. 
Benim seçim bölgemi ilgilendiriyor; ama, tüm Türkiye coğrafyasını da ilgilendiren bir olay 

var. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen soru! Soru!.. 
HASAN AKYOL (Bartın) — Bu konuda şunu sormak istiyorum. Vatandaşımızın elinde yüz 

yıldan beri bulunan taşınmazlar üzerine, Vakıflar birtakım şerhler koymaktadır. Bunların isimleri
ni, burada uzun uzun söylemek istemiyorum. Bu şerh konunca, taşınmazın sahibi tapuda bir işlem 
yapacağı zaman, bir para ödüyor. Buna taviz bedeli deniyor. Bu oran yüzde 20 civarında. Bu, yüz
de 20 civarındaki miktar, yerel yönetimlerin takdir komisyonlarının yaptığı bedeller üzerinden de
ğil de, vakıfların, kendi, özel yaptıkları takdirler üzerinden yapılmaktadır. 

Ben, bunun hakka hukuka uygun olup olmadığını, Sayın Bakanıma sormak istiyorum. Bunla
rın kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. 

Acaba, vakıfların, alım satımlarda, yerel yönetimlerin yaptığı takdir kıymetleri üzerinden bu 
taviz bedelinin alınması yönünde bir çalışması var mıdır veya yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, 
arsa değerinin tespiti hususunda bir çalışması var mıdır, yok mudur? Bunu sormak isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eler; buyurun. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, yardımlarınızla, Sayın Bakandan bazı hu

susları öğrenmek istiyorum. 
Soru 1. Öğrencilerimiz için yurt ların yetersiz olduğu malumlarınızdır. Vakıf yurtlarının bu 

husustaki katkısı nedir? Kaç öğrenci kalmaktadır? Yaygın iddialara karşı, yeterli denetim yapılıyor 
mu? 

Soru 2. Vakıflara ait arsa, bina ve dükkânların kiralanmasındaki bedellerin, enflasyonun çok 
gerisinde kaldığı malumlarınızdır. 

Sayın Bakan, bu konuda yaygın olan iddialara karşı, hem bütçede kaynak elde etmek için hem 
haksız kazanç elde edenleri önlemek için ve hem de parası alanları dışlamak için bu konuda giri
şimleriniz ve önlemleriniz var mıdır? 

Soru 3. Vakıf arazilerinin dağıtılması ve belediyeden alınması konusunda Hükümetin girişim
leri olmuştu. Edirne'nin İpsala İlçenin ANAP'lı Belediye Başkanı, vakıf arazileriyle ilgili bu yol
suzluk iddialarından dolayı... ' ' - . . , • . . 
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BAŞKAN — Efendim, bu soru değil; siz soruyu sorun! 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Peki. 

Dört defa görevinden alındı. Aynı duyarlılık, Rize Belediye Başkanı için veya Kayseri Bele
diye Başkanı için niçin gösterilmedi? 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - O konu, içişleri Bakanlığıyla ilgili. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — İşinize gelmediği zaman başka yere çekiyorsunuz. 
Soru 4. Kapalı Çarşı İstanbul için ne ise, Ali Paşa Çarşısı da Edirne için odur. Bu çarşının ye

niden yapımı devam etmektedir; acaba ne zaman bitirilecek? Burada yapılan yeni dükkanların hak
kaniyetli bir şekilde dağıtılmasında uygulanacak ve gözetilecek esaslar ne olacak? Bu konuda par
tizanlık yapılmasını önlemek için ne gibi önlemler alınmıştır? 

Son sorum: Vakıflara ait dükkânların yok olmasına, ihmaller neticesi ortaya çıkan yangınlar 
sebep olmaktadır. Ali Paşa Çarşısı, bunun bir örneğidir. Bu kürsüden defalarca söyledim, yine söy
lüyorum; vakıf eserleri, tarih ve kültür eserlerimizdir. Altıyüz yıllık tarihî eserlerimiz bir çırpıda 
yok oluyor. Sayın Bakanım, bu tarihî vakıf eserlerimizin, yangınlar nedeniye elden çıkmaması ve 
korunması için -Ali Paşa Çarşısıda yanmasına ve üç senedir yaptığım tüm uyarılara rağmen- bu 
güne kadar ne gibi önlemler aldınız? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana iki sual sor

mak istiyorum. 
Birinci sualim: KİT'lerde olduğu gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yüzde 75 oranında orta

ğı olduğu Vakıflar Bankasında da, yönetimler, siyasetin yönlendirmesi ve baskısı altındadır. Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün yönetimini özerkleştirmeyi ve yönetimi siyasetten arındırmayı düşünüyor 
musunuz? 

ikinci sualim: Vakıflar Bankasının, son on yılda vermiş olduğu krediler arasında batık kredi 
(geri dönmeyen kredi) miktarı nedir? Son üç yılda bu rakamlarda bir artış olmuş mudur? Bunların 
geri alınması için ne tür çabalar ortaya konmaktadır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Çay. 
FUAT ÇAY (Hatay) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın kürsüde izah ettiği gibi, Türkiye'de, beş-

yüz yıldan bu yana devam eden Hıristiyan cemaat vakıfları vardır. Bu Hıristiyan cemaat vakıfları, 
kendi üyelerinin seçtiği mütevelli heyetleriyle yönetilir. Bu cemaat vakıflarından bir tanesi de Sa
mandağ'ında vardır. Samandağ'ında kurulu bulunan ve beşyüz yıldan beri varlığı devam eden bu 
cemaat vakfı,12 Eylül 1983 tarihinde, Hatay Sıkıyönetim Komutanı tarafından zorla gasp edilerek, 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Bu hususu, üç senedir Meclis kürsüsünde dile getir
dim. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilgili bu konuyu cevaplandırmak üzere Sayın Bakana 
soru önergesi verdim; ancak, bugüne kadar bir cevap alamadım. 

BAŞKAN — Efendim, sorunuzu sorun. 
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FUAT ÇAY (Hatay) — Sayın Başkan, sorum şu: Bu tutum, bu davranış, Türk örf ve âdetle
rine uygun değildir. Hıristiyan cemaatına ait böyle bir vakfa el konulması, hukuk ilkeleriyle de bağ
daşmaz. Bu nedenle... v 

BAŞKAN — Efendim, sorunuzu sorun! 

FUAT ÇAY (Hatay) — Sayın Başkan, sıkıyönetim kararlarıyla alınan bu taşınmazların, halen 
vakfa iadesi beklenmektedir. Bu konuda, Sayın Genel Müdürlük ve Sayın Bakanlık ne düşünüyor? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çay. 
Sayın Gökalp, buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılması
nı arz ederim: 

İşadamı Halit Narin'e ait, Narin Mensucat, Narin Pazarlama ve Fanteks Firmalarına, Vakıflar 
Bankası İstanbul Merkez Şubesi, yaklaşık 26 milyar TL kredi açmıştır. 

Açılan bu kredi ödenmediğinden icralık, olmuştur. Bu borcun, 1990'da, yüzde 50 basit faiz 
uygulanarak, ilk 1,5 yılı ödemesiz olmak üzere, 1999 yılına kadar ertelendiği doğru mudur? Ayrı
ca, bu ertelemeden sonra, Halit Narin'e, 1 milyon 400 bin dolarlık döviz kredisi açıldığı doğru mu
dur? 

Vergi borcundan dolayı küçük esnafın tezgâhının satıldığı, Bağ-Kur prim borcundan dolayı 
Bağ-Kur üyelerinin hapse atıldığı, Ziraat Bankasına ve Tanm Kredi Kooperatifine olan borcundan 
çiftçilerin evindeki ineğinin satıldığı bir dönemde, Sayın Bakan, bu ayrılıkçı kişiye, imtiyazlı kişi
ye yapılan muamelenin mantığının gerekçesinin izahım yapar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. , 
Sayın Altun, buyurun. 
FAİK ALTUN (Antalya) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma, aracılığınızla sormak istiyo

rum: 
1. Vakıflar, amacına uygun olarak çalışıyor mu? 
2. Vakıfların elinde bulunan menkul ve gayrimenkuller çok değerlidir. Yerleşik düzen kültü

rünün, dörtyüz, beşyüz yılın, hatta daha uzun yılların birikimiyle oluşan servetleri ellerinde bu-
lunmakdadır. Bu serveti kullanırken, kullanış amaç ve gayelerinden uzak olduğunu görüyoruz. Ba
kanlık, vakıflar üzerindeki bu politikalarını değiştirecek mi? 

Yurtlarda, hanlarda ve -yerleşik düzen kültürünün- özellikle turistik kentlerimizde kiraya ve
rilen yerlerin, uzun yıllardır aynı şahıs ve kişilerde bulunduğunu, bunun, hakkaniyet içerisinde, arz 
ve talebe uygun şekilde diğer insanlara da -fırsat eşitliğinin- tanınmasını Sayın Bakandan istiyo
rum. 

Sağ olun efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
Sayın Coşar, buyurun. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — İstemek, soru olur mır?.. 
BAŞKAN — Efendim, sayın milletvekilinin takdiri öyle... İşte, görüyorsunuz, her yiğidin bir 

ayran içişi var... Elimden gelen müdahaleyi de yapıyorum.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) --Beyefendi, bize zarar verecek, sonunda bunu kal

dıracaklar... 
BAŞKAN — Zararınızı telafi edeceğim efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Rica ederim, bu bir haktır, suiistimal etmesinler. 
BAŞKAN - Doğrudur. 
Buyurun Sayın Coşar. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Devlet Bakanımızdan bir 

soru sormak istiyorum ve cevabını da yazılı olarak lütfederlerse, memnun olacağım. 
Vakıflar Bankası, 13 Nisan 1954 tarihinde kurulmuştur. Kurulan bu bankamn sermayesinin 

yüzde 75'i Vakıflar Genel Müdürlüğünce karşılanmıştır; 
BAŞKAN — Sayın Coşar, lütfen soruyu sorun. 
İSMAİL COŞAR(Çankırı) - Soruyorum efendim. ' 
Kırk yıl önce kurulan bu banka, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, hangi zamanlarda ve ne kadar 

kâr dağıtımında bulunmuştur? 
İkinci sorum: Bunu Sayın Hacaloğlu da sordular, aynen katılıyorum, Vakıfların, müstakil, 

özerk bir kuruluş olması konusunda herhangi bir hazırlık olup olmadığım Sayın Bakanımıza soru
yorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Elçi, buyurun. ' 
BAHADDİN ELÇl(Bayburt) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana bir soru yöneltmek 

istiyorum. 
Bayburt'taki Selçuklu eseri Ulu Caminin tamirat ve restorasyon zarureti ortadayken, Bakanlık

ça, bu talep ne zaman karşılanacaktır? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Sayın Yakın, buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkanım, aracılığınızla sormak istediğim sorular şunlar

dır:' • ' . : . - . . .-."' 
Bakanlıklar, belediyeler gibi kamu kuruluşları bünyesinde mantar gibi çoğalan vakıfların tica

rî ilişkileri ve sağladıkları maddî imkânlar, kamuoyunda her geçen gün gittikçe artan şikâyetlere 
yol açmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki bir boşluktan istifadeyle kurulan bu va
kıfları nasıl kontrol edeceksiniz, bu tür vakıfların çoğalmasına ne zamana kadar izin vereceksiniz? 

İkinci sorum: İstanbul'da, Vakıflara ait, dört dörtlük, 600 yataklı Bezmi Âlem Hastanesi bu
lunmaktadır. Bu hastaneyi ne zaman tıp fakültesi haline getireceksiniz? Çünkü, şu anda, hiçbir has
tanesi olmayan tıp fakülteleri kurulmuş durumda. 

Üçüncü sorum: Vakıflara ait işyerlerini, açık artırmayla ne zaman kiralama yoluna gidecek
siniz? 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Sayın Kırış, buyurun. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanımıza şu so

rulan soruyor ve cevabını yazılı olarak rica ediyorum. 
• 1. Bugüne kadar, mevcut vakıflarımızdan, teröre alet olan, teröre destek olan kaç tane vakıf 

tespit edilmiştir? Böyle bir vakıf var mıdır? 
2. Mütevelli heyetlerinin, herhangi bir şekilde yasalara aykırı hareket etmesi halinde, Vakıf

lar Genel Müdürlüğü tarafından azledilmesi fonksiyonu, mevcut Vakıflar Kanununda verilmiştir. 
Bir şekilde teröre alet olan vakıf varsa, bunlar hakkında, Vakıflar Kanununun, mütevelli heyetinin 
azledilebileceğine dair hükümleri bugüne kadar uygulanmış mıdır? Yoksa, bu hükümler, bugün, 
bilmediğimiz bir tarzda işlemez hale mi gelmiştir; yetersiz bir duruma mı düşmüştür? 

3. Eğer böyle bir durum yoksa; yani, birinci ve ikinci sorumda belirttiğim hususlar söz konu
su değilse, o zaman, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda ve bu kanunda yapılması düşünülen 
değişiklik tasarısında vakıflarla ilgili hükümlere neden ihtiyaç duyulmuştur? Vakıfların kapatılma
sı ve mal varlıklarının müsaderesi hükmü doğru mudur? Böyle bir şeye neden ihtiyaç duyulmakta
dır? 

4. Vakıf kurmayı teşvik etmemiz gerektiği düşüncesinden hareketle, vakıfları ve vakıf kurma
yı teşvik etme yönünde Sayın Bakanlığınızın yapmakta olduğu faaliyetler nelerdir? 

5. Bütün dünyada vakıf sektörüne daha çok önem verilirken, Türkiye'de, şu anda, bu önem 
yeteri kadar veriliyor mu? 

6. Geçmiş yıllarda, vakıflara ait birçok gayrimenkulun değişik şekillerle satıldığı bilinmekte
dir. Satılan ve o vakıfların lehine bir gelir kaynağı olmaktan çıkarılan bu gayrimenkulİerdeki zarar, 
telafi etmek için, Hazineye ait arazilerden, o vakıflar lehine birtakım tahsisler yapılması düşünül
mekte midir? Böyle bir şey yapılsa, faydalı olmaz mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırış. 
Sayın Dağcı, buyurun efendim. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana birkaç rorum 

vardır: 
1. Türkiye'deki vakıfların ve vakıflara ait malların bir envanteri yapılarak kayıtları tutulmak

ta mıdır? 
2. Vakıflara ait bu malların yıllık getirişi nedir? 
3. Kayseri'de devam eden kapalı çarşı onarım inşaatları henüz tamamlanmamış, dolayısıyla, 

esnaf zor durumda bırakılmıştır. Bu inşaat tam olarak ne zaman tamamlanacak, ne zaman bitirile
cektir? 

4. Vakıflara ait tarihî eserlerin yangın, sel ve benzeri tehlikelere karşı sigortaları yapılmakta 
mıdır; bu sigortalan, hangi kuruluş, ne kadar para karşılığında yapmaktadır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Bazı sorular tekrar ediliyor; o sorulan, arkadaşlarım dikkatle takip ederlerse, tekrar etmezler. 

Sayın Pehlivanoğlu.buyurun. 
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Sayın milletvekilleri de telefonlannı lütfen kapatsınlar! 
SADİ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan, usule uygun olarak, sizin delaletinizle bir 

sorum var. 
Bu vakıflar, Sayın Bakanın da dediği gibi.ecdat yadigârı ve tabiî, biz de geçiciyiz, bunu koru

makla mükellefiz. Bunların kıymetleri, maddî kıymetleri değildir. Fakat, maalesef, Türkiye'de, ne 
kadar vakıf arazisi ve binası olduğu belli olmadığı gibi aynı zamanda, bazıları da bellidir; fakat, iş
gal edilmiştir.Yani, bir nevi eşkıyalık... Eşkıyalar tarafından işgal edilmiştir. Devletin gücü.. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, soru... 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Gerekçesini anlatıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, maalesef, İçtüzüğümüz gerekçeye cevaz vermiyor... Soru, efendim... 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Evet, soruya geliyorum... 
BAŞKAN — Ben, güzel konuşmanızı kesmek istemiyorum; ama, mecburum... 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Vakıf arazileri ve binaları hakkında, mamelekin üstünde, 

üç seneden beri yapılan bu tadat, acaba hangi safhadadır ve bu işe ne kadar para ayrılmıştır? Da
ha başka kaynaklar buraya raptedilip, daha süratli olarak, vakıflann kendi arazisine sahip olması 
düşünülmekte midir? Bu konuda nereye kadar geldik? 

Sayın Başkan, bunların yazılı olarak bildirilmesini yüksek delaletinizle rica ediyorum. 
BAŞKAN— Teşükkür ederim Sayın Pehlivanoğlu. 
Sayın Saydam, buyurun efendim. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakandan, aşağıdaki 

sorularımın cevaplanmasını arz ederim. 
Vakıf eserlerimizin, ecdadımızdan yadigâr eserler olduğu malumdur. 
Soru 1: Bu cümleden olarak, Manisa'daki tarihî eserlerin hangilerinin restorasyonu ve bakımı 

için ödenek aynlmıştır ve miktarı nedir? 
Soru 2: Manisa'daki vakfiyelere ve çocuklarımızın barındığı yurtlara yapılacak destek ve öde

nek miktarı nedir? 
Soru 3: Adıyamanspora 250 milyon lira yardım yapıldığına göre, Manisaspora da 250 milyon 

lira yardım yapılabilir mi? 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Orhon; buyurun efendim. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkanım, ben de delaletinizle, iki soru sormak isti

yorum. 
Sayın Karayalçın tarafından, Adıyamanspora 250 milyon lira... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sen de Yozgat'a iste. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — ... Mustafakemalpaşaspora da, spordan sorumlu Sayın Dev

let Bakanımız tarafından 500 milyon lira yardım yapılmıştır. 
Yozgat'ın, İktidar partisine mensup milletvekili olmadığına göre. Sayın Bakanın adilane bir ta

vır göstererek, sıkıntıda olan Yozgatspora da 250 veya 500 milyon lira vermelerinin takipçisi ola
bilir miyiz? 
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İkinci sorum: Yozgat-Çamlık'ta uztın süredir yapımı devam etmekte olan -Taksim Otelcili
ğin de payı olan- 4 yıldızlı otelin kaba inşaatı ve içinin tefrişinin büyük kısmı bitmiştir. Buraya 
ödenek ayrılarak, kısa zamanda bitirilmesi ve istifadeye sunulmasını düşünürler mi? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, soru sorma süremiz tamamlandı. 

Sayın Ahmet Sayın'ın ve Sayın Abbas İnceayan'ın yazılı sorulan var; onları şimdi okutacağım. 
Ayrıca, Sayın Ahmet Ankan ve Sayın Salih Kapusuz'un da sorularını yazılı olarak istiyorum; Sa
yın Bakana takdim edeceğim. 

Sayın Ahmet Sayın'ın sorusunu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasının teminini istirham ederim. 

Saygılarımla. 

Ahmet Sayın 

Burdur 
1. Vakıf İnşaat tarafından yaptırılmakta olan inşaat ihalelerinde, 2886 sayılı Devlet İhale Ka

nunu uygulanmakta mıdır? İhaleler hangi usulle yapılmaktadır; davet usulüyle mi, ilan yapılarak 
mı? 

2. 1994 yılında kaç adet ihale yapılmıştır? İhaleleri yapılan işlerin isimleri, keşif bedelleri, te
minatları, avans miktarları, müteahhitlerin isim ve adresleri nedir? 

BAŞKAN — Sayın Abbas İnceayan'ın sorusunu okutuyorum: 

Bolu'da, bazı araziler üzerinde, Lala Şahin Paşa ve Şemsi Ahmet Paşa gibi bazı vakıflar şahıs 
arazileri üzerindedir ve kamulaştırmalarda ve tapu işlemlerinde vatandaşın karşısına çıkmaktadır 
ve her tapu muamelesinde tekrar tekrar bir ücret yatırılması gereği meydana çıkmaktadır; çünkü, 
vakfiye devam ediyor. Öyle ki, bazen, aile içi verasette, bu ücreti ödeyecek durumda olmayan mi 

' rasçılar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmakta mıdır? Sorum budur. 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, sorunuz esnasında, sorunuzla ilgili kişiden bahsederken "ayrılık
çı" kelimesini kullandınız; sanıyorum "ayrıcalıklı" demek istediniz; öyle mi efendim? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Tabiî, tabiî Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dil sürçmesi oldu, bunu zabıtlarda düzeltiyorum. 

Teşekkür ederim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Bugünkü uygulamanızdan dolayı size teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Tabiî, burada, yazılı olarak sual göndermek konusu, belki, 
usul yönünden teklif edilebilir; ancak, arkadaşlarımız, sual sormaları esnasında, zatı âlinizin biraz 
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daha toleranslı davranması gerektiğini -ki, ben şahsen sual sormaktan vazgeçtim- ifade ettiler; do
layısıyla, biraz daha muhtasar zaman dilimine riayet edilerek bu işlem yapılırsa, galiba problem 
çıkmaz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kapusuz'un dileğini bütün milletvekillerinin takdirlerine arz ediyorum. 
Birbirinizin hakkını, ancak sizler koruyacaksınız. 

HASAN BASRl ELER (Edirne) — Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyrun Sayın Eler. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Efendim, önümüze hakkaniyetli bir dağıtım yöntemi ge

tirdiğiniz için size teşekkür ediyor, bunun örnek alınmasını diliyor ve saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 

Sayın milletvekilleri, bütün Başkanvekilleri zaten o geniş tolerans içinde olacaklardır; ama , 
öncelikle sizlerin yardımı gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen-
ler...Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
1. —Vakıflar Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A - CETVELİ 

Program 
Kodu 

101 

Açıklama Lira 

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

111 Vakıf İşlemlerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sosyal Yardımve Kültürel İşlemler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 

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

289 995 000 000 

70 810 000 000 

618 650 000 000 

10 296 000 000 
989 751000 000 
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B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 849 999 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 139 752 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 989 751000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. -^Vakıflar Genel Müdürlüğü 1993 malîyılı kesinhesabı 
BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabıriın bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

A - C E T V E L İ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama ödenek Harcama Devreden Ödenek 
Toplam 681471069 000 649 025 655 000 84 970 159 000 94983 017 000 42458 272 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

B -CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 

TOPLAM 339 609 000 000 529 305 292 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesi ve 1993 malî yılı kesinhesabı ka

bul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programımıza göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 

malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde söz alan arkadaşlarımın isimlerini okutuyorum: 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde söz alanlar: 

Grupları adına: SHP Grubu andına İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy, ANAP Grubu adına 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya, DYP Grubu adına Manisa Milletvekili Yahya Uslu, RP 
Grubu adına Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan. 

Şahısları adına: Lehinde, Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir, Afyon Milletvekili Gaffar Ya
kın; aleyhinde, İstanbul Milletvekili İsmail Sancak; üzerinde, Sivas Milletvekili Musa Demirci. 

SHP Grubu adına, Sayın İbrahim Gürsoy; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 633 sayılı Kanunun 1 inci maddesi özetle şöyle demektedir: Diyanet 
İşleri Başkanlığı, İslam inanç ve ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütecek, din konusunda 
toplumu aydınlatacak, ibadet yerlerini yönetecektir. 

Aynı yasanın 25 inci maddesinde de, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunun her derecesinde 
görev alan personelden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hizmetliler için yasak ettiği siya
sî faaliyetlerden başka, dinî görevler içinde veya bu görevlerin dışında, her ne surette olursa olsun, 
siyasî partilerden herhangi birine üye olan veya onların tutum ve davranışlarını yapanların ise tah
kikata tabi olacağı ve bunun sonucu, işlerine son verilebileceği belirtilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bunları şunun için hatırlatıyorum: Bugün, ülkemiz, iki büyük tehlikey
le karşı karşıya bulunmaktadır. Her ikisinin de tek hedefi, cumhuriyetimizi ve ülke bütünlüğümü
zü yok etmektir. 

Bunlardan birincisi, bölücü terördür; ikincisi ise demokrasi ve laikliği yıkmayı hedefleyenle
rin başını çektikleri harekettir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumumuzun dinî işleriyle doğrudan ilgili bir kurum olduğundan, 
cumhuriyetimize bugün azgınca saldıran, onu içten ve dıştan yıkmak için elinden geleni yapmak
tan geri kalmayan irtica hareketiyle yakından ilgili bir kurumumuzdur. Her ikisi de dinsel duygu
lara ve düşüncelere hitap etmektedir. 

Bilinmelidir ki, bu faaliyetler karşısında Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulurken amaçlanan ilke
lere sahip olur ve kara yobaz hareketlerin karşısına dimdik dikilir. Hacı Bektaş Velilerin, Yunus 
Emrelerin, Mevlanaların dönemi ayrı tutulursa, yüzlerce yıl Anadolu insanının beynine zincir vur
muş olan gericiliğe karşı amansız bir savaşın takipçisi olacağı düşünülmüştür. 

Demokrasinin varlığının " olmaz ise olmaz " koşulu, çokpartililik, kendisini var eden demok
rasiyi koruyacağı yerde, bazı siyasî partiler eliyle onun mezarının kazıcısı olmuştur. Türkiye'nin, 
uzun yıllardan itibaren girdiği süreçte, sağ parti iktidarlarının birçok icraatlarını, bu çerçevede de
ğerlendirmek gerekmektedir. 

Bütün bu yaşananlar, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak, Türkiye toplumu ve Türk ulusu 
olarak özgürce yaşamak için büyük mücadeleler verilerek kurulan cumhuriyetimizin talihsiz kade
ri olmuştur. 

Kapılarımızı kırmaktan bahsedenler, kanlı mı kansız mı geleceklerinin hesabını yapanlar, bu: 

gün, eğer bu kurumumuzu, kendilerini besleyecek bir kurum haline dönüştürmüşlerse, bizim dü
şünmemiz gerekmiyor mu? 
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Değerli arkadaşlarım, sorun, ne din sorunudur ne de İslam sorunudur. Din duygusu, insanın 
var oluşundan bugüne taşıdığı yüce bir duygudur. İslamiyet, büyük ve yüce bir dindir. İslamiyet, 
aslında temiz bir kaynaktan kuvvetle fışkıran saf ve berrak bir suya benzer. Bu su, çöllerden geçe
rek, dağlan dolaşarak yeryüzüne dağılmıştır; fakat, geçtiği yerlerde tabiî olarak bazı çay ve ırmak
larla kanştığı için, kaynağından uzaklığı ve yatağının genişliği oranında, saffetinden çok şey kay
betmiştir. 

Ömrünü cumhuriyet devrimleriyle savaşmakla geçiren biri için düzenlenen mevlütte, Türki
ye'nin başkentinde, ellerinde sopa, başlannda sank, sırtlannda yerlerde sürünen cübbeleriyle dola-̂  
şanlan ve "düzenin kendi oyunlanyle değiştirilebileceğini, yeni bir oyun gerektiği, Allah'ın rızası
nı kazanmak için rejime düşmanlık yapılır" sözlerini dile getirenleri, başlanndaki çarşafın rengiy
le hangi tarikattan olduğunun mesajını veren kadınlan gördükçe, bu sözlerin doğruluğu açıktır. Di
yanet İşleri Başkanlığının yanı başında gerçekleşen bu görüntüde, Başkanlığın, yıllardır göz yu
man, zaman zaman açık destek veren tutumlarının payı küçümsenemez. 

Sayın milletvekilleri, diyanet hizmetlerinin finansmanı için bütçeden aynlan ödenek yanında 
bütçe dışı kaynaklar da mevcuttur. Bütçe içi kaynaklar, dolaysız kaynaklar -ki, bunlar, Diyanet İş
leri Başkanlığına bütçeden aynlan ödeneklerdir- bir de dolaylı kaynaklardan oluşmaktadır. 

Üniversitelere, özellikle 1980'li yıllarda, genel yatırım harcamalan ödeneklerinden, cami ya
pımına kaynak aktarma olanağı getirilmiştir. Erciyes ve benzeri üniversiterde olduğu gibi, kamu 
kuruluşlannın bazıları da, bu olanağı kullanarak, cami yaptırmıştır. 

ZEKİ ERGEZEN (BiÜis) - İyi yapmışlar. 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) - Özellikle 1980'li yıllarda, kamu kuruluşlanna ait binalar
da mescit ve namazgah açma olanağı getirilmiştir (RP sıralanndan "Çok güzel bir şey" sesleri) 

Bütçe dışı kaynaklar da; döner sermaye (Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki), Camilerini 
Yaptıracak Köylere Yardım Fonu -bu fondan ne kadar kaynak sağlandığı araştırılmalıdır- ve Va
kıflar Kanununa göre, vakıflar bünyesinden yapılan yardımlar ve camilerin onanmı ve buna ben
zer konular için devlet katkısından oluşmaktadır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aracılığıyla sağlanan yardımların mahiyeti bilinme
mekle birlikte, kamuoyu nezninde önemli bir yardım kalemidir. Din hizmetlerinin yürütülmesinde 
ve cami yapımında önemli katkısı vardır. 

Medenî Kanuna göre kurulan dinî mahiyetteki vakıflar iki türlü oluşmaktadır: Bir kısmı, cami 
yaptırma vakıfları şeklinde örgütlenirken; diğerleri, dinî yardımlaşma vakıflan şeklindedir. Bu va
kıflardan bazılarına vergi muafiyeti tanınmaktadır. Dolayısıyla, devletin, bu vakıflarca sağlanan 
hizmetlerin finansmanına dolaylı bir katkısı söz konusudur. 

Camiler, vakıflar ve bazı okullar bünyesinde Kur'an kursları açılmaktadır. Bunların finansma
nında, kısmen, kamu kaynakları kullanılmaktadır, 

İmar mevzuatına aykırı camilerin yarattığı rantlar vardır. İstanbul'da imar mevzuatına aykırı 
cami sayısı hızla artıyor. Aslında, cami yaptırma maskesi.altında, üstü cami, altı ticarethane düşü
nülerek, önemli şehir rantları elde edilmektedir... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İskenderpaşa yardım etmiştir. 
BAŞKAN - Sayın Çelik... 
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IBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Tüm bu alternatifler ve finansman kaynakları göstermek
tedir ki, devlet, din hizmetlerine bütçede ayrılan ödeneğin oldukça üzerinde bir kaynak kullanıl
maktadır. , 

Görüldüğü gibi, dinî örgütlenmeler hızla devlet denetimi dışına çıkarken, kamu kaynakların
dan daha fazla pay alıyor konumuna getirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün İslamiyet, kendi özünden saptırılarak, yeryüzünde ona dayalı 
güzel ahlakın ve onu besleyen güçlü bir inancın yer alması gerekirken, her tarafa korku salmayı 
amaçlayan, beyinlere pranga vuran bir din durumuna getirilmek istenmektedir. 

Trilyonlarca liralık bütçe ayrılarak, insanlarımızı bu tür kötü inançlar karşısında aydınlatması
nı istediğimiz Diyanet İşleri Başkanlığı, ne yazık ki, bu yolun yolcusu olmuştur. Bugün gericiliğe 
panzehir olacağı yerde, onu besleyen bir güç odağı haline getirilmiş ise , bu Meclisin değerli üye
leri düşünmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, çok acıdır ki, ayrımcılığın, bölücülüğün, irticanm üs
tü örtük destekleyicisi konumuna getirilmiştir.. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkan, kime söylüyor? 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Siyasetçilerimizin oy alabilme uğruna, şeyhe, şıha, tari

kata, tekkeye tavizler vermesi, oy avcılığı yapmaları amaç haline gelince, bu güzide kurumumuz 
özünden saptırılmıştır. Bazı siyasî partilerimiz, bu kurumumuzu kendilerinin bir yan kuruluşu gibi 
görmektedir. Bu da, demokrasimiz açısından vahim bir gelişmedir. 

Diğer yandan, bu kurumumuz, İslam dininin, itikat, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yü
rütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek için, İslamiyetin, sade
ce bir yorumunu esas almaktadır; bütün yayınlarını ve faaliyetlerini de tek bir mezhebin yorumu
na dayandırmaktadır. 

Mezhepler, toplumumuzun bugünkü gerçeğidir. Öyleyse, yapılması gereken, açıktır. Bu du
rumda, devlet, birinin diğerinden üstünlüğünün savunucusu ve destekleyicisi olamaz. Din hizmet
lerini organize eden Diyanet İşleri Başkanlığı, bu tür bir ayrımcılığın savunucusu olmamalıdır. 
Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ertesinde, bu kurumun oluşturulmasının temel amaçlarından bi
ri de toplumdaki diri, mezhep, tarikat çatışmasını önlemek, kardeşliği ve iç barışı sağlamaktı. Bu 
demek değildir ki, Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevileri Sünnî yapmaya çalışsın; Şafiiyi Hanefî mez
hebine döndürsün. . . 

Gerçek, arzulananın tersi olmuştur. Yıllardır, Meclisin değerli üyelerinin büyük bir bölümü, 
bu gerçeğe gözlerini yummuş; devletin kendi vatandaşları arasında, kendi kurumu eliyle ayrımcı
lık yapmasına fırsat vermiştir. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Sen hiçbir şey olamazsın; hiç... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Hatta, bu uygulamalar, çoğu yerde, zulüm boyutuna dahi 

varmıştır. Sivas'ta, zulmün kıyıma dönüşmesinde, millete bu utancın yaşatılmasında, irticaa taviz 
veren politikaların, hiç mi payı yoktur? ' 

Bugün, Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevî inancına sahip olanlara hizmet götürmemektedir. Mil
li Eğitim Bakanlığımıza bağlı imam hatip liseleri, Sünnî inancını temel almaktadır. Bu liselerde 
ders veren hocalar ve okutulan kitaplar, bu inanç biçimini esas almaktadır. 

Diyanet personelini -bilindiği üzere- imam hatip ve ilahiyat fakültesi mezunları oluşturmakta
dır. Ayırımcılığın bir başka boyutu da budur. 
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Genel bütçeden, Türkiye'nin yüzde 99'u Müslümandır diye, 12 trilyon 323 milyar lira pay alan 
ve o oranda da kadro tahsis edilmesini isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumumuzun yüzde 
40'lık bir bölümüne hiçbir şekilde hizmet götürmemektedir. 20 milyon civarındaki bu insan kitle
si, devlet eliyle sömürülmektedir. 

Değerli milletvekilleri... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Yüzde 40'ı Müslüman değil mi Sayın Gürsoy? 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Dinlemeyi bil! Dinlemeyi bil! 

BAŞKAN — İbrahim Bey; devam edin. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Değerli milletvekilleri, iş, sadece sömürmekle kalmamak

tadır. 
MEHMET ÖZKAN (İzmir) — İslam ülkeleri içinde, en iyi İslamiyet, Türkiye'de tatbik edil

mektedir. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Diyanet İşleri Başkanlığının, yasalarda böylesi bir hü

küm bulunmadığı halde, toplumumuzda farklı inançlara sahip olanları Sünnîleştirme gibi gizli bir 
amacının olduğunu da düşünmekteyiz. Bir dönem, Alevî köyüne Sünnî imam gönderen Diyanet, 
çıkardığı ve milyonlarca adet bastırdığı yayınlarda, bu ayırımcılığı açıkça körüklemektedir. Kendi
leri gibi ibadet biçimlerine sahip olmayanların inanç biçimleri, "iptidai", "harc-ı alem fikirler yığı
nı", "iptidai fikirler keşmekeşi" diye değerlendirilmekte, konuyla doğrudan ilgisi olmayan sayısız 
insanımıza, bu yanlış düşünceler aşılanmaktadır. 

BAŞKAN— Son 2 dakika Sayın Gürsoy. 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Üzüntüyle ifade ediyorum ki, bu konuda, Diyanet İşleri 
Başkammız, makamını sorumsuzca kullanarak, uluorta, her yerde fikirler beyan etmekte, kendisi
nin sorumluluk duygusu içinde olması gereken bir konuda, rencide edici demeçler vermektedir; 
"Alevîlik, bir kültür imiş, bir cümbüş imiş." O da çok iyi bilmektedir ki, hiçbir inanç, kendisini böy
le tanımlamaz; tanımlayanlara da izin vermez. Bir Budizm, bir Taoizm dinine, bizim, ilkel deme 
hakkımız yoktur. İnanç sahibi, kendisini nasıl değerlendiriyorsa, öyle kabul edilmelidir. Bir devlet 
kurumu olan, ayrıca* tarafsız olması gereken Diyanet, bunun, en başından savunucusu olmalıdır. 

Bu ülkede, dinsel farklılıklar, her zaman, sorun olagelmiştir. Dinsel düşüncelerin, ilkelerin, de
ğiştirilmez, mutlak doğruymuş gibi kabul edilmesi, farklı kesimler arasında birliği, dayanışmayı 
önlemiştir. Binlerce insanın kanı, bu topraklarda, hep bu nedenlerle dökülmüştür. Maraş'ta, Ço-
rum'da, son olarak Sivas'ta yaşananlar, altıyüz yıllık Osmanlı Devleti içinde yaşananların bir deva
mı olarak düşünülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Osmanlıdan devralınan bu mirası red
detmiş, bu topraklarda gerçek bir birliğin tohumlarını atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Alevîsiyle 
Sünnîsiyle, bu topraklarda yaşayanları, Türk Ulusunun kendisi olarak görmüştür. 

Diğer yandan, cumhuriyetimizin kurucuları, çağdaş bir dünya devleti olabilmemiz için, bu 
inançların yüzlerce yıldır bu topluma reva gördüğü kaderi tersine çevirmek amacıyla, laiklik ilke
sini benimsemiştir. Laiklik, ortaçağ dogmatizmini yıkarak, aklın öncülüğü, bilimin aydınlığıyla ge
lişen, özgürlük ve demokrasi anlayışını, uluslaşmanın, bağımsızlığın, ulusal egemenliğin ve insan
lık idealinin temeli kılan bir uygar yaşam biçimidir. Toplum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
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İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) ~ Peki. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Millet paspas etti sizi, tasfiye etti sizi. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Müdahale etmeyin hatibe. Siz müdahale etmeyin hatibe. 
Sayın hatip, yerinize buyurun efendim, teşekkür ederim. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Paspas olan sizlersiniz; haddinizi bilin... Terbiyeli ko

nuş... Paspas olacak biri varsa, sizsiniz. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Belli, belli... 
BAŞKAN — Sayın Gürsoy, buyurun efendim. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Son sözünü söylesin efendim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sözünü bağlasın efendim. 
BAŞKAN- Siz, sabahleyin benim burada anonsum olduğu zaman yoktunuz galiba, değil mi 

efendim? 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Yoktum efendim. 
BAŞKAN — O zaman, erken gelirsiniz, Meclis açıldığı zaman ve Meclis Başkanvekilinin 

anonsunu dinlersiniz, ondan sonra o itirazı yaparsınız. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Ben de buradan geceyansı gittiğim zaman siz yoktunuz beyefendi. 
BAŞKAN — Ya, öyle mi!.. Nereden biliyorsunuz!.. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Biliyorum tabiî. 
BAŞKAN — O zaman, milletvekili olarak, göreviniz neyse, onu yapın; vaktinde gelin. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Ben de milletvekili olarak yapıyorum. 
BAŞKAN — Hiç müdahale etmeyin; Grup Başkanvekilinize sorarsınız. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — İyi; ama, niye sert cevap veriyorsunuz Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Bilmeden konuşursanız, sert cevap veririm tabiî. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkanım, size saygısızlık olarak konuşmuyorum, bir şey 

söylemek istiyorum: Her gün yeni bir usul öğrenmek durumunda değilim. Geç gelmiş olabilirim; 
ama, şunu sormak da hakkımdır yani. Milletvekilinin, konuşmasının sonunda sözünü bağlaması 
için izin verilmesi yönünde bir alışkanlık var; bir saniye, beş saniye, on saniye daha süre verilir; 
ben bunu talep ettim; eğer hata ettiysem, özür dilerim. 

BAŞKAN — Hata ettiniz, özrünüz kabul edilmiştir. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Peki. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına. Sayın Halit Dumankaya; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, eğer susturursanız... 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya siz devam edin. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Önce, şöyle bir tespit yapmak istiyorum; Bugün 15 

Aralık 1994; Bakanlar Kurulunun oturduğu yere bakıyorum; Başbakan yok, hiçbir bakan yok, ik
tidar partisinin milletvekilleri yok. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hükümet yok. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) ~ Yani, burada, Hükümet yok. Bu Hükümet milletten 

kaçıyor. Beş altı gündür bütçe görüşülüyor; Başbakanlık bütçesi görüşülürken dahi bakanlar bura
da oturmadı. Bu milletten kaçan bu Hükümeti yakalayacağız ve sandığa getireceğiz. Bu tespiti yap
tıktan sonra esas konuşmama geliyorum. 

Benden önce konuşan, DYP'nin çok değerli ortağı olan SHP'nin sözcüsünün konuşmalarını, 
Yüce Heyetinizin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı iki müstesna 
başkanlığımızdan biri olup, anayasal bir kuruluşumuzdur. Millî bünyemizde müstesna bir yeri olan 
bu güzide kurumu her şeyin üzerinde tutmalıyız. 

Anavatan İktidarı döneminde, bu konuda çok hassas davranılmıştır. Zamanın darlığı nedeniy
le benim de sayamayacağım birçok hizmetlerimiz olmuştur. Sizlere, bir iki tanesinden söz etmek 
isterim: Hiçbir yere kadro verilmediği halde Diyanet İşleri Başkanlığına 40 bin kadro verilmiş, ilk 
defa Köy Hizmetlerince birçok cami yaptırılmış, birçok imam hatip lisesi açılmış, kurslar ve yurt
lar çok rahat bir şekilde çalışır hale getirilmiştir. Kimsenin ibadetine karışılmamıştır. İnanan insan
ların başında Demokles'in kılıcı olan ve bugünkü İktidar tarafından Terör yasa tasarısıyla katmerli 
olarak geri getirilmeye çalışılan 163 üncü madde kaldırılmıştır. Biz, bunları oy için yapmadık, bu 
yaptıklarımızın reklamını yapıp halktan oy istemedik. Yine hocaların, imamların, imam hatip lise
si talebelerinin ellerine parti bayraklarını vermedik, bundan sakındık. Hutbeye çıkan hocaya, ima
ma, Kur'andaki İslamı anlatmasını istedik. Hoca kürsüye siyasî parti bayrağıyla çıkarsa, gene bü
yük zarar verir diye düşündük. Yurtları, Kur'an kurslarını, imam hatip liselerini hedef haline getirt
medik. 

Dönemimizde, laik-antilaik, gerici-ilerici, Sünni-Alevi tartışmasını başlatmadık. Milletin 
inançlarını telin için kimseyi Taksim Meydanına çağırmadık; bölücülük yapmadık. 

Değerli milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri; toplumumuzu din konusunda 
aydınlatmak, insanları dinî ve ahlakî yönde irşat etmek, ibadethaneleri yönetmek; İslam dininin 
esaslarını teşkil eden ibadet görevlerine yardımcı olmak, bu şekilde manevî kalkınmayı sağlamak
tır. 

Ülkemizin birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacının bulunduğu bu dönemde, Diyanet İşleri 
Başkanlığına çok büyük görevler düşmekte olup, toplumumuzun gözü bu başkanlığa çevrilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu önemli kuruluşumuzun görevlerini yerine getirirken, gerek mensup
ları arasında gerekse vatandaşlarımız arasında tarafsız davranması, herkese eşit yaklaşması, politik 
mülahazalardan uzak olması esas olmalıdır. 

Son yıllarda, bu güzide kuruluşumuzda huzursuzlukların arttığına, politik mülahazalarla gö
revlilerin sık sık yerlerinin değiştirildiğine şahit olunmaktadır. Özellikle, idarî kadroda bulunan 
personelin, il ve ilçe müftülerinin siyasî atama ve nakillerinden duydukları tedirginlik had safhaya 
ulaşmıştır. Bu tedirginlikler önemli hizmetleri menfi yönde ciddî şekilde etkilemektedir. Hiçbir so
ruşturmaya gerek görülmeksizin, siyasilerin isteği üzerine yerleri değiştirilen görevlilerin sayısı, bu 
iktidar döneminde oldukça artmıştır. Önceki yıllarda ender rastlanan, idarî işlemlerin iptali için yar
gıya başvurma alışkanlığı, maalesef, bu dönemde, bu müesseseye de gelmiştir. Hakkında yapılan1 

işlemin iptali için yargıya başvuranların tamamına yakını, yapılan tasarrufun iptalini sağlamıştır. 
Bu da, atama ve nakillerin ne kadar isabetsiz, keyfî ve partizanca yapıldığının açık bir delili değil 
midir. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, Başkanlığın en önemli hizmetlerinden biri de eğitim hizmetleridir. 
Burada üzülerek ifade etmek isterim ki, bütçeden yeterli ödenek ayrılmadığından, bu hizmetlerde 
de, önceki yıllara kıyasla, bu Hükümet döneminde bir gerileme gözlenmektedir. Hac organizasyo
nunun tümünün Diyanete verilmesi gerektiğini, Diyanetin de, daha iyi bir organizasyonla bu işin 
altından kalkabileceğini düşünüyoruz. 

Hac organizasyonunun başarısında en önemli faktör, organizasyonda görevlendirilecek perso
nelin seçimidir. Bu seçimde, hizmetin niteliğine göre liyakat aranması gerekirken, çeşitli etkilerle, 
bu esasın yerine, sayısal ve bölgesel kayırmaların daha çok rol oynaması, bir kişilik işe birden çok 
kişinin görevlendirilmesi, hatta, değil Başkanlıkta, hiçbir kurumda resmî görevi olmayan kişilerin 
görevli olarak hacca götürülmesi, bu siyasî iktidarın en önemli marifetlerinden olmuştur. 

Saygıdeğer milletvekillerini, hac hizmetlerinin Başkanlıkça yürütülmesi memnuniyet verici
dir. Bununla beraber, 1989 yılında, ilgili kararnamede yapılan değişiklik neticesinde, (A) grubu se
yahat acentelerinin devreye sokulmasıyla organizasyona yeni boyutlar kazandırılmıştır. Burada, 
1993 yılında o acentelerin haçta hacılara çektirdiği sıkıntıları gören, yerinde yaşayan bir kişi ola
rak üzüntülerimi ifade etmek isterim. Hacıların sırtından milyonlar kazanan bu acentelerin, zama
nında ev kiralayamayıp, hacıların sağlıksız yerlere yerleştirilmelerine ve büyük güçlüklerle hac fa
rizalarını yerine getirmelerine sebep olduklarına şahit olduk Yine, bu özel şirketlerle giden hacı
lar, Diyanetin hizmetlerinden faydalanarak, ibadetlerini yerine getirdiler. Bu ibadeti yerine getir
mek için binbir zahmetle biriktirip, ödediği paralarla hacca gidecek vatandaşlarımızın yanında, uy
durma birtakım görevlerle ve misafir adı altında yüzlerce kişinin de hacca götürüldüğü kamuoyun
ca bilinen bir gerçektir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, değişen dünya şartlan ve ortaya çıkan zaruretler sebebiyle, yurt dı
şında ikamet eden vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza din hizmeti götürmek, Diyanet İşleri Baş
kanlığınca kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir. 1980'li yılların başından itibaren bu hizmetler, her 
yıl geliştirilerek ve genişletilerek, Başkanlıkça gönderilen din görevlileri marifetiyle memnuniyet 
verici bir tarzda yürütülmekteydi. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki, yine bu Hükümet dönemin
de, yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza götürülen bu hizmetlerde, aksaklıklar 
ve duraklamalar meydana gelmiştir. Dış temsilciliklere istenen din görevlileri, zamanında gönde
rilmemekte ve yapılan görevli seçimlerinin genellikle isabetli olmadığı vaki şikâyetlerden anlaşıl
maktadır. özellikle, müşavir ve ataşe seviyesinde gönderilen görevlilerin, isabetli seçilmediği, li
yakat yerine değişik ölçü ve faktörlerin rol oynadığı gözlenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 633 sayılı Yasasın amir hükümlerine rağmen bir türlü gerçekleştirile
meyen Din Şûrasının toplanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu önemli bir gelişmedir di
yorum; ancak, bu Şûrada alınan kararların bir an önce uygulamaya konması da arzumuzdur. 

Şunu da üzülerek ifade etmek isterim ki; Din İşleri Yüksek Kumlunun olumlu çalışmalarını 
bugüne kadar göremediğimizi; özellikle Şûra kararlarının hayata geçirilmemesini; günümüzün 
önemli dinî konularına, çağın ve ilmin ışığında açıklıklar ve yeni yorumlar getirecek çalışmaları 
beklediğimizi de hatırlatmak isterim. 

Camilerimizde, siyasî vaızlar yerine, Kur'an'daki lslamın anlatılması; hiçbir partinin propa
gandasına izin verilmemesi; bu kurumlarda (camilerimiz, Diyanetimiz) Kur'an kaidelerine göre ça
lışma yapılmasına özen gösterilmesi, en büyük dileğimizdir. Mukaddes saydığımız camilerde na
maz kılanların, irticacı gibi görülmelerini, bu nedenle çalıştıkları işlerinden atılmalarını esefle kar
şılıyoruz. Bu tür davranışların, bu kurumlara zarar verdiği ve ülkemize bir fayda sağlamayacağı 
inancını taşıyoruz. 

- 4 2 8 -



T.B.MM. B : 53 15.12.1994 O : 1 

Şimdi, Sayın Bakanımdan, bazı konulan öğrenmek üzere, sorularım olacaktır; umarım ki, bu 
sorularıma, sözlü veya yazılı, kaçamak olmayan, net cevaplar verilir. 

Son üç yıl içinde yapılan atamalar için kaç iptal davası açılmıştır? Açılan davalar neticesinde 
yapılan işlemlerin kaçı iptal edilmiştir? 

90 bine yakın personeli olan bir kurumun başındaki Sayın Başkanımız, üç yıl zarfında kaç de
fa yurt dışına seyahat etti ve her seyahatinde yurt dışında kaç gün kaldı? Heyetler halinde yapılan 
bu seyahatler için ödenen yolluk ve yevmiyelerin miktarı nedir; nereden karşılanmaktadır? 

Bu seyahat giderlerinin Türkiye Diyanet Vakfı veya benzer kuruluşlardan karşılanmasını na
sıl karşılıyorsunuz? 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — ANAP dönemini de iste, ikisini beraber versin. v 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Tasarrufu destekliyoruz; ancak, son çıkan tasarruf ge
nelgesi, hizmetleri durduran bir boyuttadır. Halbuki, tasarruf, israfı önlemek için yapılır; yoksa, 
hizmeti durdurmak için, ne tasarruf yapılır ne de genelge yayınlanır. 

Bu cümleden olarak, şu anda, kadro tahsis edildiği halde hiç görevlisi bulunmayan kaç cami 
vardır? Kadro tahsis edilen ve bu kadrolar için de imtihanı yapılan elemanların atamalarının yapıl
mayışını hangi tasarruf anlayışıyla izah edebilirsiniz; bu atamaların ne zaman yapılacağını söyler 
misiniz? 

Bir başka sorum: Şu anda kadrosuz cami adedi nedir; bunlara kadro tahsis etmeyi düşünüyor 
musunuz? 

Bir başka sorum: Hiç görevlisi bulunmayan Kur'an kurslarının sayısı nedir; görevli atamayı 
düşünüyor musunuz? 

Eğitimin insan hayatındaki önemi herkesçe bilinmektedir. Özellikle devlet hizmetlerinde, hiz-
metiçi eğitimin ayrı bir yeri vardır. Günün şartlarına göre, bu eğitimin geliştirilerek sürdürülmesi 
gerekirken, son yıllarda, hizmetiçi eğitime ilişkin gerilemeyi nasıl izah edersiniz? 

BAŞKAN - Son 2 dakika... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Sizin anlayışınıza göre, eğitimin tasarrufu olur mu? 
Bir başka sorum: Hiçbir gerekçe yokken, bazı ilçe başkanlarının, bazı politikacıların isteği 

doğrultusunda yapılan nakil ve atamalara devam edilecek midir? 
Bir başka sorum: Diyanet İşleri Başkanlığında ciddî bir otorite boşluğu olduğu, bu sebeple de 

bazı dinî grupların ve liderlerinin söz sahibi olduğu söylenmektedir; bu doğru mudur; doğru ise, bu 
konuda alınmış tedbirleriniz var mıdır? . . 

Değerli milletvekilleri, sorularıma aşağıdan devam edeceğim. Saate bakıyorum; sürem dol
muş. O nedenle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum; bu bütçenin, ülkemiz, milletimiz için hayır
lara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya; ayrıca, süreye riayet ettiğin için... 
Biraz ciddî tutunca, herkes süreye riayet ediyor; o görülüyor. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yahya Uslu; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA YAHYA USLU (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Di
yanet İşleri Başkanlğımızın, 1995 yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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İnsanlığın varoluşundan bugüne, semavî dinlerin toplumlara verdiği barış, huzur, kardeşlik ve 
sevgi duyguları, ferdî ve toplumsal ahlakî değerleri hep kemale, olgunluğa götürerek; insanlığa, 
sulh ve selamet içinde, bir arada yaşamayı öğretmeye çalışmıştır. 

İslam Dini, en son semavî din olarak, evrenin son peygamberine, ilahî kitabı Kur'an-ı Kerim'le 
birlikte, Yüce Allah tarafından tevdi edilmiştir; ancak, insanlık, dinlerin, özellikle İslam Dininin 
verdiği mesajları, hâlâ anlamamıştır. İslam Dini/en son semavî din olarak, evrenin son peygambe
rine inen bir din olduğuna göre, bu dinin, verdiği mesajlarla, insanları birbiriyle hoş geçinmeye da
vet etmesi, hâlâ anlaşılmış değildir. 

Tarih, dinî anlaşmazlıklardan doğan savaşlara şahit olmuş, mülga dinlerin mensupları - meri 
dinlerin bağlıları arasındaki kavgalara sahne olmuştur. İslam ülkelerine yapılan Haçlı Seferleri, bu
nun bariz örneğidir. Ayrıca, semavî dinlerin mensupları arasında, mezhep ve meşrep ayrılıkları se
bebiyle, üzücü olaylar cereyan etmiş ve etmektedir. Bütün bu gelişmeler, hiçbir zaman, insanlığın 
hayrına ve esenliğine hizmet etmemiştir. 

Ülkemizde halkımızın yüzde 98 gibi büyük bir çoğunluğu Müslümandır. İslam birlik ve kar
deşlik dinidir. İslamın kökünde mezhep ve meşrep ayrılığı yoktur. Bir Allah'a, tek kitaba ve son 
peygamber Hazreti Muhammed'e inananların, sonradan oluşan mezhep, meşrep, tarikat kıstasları 
sebebiyle birbirlerini reddetmeye hakları yoktur. Herkes, İslam Meclisinin üyesidir. Ayrı güzellik
leri temsil etmeleri, birlik ruhunu bozmaz. Burada, benim davam haktır demek yanlıştır. Doğru ola
nı, benim davam da haktır demektir. Eğer, inandığı dava İslam için düşünülmüş ise, İslam'ın ulvî 
prensiplerine aykırı değilse geçerlidir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz ettiğim gerçeklerden hareketle insanlarımızı Alevî-Sünnî 
diye ayırmak yanlıştır. Bunların her ikisi de İslam cemaatidir. Bu meşrepleri birbiriyle çatıştırmak 
hainliktir ve günahkârlıktır. 

Ayrıca, İslamda fundamentalizm yoktur. Bu, muharrif dinlerce yakıştırılmış İslam dışı bir söz
dür İslamda köktendinci, daldan dinci, budaktan dinci olamaz. (RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Fundamentalizm olur mu? 
YAHYA USLU (Devamla) — Böyle bir ayırım söz konusu değildir. İslam, mürekkep bir din

dir; az inanan, çok inanan diye derecelere ayıramazsınız. İmanın şartlarından birisine inanmamak, 
hepsine inanmamak demektir. İslamcı - şeriatçı ayırımı da yanlıştır. "İslam" dinimizin adı, "şeriat" 
ise onun hüküm ve maddelerine verilen addır. 

Hâkimiyet, yani egemenlik Allah'ındır hâkimiyet ya da egemenlik milletindir tartışması son 
derece yanlıştır. İmanî konularla siyasî konuları karıştırmamak lazım. 

Diğer bir konu, sağ-sol kunusudur.Kur'an-ı Kerim'dc zikredilen sağ ve sol günahkâr veya se-
vapkâr; mücrim veya mümin belirlemesi, nitelik açısından zikredilmedir, nitelendirmedir. Yani, 
"mümin" belirlemesi nitelik açısından zikredilmiştir. Siyasî solculukla alakası olamaz; çünkü, si
yaset icabı solcular da mümindir, Müslümandır. 

Sayın milletvekilleri, kavramların yerli yerine oturmadığı, çalkantılaran devam ettiği günü
müzde, ülke genelinde, herkes, bildiği konuda değil; bilmediği konuda alim kesilmektedir. Hele, 
İslam söz konusu olduğunda köşe yazarından, romancıya, saz sanatkârından şovmene varıncaya 
kadar, herkes din bilgini kesilmektedir; bu sorumsuzluk ve cüretkârlıktır. 

Son yılların modası, ateistlik ve dine karşı olmak bizim ülkemizde de moda haline gelmiştir. 
Bu cümleden olarak, Sayın Aziz Nesin Allah'a inanmadığını söylüyor, medyada gündem oluşturu
yor. Ancak, ben, kendilerinin Allah'a inanmadığına inanmıyorum. Neden; çünkü, Sayın Nesin, bir 
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televizyon konuşmasında "ben, Allah'tan korkmuyorum; korkacak bir şey yapmıyorum ki "diyor, 
ikinci olarak da "Eğer varsa, benim ölünce Cennete girmem lazım" diyor. Eğer, mefhumu muhali
finden giderseniz, benim vardığım sonuca sizler de varırsınız. Eğer, bir insan bir şeyi çok sorgulu-
yorsa, sonuca ulaşması kaçınılmazdır. İslamı sorgulamanın sonucu ise teslimiyeti doğurur ve iman 
ile noktalanması kesindir; onun için, Sayın Aziz Nesin'in de bu sonuca ulaşacağını umuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızın anayasal bir kuruluş olduğunu her zaman 
söylüyoruz. Anayasa ve yasalarda tadat edilen görevleri; laiklik ilkesi doğrultusunda, siyasî düşün
cenin dışında millî dayanışma ve bütünlüğü sağlamak ve özel kanunda verilen îslamî görevlerini 
yerine getirmektir. 

Diyanet, siyasetin içine çekilmemelidir; din adamları siyasetle uğraşmamalıdır, eğer, varsa 
teşkilattan atılmalıdır; müeyyide yoksa, müeyyide konulmalıdır; kanunlarda boşluk varsa, kanun
larda bunun yeri bulunmalı veya yeni kanunlar, müeyyideler getirilmelidir. Din,, kutsidir, ulvîdir; 
süflî olamaz, süflî şeylerle uğraşmaz. 

îslamda demokrasi ve teokrasi konusuna da bir nebze değinmek istiyorum, islam, çağdaş bir 
dindir; çağdaş devlet anlayışı İslamla paraleldir. îslamda meclis ve şûra vardır. Müşavere, müzake
re, uzlaşma ve karar; bu dörtlü prensip, Islamın çatısını teşkil eder. îslamda teokrasi olamaz, yok
tur; îslamda krallık yoktur; îslamda monarşizm yoktur; îslamda oligarşizm de yoktur. îslamda se
çim ve biat vardır; birisi kayda dayanan onay, diğeri ise isteğe bağlı sözlü bağlılıktır, islam, icat 
edilen demokratik idare şeklini, bundan 13 asır önce uygulamış bir dindir. Din ve devlet işleri, hep 
şûra ve meşveret ile yürütülmüştür. Peygamberimiz, mescitleri meclis olarak kullanmış, her karan 
sahabe ile toplanıp almıştır; iktisadî, içtimaî, siyasî, hatta, harp ve sefer kararları bu toplantılarda 
alınmıştır. Peygamber sonrası islam idaresi, krallığa göre değil; demokrasi anlayışına göre düzen
lenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bazılarına göre, Alevî ve Sünnî ayırımı, Peygamber sonrası halifelik 
konusunda baş göstermiştir. Bunun nedeni, halifeliğin Hz. Ali Efendimize verilmesi lazım gelir
ken, Hz. Ebubekir'in halife olması gösterilmektedir. Oysa, Hazreti Ali (Keremallahü Veçhe) efen
dimiz, halife olmak isteseydi olurdu. Ona kim dur diyebilir, kimin gücü yeterdi ki. Hem fizikî ola
rak hem de manevî mirasın sahibi olarak. Demek ki, burada bir hikmet var. Bir hikmet var ki ol
madı. Bu ne olabilir diye düşündüğümüzde, İslamın, bir siyaset tarafı, bir de risalet tarafı bunun 
ötesinde, bir de velayet tarafı vardır. Üç tane esas üzerine oturur. Onun için, velayet tarafının sahi
bi bellidir. x 

BAŞKAN — Sayın Uslu, bir dakika efendim... 

Sürenizi durdurdum. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sabahki bölümünün bitmesine çok az bir süre kalmış

tır. Sayın Bakanın, yetişmek zorunda olduğu bir toplantısi vardır. O nedenle, bu bütçenin bitimine 
kadar, süre uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Devam edin efendim. 
YAHYA USLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Siyaset kısmına baktığımız zaman, islamın krallığa dönüşmesi ihtimalini önlemek için, İslam 
Devleti idaresinin babadan oğula geçmemesi ya da kan bağını takip etmemesi düşüncesiyle, kan 
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bağı olmayan Hazret-i Ebubekir'in halife olması öngörülmüş olabilir. Bu nokta, gözden ırak tutul
mamalıdır. 

İslamî devlet idare anlayışını, bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman, îslamdaki demokrasi 
imajım daha iyi tespit etmiş oluruz kanaatini taşıyorum. îslamın, sosyal adalet uygulamaları, emir 
ve yasaklan, sosyal faaliyet açısından getirdiği dinamizmi, statik olmayı reddetmesi, günümüz an
layışından daha mükemmeldir. Bakınız, îslam ne diyor: "İki günü bir olan bizden değildir" dikka
tinize sunuyorum. 

BAŞKAN - Son 2 dakika... 

YAHYA USLU (Devamla) — "Komşusu aç yatarken, kendisi tok olan kâmil Müslüman ola
maz", "İşçinin alın teri kurumadan ücretini ödeyiniz" buyuruyor. Daha niceleri...Sayın Başkan sü
remin tamamlandığını söylediği için, vergi, zekat, sadaka, ikram ilişkilerini ve diğerlerini saymıyo
rum, islam, böyle bir dindir. 

Sayın milletvekilleri, din ve laiklik konusunda birkaç cümleyi de söylemek istiyorum: Ülke
mizde, dinciler, laikler diye insanlarımızı ayırmak çok üzücüdür. Laiklik, bir din değildir; çünkü, 
dinler semavîdir. Allah tarafından vazedilmiş ilahî kanunlardır. Laiklik, dinsizlik de değildir; din
sizlik dini de değildir ve Yunanca "Laykos" kelimesinden alınıp, Fransızcaya monte edilen bu La
tince kelime, "dinî olmayan prensipler" "la dinî sistem" manalarını taşımaktadır. 

Fransız İhtilalinden sonra, rejim içine alınmış laiklik, aslında, Avrupa'da kilisenin devlet üze
rindeki baskısını, halk üzerindeki aşirı taassubunu kırmak için ortaya atılmıştır. Kral 14. Lui'nin ki
lise tarafından aforoz edilip, rezil edilmesi, sefil bırakılması sendromu, devlet işlerini, kilisenin 
kontrolü dışına çıkarma düşüncesi, laikliği doğurmuştur. 

Türkiye'de, laiklik ilkesini getirme eğilimi 1926'larda başlamış, Osmanlı'da Tanzimat Ferma
nım ya da Gülhane Hattı Hümayununu saymazsak, laiklik, 1928'de, rahmetli İnönü'nün 120 arka
daşıyla verdiği tadilat teklifiyle, 1924 Anayasasının 2 nci maddesindeki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Uslu. 
ADNAN KESKİN (Denizli) - Bağlasın, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sabahleyin, öyle olmayacağını izah ettik. 

ADNAN KESKİN (Denizli) - Böyle bir usul yok... 

BAŞKAN — Var efendim, var... 15 dakika diye siz karar veriyorsunuz... Siz, kendi kararı
nızı kendiniz bozuyorsanız, o ayrı konu Sayın Keskin. 

ADNAN KESKİN (Denizli) - Sayın Başkan bu yetkiyi... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, ayağa kalkar mısınız. Eğer, konuşacaksanız ayağa kalkın. 

ADNAN KESKİN (Denizli) - Kalkıyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Böyle üslupla konuşamazsınız. Burayı kreşe çevirdiniz. Mü-

rebbiye değilsiniz. 

BAŞKAN — O sizin hüsnükuruntunuz. Oturunuz efendim... Oturun yerinize!.. 

Sayın Lütfi Doğan, buyurun. 

-432 -



T.B.M.M. B : 5 3 15.12.1994 0 : 1 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Meclisi böyle kullanmaya hakkın yok... 

BAŞKAN — Ben, sizin adınıza görev yapıyorum. Böyle bir hakkım var, sizin sözünüzü de 
kestim. Oturun yerinize!.. Lütfen, yerinize oturun... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Siz, gösteri yapıyorsunuz; kendinize göre kurallar koyuyor
sunuz. Parlamentonun... 

BAŞKAN — Yerinize oturun Sayın Keskin. Oturun!.. 
ADNAN KESİCİN (Denizli) — Böyle üslupla konuşamazsınız. 
BAŞKAN — Oturun yerinize!.. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Böyle bir üslupla konuşamazsınız. 
BAŞKAN — Oturun yerinize efendim. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Kendini ne zannediyorsun... 
BAŞKAN — Size sözlü ihtar veriyorum. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Bunu siz çıkarıyorsunuz, siz yapıyorsunuz hepsini. Böyle bir 

şey yok, siz çıkardınız; burayı, kreşe çevirdiniz. 
BAŞKAN — Size sözlü ihtar veriyorum. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Siz, benimle böyle konuşamazsınız; sizin göreviniz bu değil. 

Siz, Meclis adına görev yapıyorsunuz; böyle bir hak yok. 
BAŞKAN — Size sözlü ihtar veriyorum...Size sözlü ihtar veriyorum. O sözünüzü de reddedi

yorum; aynen size iade ediyorum. 
Oturun yerinize. 
Buyurun, Sayın Doğan-
ADNAN KESKİN (Denizli) — Böyle bir yetki kullanmaya hakkınız yok. Böylesine bir üslup 

kulanmaya hakkınız yok; ben size iade ediyorum. Böyle bir hakkınız yok, despotça davranmanıza 
gerek yok. 

BAŞKAN — Oturun yerinize!.. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — "Oturun yerinize" diyerek konuşamazsınız. 
BAŞKAN — Sizi, televizyonlar çekmiyor. Gösteriye lüzum yok. Oturun yerinize! 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Gösteriyi siz yapıyorsunuz. Talebe derneği mi burası? 
BAŞKAN — Sizi televizyonlar çekmiyor; merak etmeyin. 
Buyurun, Sayın Doğan. 

. ADNAN KESKİN (Denizli) — Kendinize göre kurallar getiriyorsunuz... Parlamentoya saygı
lı olun. 

BAŞKAN — O saygıyı siz gösterirseniz, ben gösteririm. Sayın Keskin, bana daha fazla disip
lin cezası uygulama imkânı vermeyin. 

Buyurun, Sayın Doğan. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Uygulayın uygulayın. Hapishane mi burası? Hangi meclis 

başkanı yapar bunu? Hapishane mi burası?.. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, arkadaşlarımızın sizin vaktinizden aldığı 37 saniyeyi ilave edece
ğim efendim. 
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Buyurun. 

RP GRUBU ADINA LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Diyanet İşleri Başkanlığımız bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına görüş ve düşüncele
rimizi, arz etmek üzere yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken, şahsım ve Grubum adına hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığımız, hakikaten, Türkiye'nin 
gözbebeği müesseselerinden birisidir. Hele iki müessesemiz vardır ki, bu iki müessesemize, millet 
olarak ne ölçüde itina, dikkat gösterecek olursak, bu iki müessesemizin, milletimize yapacakları 
hizmeüer de çok büyük olacaktır. 

Bunlardan birincisi; Millî Eğitim Bakanlığımız, ikincisi de Diyanet İşleri Başkanlığımız. Çün
kü, bu iki müessesemiz, insanımızı maddeten, manen eğitmekte, yoğurmakta, bilgilendirmekte, ter
biye etmekte ve kemale erdirmektedir. Buna, milletimizin, insan olarak hepimizin ihtiyacı vardır. 
Bunu hepinizin takdir buyurduğunuzdan emin bulunmaktayım. 

Vaktin az olması hasebiyle, yüksek müsamahanıza güvenerek, önce bazı maruzatlarda bulun
duktan sonra, bu konuyla ilgili düşüncelerimi tekrar tamamlamak üzere sizlere arz etmek istiyo
rum. 

Birinci maruzatım şudur: Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
cami adeti 70 bine, personel adedi de 90 bine ulaşmaktadır; bu, milletimiz için iftihar vesilesidir. 
Bu büyük millete şahsen kendim, ne kadar teşekkür etsem, yine de az buluyorum. Bu, milletimizin 
büyüklüğünü göstermektedir. 

Ancak son yıllarda, bazı tasarruf mülahazalarıyla, 5 151 kadro halen bağlı bulunmaktadır. 
Bunlar için imtihanlar yapılmış, inhalar yapılmış, şahıslar görevlere başlatılmış; fakat, takriben iki-
buçuk yıldan beri bu insanların kadroları verilememiştir. Hükümetimizden şahsen benim istirha
mım, mutlak surette, -hatta yılbaşından itibaren- bu 5 151 kadronun derhal serbest bırakılması ve 
görev yaptırılan veya inhası yapılmış da görev yapma imkânı verilememiş kimselerin göreve çağ
rılarak, bu hizmetlerin yürütülmesinin temin edilmesidir. 

Buna ilaveten şunu söylemek istiyorum : Yeni inşa edilmiş veya inşa edildiği, hizmete girdi
ği halde kadrosu bulunmayan camilerimiz için de, aşağı yukarı bildiğim -5 151 kadro da dahil- 13 
bin kadroyu, geçtiğimiz yıldan beri Hükümetimizin vermesi lazım gelirken, bunlar Verilememiştir. 
Bu kadroların da peyderpey ve 1995 yılı içerisinde mutlaka serbest bırakılmasını, kıymetli Hükü
metimizden ve değerli Bakanımızdan istirham etmekteyim. 

Diğer maruzatım şudur : Takdir buyurursunuz, hacla ilgili kayıtlar başlamış bulunmakta; an
cak, Türkiyemiz, büyük bir millet ve devlettir. Bunu, sadece bizler değil, dünya takdir etmektedir. 
Böyle olduğuna göre, 60 bin kadar hacı namzedinin gideceğini düşünmek, hakikaten, Türkiycmi-
ze yakışmamaktadır. İsim zikretmiyorum; ama komşu bir ülkeden 250 bin kadar hacı giderken; 
Türkiyemizden, 60 bin kadar hacı gitmesini, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin büyüklüğüy
le mütenasip bulmamaktayım. 

Bu itibarla, hacca gitmek isteyenlere, hele öncelikle, hiç gitmemiş olup da şu anda gitmek is
teyen kimselere, hacca gidiş mutlak suretle serbest bırakılmalı, ülkemizin kontenjanı 100-150 bini 
de aşmalı ve ilgili devletlerle, bu konuda münasebetler temin edilmelidir. Devletimizin, Hüküme
timizin bu isteği, Suud Hükümeti tarafından da son derece ilgiyle karşılanacağını umuyorum. Çün
kü, geçmiş yıllarda -hepinizin bildiği gibi- Mekke-i mükerremede ve Medine-inıünevverede inşa 

- 434 -



T.B.M.M. B : 5 3 15 .12 .1994 0 : 1 

işleri devam ediyordu; bunun için, bir kısıtlama getirilmişti. Şimdi, bu işler tamamıyla bitmiştir ve 
hizmete bütünüyle açılmıştır, hiçbir sıkıntı yoktur, bu iş temin edilmelidir, y 

İlaveten geçtiğimiz yıldaki bazı müşahedelerimi arz etmek istiyorum: Türkiye'den bazı işçi-
; lerimiz, kasaplık hizmetiyle görevlendirmek üzere hacca gönderilmişti. Bizim milletimiz, hakika
ten, hizmeti en güzel şekilde ve derin bir sorumluluk duygusu içerisinde yaptığı için, geçmiş yıl
lardaki hizmetler çok verimli olmuştur. Bendenize göre, isabetli olmayan bir kararla, bu kimsele
re engel olunması sonucu, bu hizmetler aksadı ve -takribî olarak söylüyorum, yanılabilirim- yüz 
binlerce kurban heder edildi, milyonlarca insan bu istifadeden mahrum bırakıldı; bunu da ilgililer
den duydum; inşallah bu yıl Muhterem Bakanımız, bu konu için de gerekli imkânları bulabilecek
tir. 

Efendim, yine maruzatım şudur: Diyanet İşleri Başkanlığı, bir manevî eğitim, milletimize ma
nevî hizmet veren bir müessesemizdir. Buradaki insanlarımız, ne kadar yetişkin, ne kadar olgun, ne 
kadar kâmil, mesleğinin zirvesine ulaşacak ilmî müktesebata sahip olursa, ülkemize, insanımıza o 
ölçüde hizmet verecek; birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi o güzel ölçülerde temin etmiş 
olacaklardır. Bunun için, belli okulları, fakülteleri bitiren insanlar, bu müessesemizde görev almış 
olmalarına rağmen, -meslekiçi eğitim son derece önemlidir- bunlara meslek içi eğitim de yaptırıl
maktaydı; -az önce Sayın Dumankaya arkadaşımızın da işaret buyurdukları gibi- bu konu biraz ya
vaşladı. Öyle zannediyorum ki, tasarruf tedbirlerinden dolayı böyle düşünülüyor; her halükârda bu
na imkân verilmeli ve meslek içi eğitim mutlaka, en ileri, en üst seviyede, en üst düzeyde temin 
edilmeli, bu imkânlar sağlanmalıdır. 

Bu meyanda şunu da arz etmek istiyorum: Yıllardan beri Diyanet sitesi yapılması söz konusu
dur; karar altına alınmış, teşebbüs edilmiştir; maalesef ikmal edilememiştir. Değerli Bakanımızın 
ve Hükümetimizin yakın ilgisiyle Diyanet sitesinin de bir an önce ikmalinin teminini arz etmek is
terim. 

Bu meyanda bir sitemde bulunmak istiyorum, o da şudur: 4 Aralık seçimleri öncesinde 65 ka
dar imamımız, alelacele meslek içi eğitime tabi tutulmuştur. Şahsen bunu ben yerinde görmedim;, 
imamlarımız, Sayın SHP ve DYP sözcüleri değerli arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi- hakikaten 
siyasetin üstündedirler. Burada şunu arz etmek istiyorum: Diyanet İşleri Başkanımız ve değerli 
mensuplarının bütünü, bu büyük millete, islam dininin gerçeği nedir, sadece onu telkin ederlerse 
bu büyük millete en güzel hizmeti yapmış olurlar; düşüncelerinin bu olduğundan emin bulunuyo
rum. Ufak tefek aksaklıklar her müessesede olabilir; ama, bilgiyle, aklıselim ile bu eksikliklerin gi
derilmesi de elbette kolay olacaktır,"onu da arz etmek istiyorum. 

İki teşekkürüm var, bunlardan birincisi şu: 1994 yılında, ilk defa olarak din şûrası akdedildi, 
bundan çok memnun kaldım. Zaten, kanunî bir görevdi, yerine getirilmiş olması itibariyle, Sayın 
Bakanımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın değerli mensuplanna yüksek huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. Tabiî, bu imkânları sizler lütfettiniz, sizlere de teşekkür ediyorum. Ancak, bu hususta, 
daha geniş malumata sahip, dünyada tanınmış ilim adamlarının da, daha çok sayıda çağrılması, da
vet edilmesi ve her iki yılda bir bu şûranın tekrarlanması; alınan kararların da, ilmî bir sorumluluk 
düşüncesi çerçevesinde yerine getirelerek, milletimizin hizmetine sunulmasında büyük fayda görü-
yorum. 

Diğer teşekkürüm şu olacaktır: Taşkent'te, Mezarı Şerifte, zannediyorum Bişkek'te ve ayrıca, 
bu ayın 15'inde Tokyo'da -diğerlerinin temeli atılmış ve bir kısmının kaba inşaatı da bitmiştir- Tok
yo Mescitinin temeli atılacaktı. 
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Bu konuyu, Mekkeyj mükerreme'de, Dünya Mescitler Birliği Yüksek Konseyinde dile getir
dim; "Hükümetimiz bunu kararlaştırmıştır, 15 Aralıkta temeli atılacak" diye arz ettim. O Mecliste, 
bizim Türkiyemize ve onun Hükümetine teşekkür edilmek üzere bir karar alınmıştır; ancak, bütçe 
münasebetleri sebebiyle bunun yapılamadığını görüyoruz, inşallah en kısa müddet zarfında, Tok
yo Mescitinin temeli atılır. İleride, o konuyla ilgili, alacağım gündem dışı bir sözle, bunun niçin 
çok önemli olduğunu -sizler takdir buyuruyorsunuz ama- bendeniz de, bir daha arz edeceğim. 

Daha maruzatım çok; ama, şimdi, şu konuya geliyorum; Sayın İbrahim Gürsoy Beyefendi ar
kadaşımız çok önemli konular belirttiler. Mesela, "İslam dini kaynağında saftır, berraktır, güzeldir" 
dediler; çok doğru, çok yerindedir, elhak öyledir. 

İslam dini birleştiricidir, iyileştiricidir, sevdiricidir, kardeş yapıcıdır. İslam dini barışı temin 
eden ilahî bir unsurdur, bir esastır; ama, ne yazık ki, Batılı bir muharrir ifadesinde "yeryüzünde, 
bilhassa, Batı dünyasında, İslamiyet kadar, olduğundan başka, yanlış, kötü tanıtılan bir din yoktur" 
diyor. Mesela, bunu "Islamiyetin Manevî ve Kültürel Değerleri Adlı" eserinde bulabilirsiniz. 

Burada, arz etmek istediğim husus şudur: Batı, öyle düşünebilir, doğru; ama, bu yüce dinin 
mensupları olarak biz, birbirimizi çok sevmeye, birbirimizi çok anlayışla karşılamaya ve birbirimi
zi hakikaten, iyilik ve yardımlaşmaya yönlendirmeye mecburuz. Millet olarak, Büyük Türk Mille
tinden, bu hizmet hakikaten beklenmektedir. Bunu, sadece, kardeş İslam ülkeleri değil; dünya mil
letleri de beklemektedir. Niçin diye bir sual tevcih buyurabilirsiniz?... 

BAŞKAN — Son 2 dakikanız efendim. 
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Arz etmek istediğim durum şudur: Batı, insan haklarından söz 

etti; yıllarca, saf sayılan kimseleri uyutmaya çalıştı. Esefle ifade edeyim, bir dereceye kadar da ba
şarılı oldu; ama, Bosna-Hersek'te binlerce, yüzbinlerce masum insanın kanı aktığı halde, Papa'dan 
da bir ses çıkmadı. Halbuki, Hazreti İsa "birisi bir yanağına bir tokat vurursa, ikinci yanağını çe
vir" diyordu. Anlaşılan şu; Batı, maddecidir ve Hazreti İsa'nın dininden çok uzaktır. Onları uyar
mak görevi bize düşmektedir. 

Bize gelince, Muhterem İbrahim Beyefendi kardeşime arz etmek ve SHP sözcüsü arkadaşımı
zın da hatırlamasını istiyorum; Peygamberimiz "Müslümanların içerisinde yaşayan bir gayri müs-
lime -ki, İslam Hukukunda adı zimmîdir- kim eziyet yapacak olursa, kıyamet gününde, o eziyeti 
yapan şahsın hasmı ben olacağım" diye buyuruyor. 

Şimdi, bir gayri Müslime karşı bu kadar itinalı, bu kadar dikkatli, bu kadar üstün medeniyet 
seviyesini insanlığa öğreten Peygamberin ümmeti olarak, acaba, bizlerin, birbirimizi incitmemize 
Peygamberimiz razı olur mu; dinimiz müsaade eder mi? Şunu bilelim: Bizim en büyük düşmanı
mız cehalet, tembellik; bir de dinimize yakışmayan insanları kendimize örnek almamızdır. Bundan 
sakınmamız gerekir. 

İslamiyet, Allah'ın buyruklarına kayıtsız şartsız tazim göstermek, Allah'ın yarattıklarına şef
katli, merhametli davranmaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) | 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın Bakan, söz istiyorsunuz; buyurun. -
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

sayın üyeleri; Diyanet İşleri Başkanlığının 1995 yılı bütçesi üzerinde gruplar adına dile getirilen 
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çok kıymetli görüşlere cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım. Yüce Heyeti ve Sayın Başkanlığı 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; mensubu bulunduğumuz ve mensubu bulunmakla da Ce-
nab-ı Hakkın en büyük ikramına nail olduğumuza inandığımız Müslümanlığın, devlet hizmeti ola
rak yürütülmesiyle -bildiğiniz ve burada zikredilen kanunlarla- devlet, cumhuriyetle birlikte, cum
huriyetten önce olduğu gibi ilgilenmektedir. Bunun üzerinde, zaman zaman amacının dışına veya
hut gerçeklerinin dışına çıkan tartışmalar da yapılmıştır. Acaba, laik bir ülkede, laik bir devlette, 
laik bir hukuk sistemi içerisinde, devletin, diyanet işleriyle veya din hizmetleriyle alakalı olması, 
"doğru mudur, değil midir" şeklinde, bana göre, yeri ve doğruluğu olmayan tartışmalar yapılmış
tır. 

Bir toplumda yaşayan insanların hakları vardır; yaşam hakkı, bunların en başında gelir. Onun
la birlikte insanların haklarının arasında, inanç hakkı ve o inanç hakkının gerekleri vardır; yöne
tim hakkı vardır. San Francisco Beyannamesi diyorki; "yönetim hakkı insanlık hakkıdır." Yani, bu
gün, burada demokratik düzen içerisinde temsil ettiğimiz yönetim hakkı, artık çağdaş hukuk ve de
mokrasi anlayışı içerisinde, siyasî bir hak olmaktan çıkmış; o evreyi, o aşamayı aşmış; insanlık hak
ları arasına girmiş; yani, kişinin, insan sayılması, kendi kendisini yönetmesine bağlı tutulmuştur. 
İşte bunun gibi, insanların ayrılmaz haklarının arasında ve hatta onların en başında inanç hakkını 
saymak Iazlm. Kendisine yaşam hakkını tanıdığınız kişiden, inanç hakkını ve inanç hakkının ge
reklerini de esirgeyemezsiniz. İşte, devletin, din hizmetlerinin içerisinde bulunmasının temelinde
ki haklılığın ve hukukî gerekçenin esası budur. Bunun gibi, zaman zaman din eğitimininde laikli
ğe uyup uymadığı tartışılmıştır. Biraz sonra ifade etmeye çalışacağım gibi, bizim yüce dinimizin 
içerisinde "zor" yoktur. Onun için, okullarda mecburî de olsa din eğitiminin bulunmasını, laikliğe 
aykın saymak mümkün değildir; çünkü, bizim mensubu bulunduğumuz yüce din diyor ki, "zor 
yok" Yüce Peygambere Tanrının buyruğu şudur: "Sen, tebliğ edicisin. Sen, denetleyici değilsin on
ların üzerinde." Sen tebliğ et gerisine karışma. "Ben ona göz verdim; kulak verdim; lisan verdim" 
Sen sadece tebliğ edicisin diyen bir dinin, bir yüce anlayışın, bir büyük inanç sisteminin içerisinde 
"zor" olmadığına göre, onların, okullarda okutulmasını da herhangi bir şekilde insanların vicdanla
rı üzerinde baskı kabul etmeye imkân yoktur. Tarih,coğrafya,fizik, kimya okuttuğunuz gibi, "İslam 
budur" diyorsunuz. Çünkü, İslamın kendisi, zaten insanı veyahut kişiyi herhangi bir şekilde bir şe
ye zorlamıyor. O bakımdan da baktığınız zaman, İslamın, mensubu bulunduğumuz yüce dinin, bu 
anlayışı, bu sistemi ve bu emirleri doğrultusunda din eğitimini de, benim anlatmaya, arz etmeye ça
lıştığım bu mantık içerisinde laikliğe aykırı bulmaya imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, laiklik, esasen bugün kimsenin, çoğu kimsenin veyahut pekçok kimse
nin enini boyunu, hatta ne olduğunu bilmeden tartıştığı, herkesin kendi istikametinde çektiği, her
kesin kendi siyasî düşüncelerinin malzemesi yapmaya çalıştığı bir kavram haline gelmiştir. 

Beşyüz sene dünyayı idare eden Osmanlı Devletinin müsamahasının içerisinde, bugün belki 
bizim bazı noktalarında henüz ulaşamadığımız laikliğin izlerini görürsünüz. Osmanlı Devleti dün
yayı beşyüz sene nasıl idare etmiştir; "Senin dinin sana, benim dinim bana, Peygamberlerin arasın
da fark yoktur. Bu Kitaba, yani bu Kur'an-ı Kerim'e nail olmak için bundan önce inmiş olan ki
taplara da inanacaksın" diyen yüce buyruğu ve o buyruğun içerisinde toplanan engin müsamaha-
sıyla Osmanlı Devleti dünyaya beşyüz yıl hükmederken, işte bugün bizim anlamaya çalıştığımız, 
bırakın daha uygulamaya, laikliğin en güzel örneğini vermiş, tarihe yazmış ve insanlığa hediye et
miştir. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, inanç hakkının ve inanç hürriyetinin ne gereğini, ne de ge
reklerinin tartışılmasını bile çok fazla hatta gereksiz saymak lazımdır, insanı, insan dediğimiz yü
ce varlığı eşrefi mahlukat, yani yaratıkların efendisi olarak anlatılan ve bunun da sebebini ruh taşı
ması, ruh sahibi olduğu için diğer yaratıklardan farklı ve onların efendisi olan insanları birbirleri
ne bağlayan en büyük bağla; ruhla bağlıyorsunuz insanları. İnsanlar menfaatlanyla bağlanır, insan
lar düşünceleriyle bağlanır; insanlar, şu veya bu şekildeki akideleriyle, menfaatlanyla veyahut da 
düşünceleriyle birbirlerine bağlanmalarının ötesinde, din dediğimiz o büyük inanç sistemi içerisin
de ruhlanyla, yani, en kıymetli varlıklarıyla birbirlerine bağlanıyorlar. Onun için, mutlaka, bu yü
ce kavramın gereği içerisinde yaşamak lazım; onu, insanın kendi içinde yaşatması lazım. 

Yine, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bir çok yerinde; "sıkıntıdaysanız bir köle affedin" diyor. 
Burada, İslamın, içinde zor olmayan, büyük hürriyet anlayışını, Islamın hürriyet buyruğunu bulu
yoruz. 

İslamda istiklal var. İslam, "eğer bir ülkede istiklal yoksa, eğer bir ülkenin üzerinde istiklal 
bayrağı dalgalanmıyorsa, orada cuma namazı kılmanız gerekmez" diyor. Yani, bunun manası, "gi
din, önce istiklalinizi kazanın, hürriyetinizi kazanın ki, ondan sonra bu mescite gelme hakkım ka-
zanasınız" demektir. İslam, işte böyle yüce bir kavram, böyle yüce bir anlayış. Özellikle, bizimki 
gibi nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan ve Müslüman olarak yaşamaktan da mutluluk duyan bir 
toplumda, din hizmetlerinin devlet tarafından yürütülmesinin yadırganacak hiç bir tarafının olma
ması lazım. Bunun gibi, devletin yapmakta olduğu bu hizmetlerin az veya noksan bulunması veya
hut da o iddialarla, başka türlü siyasî istikametlerde kullanılması da, kesinlikle kabulü mümkün ol
mayan bir şeydir. 

Bugün Türkiye'de -değerli eski Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Doğan'ın da ifade ettiği gibi-
70 bin camide ibadet ediliyor. Bu 70 bin camii, devlet siliyor, devlet süpürüyor, ışığını devlet ya
kıyor, kapısındaki musluğunun veya şadırvanının suyunu, devlet akıtıyor ve devlet, o din hizmet
lerini yapan insanların maişetini sağlamak için onlara maaş veriyor; bundan öte yapılacak herhan
gi bir hizmet olmaması lazımdır. Bundan öte yapılacak herhangi bir hizmet olmadığı gibi, bugün 
bunun, devletin, şu veya bu siyasî kuruluşun, din hizmetlerindeki noksanlığını da, noksanlık iddi
asını da herhangi bir'şekilde, siyasî bir malzeme olarak kullanmanın da, son derece yanlış olduğu
nu ifade etmek istiyorum. 

Burada, değerli hocamızın bir sitemine -izinleriyle, müsamahalarıyla- bende bir sitemle ce
vap vermek istiyorum. Sitemim kendilerine değil; sitemim, benim bu arz etmeye çalıştığım şeyle
ri yapanlaradır. 

Değerli arkadaşlarım, bir siyasî partinin bayrağını, mescidinin kapısına asan kişinin fotoğrafı 
elimizde.bulunmaktadır. Bunu asan insanın, her şeyden önce, hem o siyasî partiye hem de mensu
bu bulunmakla hepimizin gurur duyduğu yüce dinimize iyilik değil, kötülük yaptığını kabul etme
miz lazım. (DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Geçen hafta, 76 müftümüzle bir toplantı yaptım; dedim ki, "Değerli arkadaşlarım, ben sizden 
tek bir şey istiyorum. Cenabı Hak, sadece size, maişetinizi, ibadet yoluyla sağlamak gibi bir maz
hariyet vermiş; yani, günde 5 vakit elinizi açarak, hem ibadetinizi yapıyorsunuz hem de bu mille
tin, size temin ettiği imkânlar içerisinde maişetinizi sağlıyorsunuz. Bununla yetinin, bunun ötesine 
gitmeyin. Yanınızda çalışan insanları, imamlarınızı, hocalarınızı -başta benim partim olmak üzere-
herhangi bir partinin, istikametine veyahut kendisini istismar etmesine müsaade etmeyin. O, onla
ra yapılacak en büyük kötülüktür. Onların ekmekleriyle oynatmayın; çünkü, görevimizi yapmaya 
mecburuz." 
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Diyanet Başkanlığının, 88 bin 544 tane görevlisi var. Acaba, bunların içerisinden bu elli alt
mış kişi, niçin seçilmiştir. Ben, hedef söylemeden, kimseyi isnat etmeden şunu, genelde ortaya ve 
bu mikrofonlara söylüyorum ve şu zabıtlara geçirtiyorum ki, hepimizin bildiği gibi, bir zamanlar 
fitre ve zekât ile geçinirken, daha sonra devlet memuru yapılmış, devlet onuruyla taltif edilmiş, ya
ni, ödüllendirilmiş olan, dinî hizmette bulunan bu insanları, rahat bırakalım. Rahat bırakalım ki, on
lar da bulundukları büyük güzel ve kutsal hizmetin gereklerini, rahatlıkla yerine getirsinler. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Evet, rahat bırakın. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Evet. Ben, sadece yapanlara söy

lüyorum. Kim yapıyorsa, yanlış yapıyor, kim yapıyorsa, dinimizin müsaade etmediği bir şeyi yapı
yor. Bunu yapanın, mensubu olduğumuz, mensubu olmakla gurur duyduğumuz ve mensubu olma
yı da -sözlerimin başında da aız ettiğim gibi- Allah'ın bize bir ikramı saydığımız yüce dine iyilik 
yapmadığını söylemek istiyorum. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Takiyye var, takiyye. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Başbakan, Fethüllah Hocayı niye rahat bırakmıyor? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bir de hac 
konusuna değinildi. Bu kontenjanı artırmak bizim elimizde değil. Evvelki sene Sayın Başbakanla, 
yani bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gidip, umre vazifesini de yaptığımız zaman 
Kraldan, bizzat rica edildiği halde, binde 1 oranını aşmadılar. Sayın Hocamın, haklı olarak, dikkat
le ve itinayla ismini zikretmediği ülke İran'dır. Bunu, kendilerine sorduğumuz zaman, Kabe'deki 
malum baskın dolayısıyla, birkaç sene İranlı hacıları sokmadıkları için, onların geçmişte kullanma
dıkları kontenjanlarını kendilerine kullandıkları şeklinde, bizim de kani olmadığımız, hatta inanma
dığımız birtakım beyanlarda bulundular. 

BAŞKAN— Son 2 dakika efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Sayın Başkanım, izninizle, bu 

son 2 dakikada da şunu arz etmek istiyorum. Türkiye, İslamiyete büyük hizmetler yapmaktadır. 
Mezarı Şerifte yaptırdığımız camii, Hazreti Ali'nin türbesinin yanı başındadır. Bununla da, bir yer
de, Sayın İbrahim Gürsoy arkadaşımızın değindiği endişelerine cevap vermiş oluruz. Herkesi ku
caklamak isteyen, bize, herkesi kucaklamayı, yüce buyruğuyla emreden dinimizin, kendi mezhep
leri arasında veyahut kendi inanış farklılıkları arasında herhangi bir ayırım yapmasını düşünmek 
mümkün değildir. 16 Ağustosta Hacı Bektaş'a, 17 Aralıkta da Şeb-i Aruza gideriz. Hepsi bu topra
ğın insanlarıdır; çünkü, benim dinim, mensubu bulunduğum yüce anlayış, Bakara suresinin sonun
da diyor ki; "Peygamberlerin arasına fark koymayacaksın." Peygamberlerin arasına fark koyma
dıktan sonra, kendi insanlarımızın arasına fark koymayı düşünemeyiz. Hangi inançta olursa olsun, 
herkesle, hep beraber, sonsuza kadar yaşatmaya hem kararlı hem mahkûm hem de mecbur olduğu
muz bu topraklar üzerinde, yüce dinimizin buyrukları istikametinde, birbirimizi severek, koklaya
rak, kucaklayarak yaşamak mecburiyetindeyiz. 

Sayın Doğan'ın bir mütalaasına daha cevap arz etmek istiyorum: Kasaplık müessesesini, ge
çen sene getirdik. 25 ila 45 yaş arasında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Buyurun. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Sayın Başkanım, yarım dakika 

da değil, 10 saniye... 
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Bu aşıldı. 60 yaşında, gözü görmeyen kadın, 84 yaşında emekli müftü, kasap diye hacca götü
rülmeye kalkışıldı; mâni olmaya çalıştığımız odur. Bunun örnekleri var, isimleriyle beraber arz 
edebilirim. 

Yüce Heyete saygılarımı sunarken, bize bahşettikleri bütçe imkânlarını itinayla kullanacağı
mızı belirtir; teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakan; 
Sayın milletvekileri, Diyanet işleri Başkanlığının bütçesi üzerinde, gruplar adına yapılan ko

nuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi, şahıslan adına konuşmak isteyenlere söz vereceğim. 

Bütçenin lehinde, Sayın Ahmet Özdemir; buyurun. 

AHMET ÖZDEMİR (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekileri; Diyanet işleri Başkanlı
ğının 1995 yılı bütçesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlarım. 

Diyanet işleri Başkanlığı, Anayasamızda vücut bulmuş ve İslam dininin inançları, ibadet ve 
ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yö
netmek, görevleri arasında belirlenmiştir. Bu noktadan hareket ettiğimizde, Diyanet İşleri Başkan
lığı üzerinde büyük sorumlulukları, büyük görevleri olduğunu görmekteyiz. 

Diyanet işleri Başkanlığı, bünyesindeki 85 bin personel ve 915 müftüsüyle, ülkemizin her ta
rafında hizmet veren bir kuruluştur. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığının, üzerinde özellikle dur
mak istediğim bir görevi vardır. Bu görev, diğer bakanlıklarda olduğu gibi, toplumun sadece gün
lük ihtiyaçlarına cevap verebilecek, insanlarımızın daha rahat yaşayabilecekleri bir ortamı sağla
mak değildir. Yüzde 99'u Müslüman olan ülkemizde, insanlarımıza, dünyada ve ahrette lazım ola
cak bilgileri vermek, onları bu bilgilerle donatmak, dünyaya geliş, yaratılış gayesini öğretmek, Di
yanet İşleri Başkanlığının başta gelen görevlerindendir. Ancak, Diyanet işleri Başkanlığının, bir 
Devlet Bakanlığına bağlanması, Hükümetin emrinde olması nedeniyle, üzerine düşen görevleri la
yıkıyla, yeterince yerine getirdiğini söylememiz mümkün değildir. 

Evet, ülkemiz cumhuriyetle idare edilmektedir, cumhuriyet rejimine, bu yönetime inanılmış
tır. îslamın da cumhuriyete karşı bir tavrı, cumhuriyetten ayrı düşünen bir tarafı yoktur. Ancak, İs
lamiyet dediğimiz zaman, Müslüman dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen, Allah'ın emri ve onun 
Kur'an'ıdır. Bugün, ülkemizde, Kur'an'ın hükümlerini rahatça söyleyebilecek, Allah'ın emirlerini 
Türk toplumuna rahatça anlatabilecek, izah edebilecek ne Diyanet İşleri Başkanımız vardır ne de 
din görevlilerimiz. Bilmediklerinden değil; ama, toplumun ve birtakım çevrelerin baskısıyla, Di
yanet işleri Başkanlığının bu görevi yerine getirmesinde sakıncalar, sıkıntılar doğmaktadır. Bu 
noktadan hareketle diyoruz ki, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Bakanlığından ayrılarak özerk ha
le getirilmelidir. 

Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, Millî Eğitim başta olmak üzere, okullarımızda, dinî ve
cibeler, her kesime, istisnasız öğretilmelidir. Ancak, öğrenen, bilen bir insan isterse uygular ister
se uygulamaz. Zaten, dinde de zorlama yoktur. Öğrenmeyle uygulamayı birbirine karıştıranlar, bir
takım kisveler altında dine saldıranlar, İslama saldıranlar, ya çıkar burada Müslüman olmadıkları
nı ifade ederler veyahut da yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede, her yerde, her ağızlarına geldiği 
şekilde Islama saldırmaktan vazgeçerler. (RP sıralarından alkışlar) 
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Bugün, ülkemizde her türlü inanç ve düşünceye yer vardır, İslamda da her türlü inanç ve dü
şünceye yer vardır. İslamda zorlama yoktur. Sahabe dönemlerini, Resulullah efendimiz dönemleri
ni incelediğimizde, bunların hiçbirini görmemekteyiz; ama, bugün için, ülkemizde, bu baskılardan 
kurtulmanın zamanı gelmiştir. Cami avlusunda, bir taraftan cenaze kaldıracaksınız, öbür taraftan da 
"kahrolsun şeriat" diye bağıracaksınız!.. Böyle çifte standart olmaz; ikisinden birini seçmek mec
buriyetindeyiz. Nüfusumuzun yüzde 99'u Müslümansa, İslamın emrini, îslamın gereğini herkes öğ
renmek mecburiyetindedir diyoruz. Yoksa, herkes, çıkar, inandığını, düşündüğünü çok rahat söy
ler; ama, o zaman, bu yüzde 99 rakamı aşağıya düşebilir, o da ayrı bir konudur. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Yapmak mecburiyetinde değildir, öğrenmek mecburiyetindedir. 
AHMET ÖZDEMtR (Devamla) — Evet... Öğrenmek mecburiyetindedir; yapıp yapmamakta 

serbesttir; dinde zorlama yoktur. Herkesin inancına ve düşüncesine saygımızı bir defa daha ifade 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu anlamda, Diyanet İşleri Başkanlığımıza büyük görevler düşmektedir. 
Bugün, 80 binin üzerinde personeli olan Diyanet İşleri Başkanlığında görev üstlenen arkadaş
larımızın, yeterince bilgi sahibi olduklarını; ama, insanlarımızın, hoşgörü ve bütünleştirici olma 
yönünden yeterli olmadıklarını da biliyoruz. Bunların, hizmet içi eğitimlerine önem verilmesi 
gerektiğini ve bu manada, gerekiyorsa, İslam Akademisinin kurulmasından yana olduğumuzu da 
ifade ediyorum. 

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığının, protokolün 60 inci sıralarında yer almasını, nüfusunun 
yüzde 99'u Müslüman olan bir memlekette, İslama hakaret olarak kabul ettiğimi de ifade etmek is
tiyorum. Diyanet İşleri Başkanı, protokolde gereken yeri almalıdır. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Evet, aldığı bütçeye göre en önde yer alması gerekir. 
AHMET ÖZDEMİR (Devamla) — Zamanın kısıtlı olması dolayısıyla, birçok noktayı geçiyo

rum. 
BAŞKAN — Son 2 dakikanız efendim... 
AHMET ÖZDEMİR (Devamla) — Özellikle, hac konusuna değinmek istiyorum. Sayın 

bakanın, burada hac konusunda verdiği bilgileri kabul etmemiz mümkün değil. Yüzde 99'u Müs
lüman olan bu ülkede herkes bu ibadeti yerine getirmek mecburiyetindedir. Binde 1 kota, bizim 
hakkımız değildir. Mekke ve Medine, Suudî Arabistan topraklarındadır; ama, Suudî Arabistan'ın 
tekelinde değildir, olmamalıdır. Türkiye, İslam Şûrasında, diğer yerlerde inisiyatifini, yetkisini kul
lanmalı, İran'a, Pakistan'a, Endonezya'ya sağlanan kotalar ülkemize de sağlanmalıdır. 

Diğer bir husus; karayoluyla hacca gitme serbest bırakılmalıdır. Bugün havayoluyla hacca 
giden hacılarımız, uçak parası olarak 650 dolar ödemektedirler. Sadece 650 dolar uçak parasını 
hesaba kattığımızda, hacılarımız, 700-800 dolar civarında bir parayla hac görevlerini yerine 
getirebilecek durumdadırlar. Otobüslerle kasapları gönderiyoruz; ama, aynı otobüsün içerisinde 
hacıları göndermiyoruz, sebep olarak da, "güvenlik tedbirleri dolayısıyla" deniliyor. Güvenlik şayet 
yoksa, otobüse de, otobüs şoförüne de, kasaplara da yoktur. Bu, çifte standarttır. İlle, havayollarını 
vçya bazı şirketleri zengin yapacağız diye, böyle bir uygulama yapmak, son derece yanlıştır. 

. Hacda yapılan ibadetler için yeterince hizmet verildiği kanaatinde de değiliz. Bizzat bunu 
yaşamış insan olarak şunu ifade edeyim; gerek din görevlileri açısından gerekse özel firmalar 
açısından, hacda yeterince hizmet verilememektedir. İnsanlarımızın büyük bir kısmı cahildir; 
okuma-yazmadan yoksun olan bu insanlarımız, tavafta olsun sayda olsun, ne yapacaklarını bil-
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memektedirler. Her 50 kişiye 1 din görevlisi gönderildiği söyleniyor; ama, ne yazık ki, Sayın 
Bakanım, din görevlileri sadece uçaktan indikleri gün hacılarla beraberler, ondan sonra bulmanız 
g Ü Ç \ ' • ' • ' 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 
Aleyhinde, Sayın ismail Sancak; buyurun. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı Diyanet İşleri 

Başkanlığı bütçesiyle ilgili olarak, aleyhte söz almış bulunuyorum; ancak, aleyhte derken, 
diyanetin aleyhinde değil yapılan çalışmaların aleyhinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Üç yıldan beri, bu kürsüden, diyanetle ilgili düşüncelerimizi hep dile getirdik. Ancak, geriye 
baktığımızda görüyoruz ki, üç yıldan bu tarafa ne vaat edilenler yerine getirildi ne de arzu edilen, 
Diyanet İşleri Başkanlığının yapması gereken görevler yerine getirildi. 

* Bunlardan birincisi, hac meselesi: Hac meselesi, maalesef, şu anda, ülkemizde bir sıkıntı 
haline gelmiştir. Ben, konuşulmuş olanları fazla tekrar etmek istemiyorum; ama, dünden beri 
sayısız telefon aldığım için, bununla ilgili problemleri dile getirmeden geçemeyeceğim. Hac 
farizasını yerine getirmek isteyenler "hele zamanı gelsin, müracaat edelim, hacca gidelim" düşün
cesiyle, bir yıldan beri ümit içerisinde yaşadılar, paralarını da yatırdılar. Ayrıca, Diyanet İşleri Baş
kanlığı tarafından 12 ilâ 30 Aralık tarihleri arası, müracaat süresi olarak belirlendi; fakat, garip uy
gulamalara bakın -Diyanet İşleri Başkanlığında özellikle hac işleriyle ilgili olari arkadaşımıza 
buradan sesleniyorum- dün, İstanbul'da, müracaat süresi sabah başlamış, öğle saatlerinde kesilmiş
tir. Hani, müracaatlar 12-30 Aralık tarihleri arasında yapılacaktı?!. 

Bütün yurdumuzda aynı şekilde, Ankara'da da aynı şekilde. Bu sefer, her ilde değişik bir uy
gulama yapılıyor. İstanbul'da kontenjan 3 bin kişi; müracaat 3 bin kişide kesilmiş. Ankara'da ne 
yapılmış; öğlene kadar 6 bin kişi müracaat etmiş, 6 bin kişi içerisinden 3 bin kişi kurayla tespit edil
miş... 

1 . Biraz evvel, Sayın Bakanımızın buradaki itiraflarını gördük, 60 bini artıramadığını söylediler; 
ancak, ben bu konunun üzerinde çok durulduğu kanaatinde değilim. İslam Şûrası toplantıları 
yapılıyor, İslam devletleriyle sürekli toplantılar yapılıyor. Eğer bu toplantılarda, özellikle bu konu
da, ülkemizin haklan sonuna kadar müdafaa edilmiş olsaydı, herhalde bu kota 60 binde kal
mayacaktı, daha yukarı çekilebilecekti; bu vesileyle, haksız uygulamalar ve haksızlıklar da bu 
kadar had safhada olmayacaktı. İşte, 3 bin kişilik kura çekiliyor, bunun dışındaki tüm insanlar -An
kara'dan müracaat edenler için söylüyorum-dışarda kalıyor. 

Mademki yurt çapında 60 binle sınırlanmış, o zaman, tüm müracaatlar ayın 12'siylc 30'u 
arasında yapılsaydı ve ondan sonra, müracaatçılar arasından, illerde tayin edilen kontenjanlara göre 
kura çekil şeydi. Bu suretle, müracaat edenler arasında da eşitsizlik yapılmış olmazdı kanaatin
deyim. ! • . . ' 

Bu vesileyle, önümüzdeki yıllarda, hac konusu üzerinde daha ciddî davranmak suretiyle vatan
daşlarımızın mağduriyetinin önlenmesini bekliyorum. Artık, bu sene, yapacak bir şey var mı 
bilemiyorum. İnşallah, Sayın Bakanımız, Sayın Başbakanımız, dünya çapındaki politikalarını ön 
plana getirir, hac farizasında da o ülkelerle ilişki kurar, gidemeyenlere de bir kolaylık sağlar, bu da 
bizim temennimiz. 
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Yine, Anavatan Partisinin sözcüsü olarak, bu bütçeyi, iki yıl ben savundum; fakat, geçen yıl
larda savunduklarımı, arzu ettiklerimi, bu yıl görememenin üzüntüsü içerisindeyim. Mesela, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapacak kanun 
çıkacaktı; ama çıkmadı. Bütün din görevlilerine lojman yapılacaktı; bunu, bu Hükümet vaat etmiş
ti -gerçi, şu anki Hükümet, var olan lojmanları da insanların elinden almaya çalışıyor- bir söz veril
mişti; bu söz yerine getirilecek mi getirilmeyecek mi? 

ALİ ER (içel)— O, o zamandı, seçim zamanıydı! 

İSMAİL SANCAK (Devamla) — Hani, bir televizyon kanalı tamamen dinî yayınlara tahsis 
edilecekti? Geçtiğimiz yıllarda böyle bir söz verilmişti. Sayın Bakandan soruyorum: Bu televizyon 
kanalı ne oldu, henüz hazırlanmadı mı? Bakınız, şu anda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Televiz
yonu vasıtasıyla millete hitap etme şansını elde etmiş bulunuyoruz; ama, bir televizyon kanalı ol
saydı da, dinî yayınları vatandaşlarımıza çok sıhhatli bir şekilde ulaştırmış olsaydık daha iyi olmaz 
mıydı?!. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Onu da keserler!.. 

ISMAlL SANCAK (Devamla) — Türkiye'de, ilk kez, milyarlarca lira harcanarak bir din 
şûrası yapıldı. Burada alman kararlardan hangisi uygulandı? 

Biraz evvel arkadaşımız söyledi; Diyanet işleri Başkanlığının protokoldeki yerini ben de 
merak ediyorum. 

Teşkilat binası inşaatı Anavatan Partisi Hükümeti zamanında başlamış idi; ne oldu, bu bina 
niçin bir türlü bitirilemiyor? 

MEHMET BUDAK (Ankara) - 5 Nisana takıldı, 5 Nisana!.. 
ISMAlL SANCAK (Devamla) — Binlerce camimiz hâlâ imamsızdır. Bunun yanında, ata

maları yapıldığı halde hâlâ göreve başlayamayan çok sayıda imamımız vardır. Bu konuyu sor
duğumuzda "tasarruf tedbirlerden dolayı izin verilmiyor" deniliyor. Ne zaman izin çıkacak? Artık 
tasarruf tedbiri falan da kalmadı ya! Tasarruf tedbirlerinin uygulandığını kabul etsek de, artık, bu 
izinler bir an evvel verilmelidir; çünkü, camilerimiz boş durmaktadır. 

Yurt dışındaki dinî hizmetlerimiz çok yetersiz ve kalitesizdir. Ayrıca, yurt dışına gönder
diğiniz din adamları, devleti yeterince savunamamaktadır. Orada, çeşitli düşüncelerle, çeşitli 
cemaatlerle müşterek hareket eden insanlar ortaya çıkmıştır; hatta, bazı cemaatlerin camileri bile 
ayrıdır. Bazı camilerin cemaatleri diğer cemaatlerin camilerine gitmemektedir. Bunlar, islam dini 
için, özellikle ülkemiz için çok önemlidir. 

Şimdi, bir de tefsir yapmakla ilgili bir proje var; tabiî ki bunu takdirle karşılıyoruz; ama, kor
karız ki o da diğer işler gibi sonuçsuz kalacak, inşallah sonuçlanır. Yoksa, tarihten gelen dinî 
birikimler, şov uğruna harcanacaktır. Bu durum, toplumun Diyanete olan güvenini yeterince sars
mış ve sarsmaya devam edecektir. 

BAŞKAN— Son 2 dakika Sayın Sancak. 

İSMAİL SANCAK (Devamla) — Diyanet, ağırlığını ve güvenini kaybettiği için, halk, başka 
fraksiyon ve cemaatlere kaymaktadır. Halbuki, Diyanetin kuruluş amacı, bu kaymaları önlemek, 
insanları inanç noktasında bir araya getirmektir. Bu amaçla, Din işleri Yüksek Kurulu teşekkül et
tirildi; ama, şimdiye kadar bu Kurulun bir varlığını göremedik. Bu nedenle, bu başarısızlığı ve 
ataleti gidermek için, Kurul Başkanının yedi yılda değil, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda ol-

- 4 4 3 -



T.B.M.M. B : 53 15 .12 .1994 0 : 1 

duğu gibi, iki yılda bir seçimle değişmesi gerekmektedir. Bu Kurul kurulalı Uç sene oldu, başarısız 
bir Kurul Başkanını neden dört sene daha bekleyelim! Milletin, dinî konularda önemli çözümlere 
ihtiyacı varken, millet, çağdaş problemlere çözüm ararken, bu durgunluğa sessiz kalınamaz. Aksi 
takdirde, ne oluyor; insanlar bu ihtiyaçlarını, maalesef, din işportacılarından gideriyor. Oysa, 
Kurul, imalat yeridir, Kurul neden yetersiz kalıyor; yoksa, onlara da mı siyasî baskı uyguluyor
sunuz? 

Diyanette, bu Yüce Kurumda partizanlık had safhadadır. Memur olabilmek, şef olabilmek için 
bile siyasî tavassut gerekmektedir. Partizanca, telefon demokrasisiyle yapılan il, ilçe müftü tayin
leri, hep mahkeme kararlarıyla geri dönmektedir. Bu vesileyle bir laçkalık meydana gelmekte ve 
bu güzide Kurum yıpranmaktadır. Sayın Başkan tüm bunlara neden seyirci kalmaktadır, alet ol
maktadır; yoksa zamanının çoğunu yurt dışı seyahatlerinde mi geçirmektedir?! 

Günümüzün konularından biri de başörtü meselesidir. Sayın Başbakanımız zaman zaman 
başını kapatıyor. Türkiye şu anda başörtü meselesiyle çalkalamyor. Hükümet olarak, ya bu işin 
yanında ya da karşısında olmanız gerekir, bu konuda bir tavır sergilemeniz lazımdır; çünkü, 
Anavatan hükümetleri döneminde bu konuyla ilgili 3-4 tane kanun çıkarıldı; eğer, şu anda bazı 
okullarımızda başörtülü kızlarımız varsa, bu, ANAP'ın getirdiği kanunlar sayesindedir. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Sancak. 
Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde, grublar ve şahıslar adına 

yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, soru müessesine geçiyorum. 
Soru sormak isteyen arkadaşlar?.. 
Soru sormak isteyen sayın milletvekillerinin isimlerini arz ediyorum; eksik kalan varsa, lütfen, 

işaret buyurun efendim. 
Sayın Elkatmış, Sayın Halis, Sayın Köklüm Sayın Gürsoy, Sayın Dumankaya, Sayın Saydam, 

Sayın Alpaslan, Sayın Sağdıç, Sayın Er, Sayın Bayrak, Sayın Kırış, Sayın Bütün, Sayın Kapusuz, 
Sayın Elçi, Sayın Korkutata, Sayın Demirci, Sayın Ünaldı, Sayın Ekinci, Sayın Dinçer, Sayın Çay, 
Sayın Gökalp, Sayın Hacaloğlu, Sayın Yavuz, Sayın Eler, Sayın Sevigen, Sayın Abbas înceayan'ın 
yazılı sorusu var. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, kuralları anlatır mısınız? 
BAŞKAN — Anlatacağım efendim. 
Sayın Akyol, Sayın Kaya, Sayın Coşar. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?..Yok. 
Soru sormak isteyenleri kayıt işlemi bitmiştir. 
Biraz önceki bütçede bulunmayan arkadaşlarım için bir kere daha arz ediyorum: Sorularınızı 

yerinizden soracaksınız, mikrofonu bir görevliyle size göndereceğim, 15 dakikalık süremiz var, bu 
süre içerisinde soru sorma imkânını bulamayan arkadaşlarımızın sorularını da yazılı olarak alıp 
sonradan yazılı olarak cevap verilmesi için Sayın Bakana arz edeceğim. 

Şimdi, efendim, soru müessesesini başlatıyorum. 15 dakikalık süreyi, arkadaşlarımızın kendi 
takdirleriyle, diğer arkadaşlara da imkân bırakacak şekilde kullanmalarını hassaten rica ediyorum 
efendim. 
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Sayın Elkatmış, buyurun. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, delaletinizle; Sayın Bakandan bazı 
sorular sormak istiyorum. 

Hükümet, özel kesimin yapabileceği her şeyi özelleştirmeye gayret ediyor. Yalnız, iş, hac 
konusuna gelince, nedense bundan imtina ediyor ve özel kesimin daha güzel yapabildiği hac işini, 
devlet, kendisi yapmaya çalışıyor. Bu niçin böyle oluyor? 

BAŞKAN-Efendim, soru lütfen... 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Devlet, Hac işini tamamen özel kesime vermeyi, dev
retmeyi ve bu konudan elini çekmeyi düşünüyor mu? 

Ayrıca, karayoluyla Hacca gidiş yasak. Halbuki, karayoluyla Hacca gitmek daha ucuza mal ol
maktadır. Bu nedenle, halkın daha ucuz Hac yapabilmesi için, niçin karayoluyla Hacca gidiş ser
best bırakılmıyor; bilmediğimiz bir sebep mi var? 

Gene, (A) tipi seyahat acentesi olan bazı özel kesime Hacca götürme işi verilmiştir, bunlara 
kontenjanlar tanınmıştır; ancak, gazetelere yansıdığı kadarıyla, bu (A) tipi seyahat acentesi olan ve 
Hac kontenjanı alan birtakım firmaların, Hacla hiçbir ilgisi olmadığı ve hatta gayri müslim olduğu 
yazılmaktadır, söylenmektedir ve bizce de bilinmektedir. Gene bu firmalar, aldıkları kontenjanları, 
başkalarına 500-700. dolara satmaktadırlar. 

Bu konular incelenmeden, kontenjanlar, böyle, gayri müslim olan ve kendileri Hacca adam 
götürmeyen firmalara neden veriliyor? 

Gene, aldıkları bu kontenjanları başkalarına 500 ilâ 700 dolar arasında satan bu firmalarla il
gili herhangi bir incelemeleri, araştırmaları olmuş mudur; bununla ilgili bir tedbir almışlar mıdır? 

BAŞKAN — Efendim, 2 dakikayı siz aldınız, bakın... 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Ayrıca, boş imani kadroları yıllardır doldurulmuyor; bu 

konuda büyük bir sıkıntı vardır. Bu kadrolar ne zaman doldurulacaktır, bunu öğrenmek istiyorum. 
Toplumda en az maaş alanlar din görevlileridir, bunların maaşlarının artırılması düşünülüyor 

mu? 
Son sorum, toplumda her önüne gelen islamı bilmediği halde, bazı islamî konularda konuş

makta, hatta hükümler dahi vermektedir, bu durum inananları rahatsız etmektedir. Bunlara, Diyanet 
İşleri Başkanı neden cevap vermiyor? 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Halis, buyurun. 
ZİYA HALİS (Sivas) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanımdan, aşağıdaki soru

larımın cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
Bazı din görevlileri, bulundukları ve çalıştıkları yerlerde, bazı siyasî partilerin propagandisti 

gibi davramaktalar. Bu gibi kişilerin engellenmesi ve caydırılması için daha etkin ne gibi tedbirler 
almayı düşünmektesiniz? 

İkinci sorum: Çağdaş gelişmiş ve zengin ülkelerde, din ile siyasetin birbirbirine karıştırıl
maması ve ayrı tutulması için büyük hassasiyet gösterilmektedir ve bunun da büyük yararları görül
müştür. Ülkemizde ise, bazı siyasî partilerin bu hususa yeterli özeni gösteremediklerini ve dini 
siyasete alet ettikleri gözlenmektedir. 
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BAŞKAN — Efendim, Bakanlıkla ilgili soruyu sorun. Lütfen... 

ZİYA HALÎS (Sivas) — Bu hususta Bakanlığınızın bir tedbiri var mıdır, önlem olarak ne yap
mayı düşünmektesiniz? 

Saygılar sunarım. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Halis. 

Sayın Köklü, buyurun efendim. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, şu sorularıma cevap istiyorum. 
Hacca gitmek isteyen hacı adaylarımızın sayısının aza indirilmesi açısından Diyanet İşleri 

Başkanlığının alabileceği tedbirler vardır. Hepimizin de bildiği gibi, tslam Dini, katı bir din değil
dir, insanlık dinidir, hoşgörü dinidir, mantık ve akıl dinidir. Onun için... 

BAŞKAN — Sayın Köklü, sorunuzu sorun efendim. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — ... Hacca gitmek kadar sevap değeri taşıyabilecek olan, mem
leketimizin acil ihtiyaçları olan yol, su, okul ve hastane gibi...(ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) - Onları da siz yapın. / 

BAŞKAN — Sayın Köklü, efendim soru... Lütfen...(ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Onu da siz yapın. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Ne alakası var Sayın Köklü... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakika efendim, bir dakika... 
Sayın Köklü, soru... 
H.FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Onu da kendisi yapsın Sayın Başkan. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Efendim, soru sorarken arkadaşlar lütfen sakin olsunlar. 
BAŞKAN - Soru... Soru... 
URAL KÖKLÜ {Uşak) — Bu gibi ihtiyaçları gidermek için, Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün 

yurtta, dinen ve imanen ikna edebilecek vaazları, insanlara "ey vatandaşlar, Hacca gidecekler; böy
le bir hizmete, Hacca gideceğiniz imkânları verirseniz, aynı sevaba nail olursunuz" şeklinde verir
se, bu sayılan aşağılara indirilebilir derim. Diyanet İşleri Başkanlığımız böyle bir girişimde bulun
mayı düşünüyor mu? Bu bir. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Köklü İslamın şartını dörde mi indirdin? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Son sorusunu soruyorlar. 
Sayın kaya...Sayın Kaya... Kendi vaktinizi yiyorsunuz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Hacca gitmek isteyen gitsin, kimse engel değil... 
BAŞKAN — Sayın Köklü, ikinci sorunuzu sorun efendim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — İkincisi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışına gönderilen 

din görevlilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde birtakım faaliyetlerde bulundukları 
zaman zaman kulağımıza gelmektedir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı ne gibi denetimler yap
maktadır? Bu sorularımın cevaplandırılmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim efendim: 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köklü. 
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Buyurun Sayın Gürsoy. 

İBRAHİM GÜRSOY (îstanbul) — Sayın Başkanım, aracılığınızla Saym Bakanıma sorularımı 
arz ediyorum. Diyanet İşleri Başkam olarak bir Din Şûrası organize ettiniz. Burada alınan karar
ların mahiyeti tavsiye niteliğinde de olsa, cumhuriyetin laik niteliğini tehdit eden bölümleri, o gün 
kamuoyumuzda sıkça konuşuldu. Sorum şu: Diyanet İşleri Başkanlığı bir komisyon oluşturarak, 
yeni bir Kur'an tefsiri yaptırmaktadır. 

1. Bu tefsir, şu an hangi aşamadadır? 

2. Bu tefsir, bazı güçler tarafından, devletin resmî Kur'an yorumu olarak değerlendirilmek
tedir. Bu kanıyı nasıl yıkacaksınız? Bu yönde çalışmalarınız var mı? 

3. Alevî din adamlarından, bu tefsiri yapacak olan kurula herhangi bir isim çağrıldı mı? Çağ-
nlmadıysa neden çağrılmadı?.. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Seni çağırsınlar. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Çağırır tabiî; ne demek istiyorsun? Haddini bil beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy, siz sorunuza devam ediniz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Teşekkür ederim efendim. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Gürsoy. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — En az senin kadar ben bu dine inanan adamım. (RP 

sıralarından alkışlar) Haddini bil, senin halkı kandırdığını herkes biliyor, terbiyesiz herif. Allah'ı 
da kandıracağım mı zannediyorsun... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakandan şu 
sorularımın cevaplandırılmasını istiyorum. 

Birisincisi, yapımından gurur duyduğumuz Akçaabat camiinin inşaatı işinde bazı yolsuzluklar 
olduğu söyleniyor, elimde belgeleri yoktur. Bu konuda duyumlarınız var mıdır? 

İkincisi, İsparta'dan gülsuyu almaya hacılar yine mecbur edilecek midir? 

Üçüncüsü, Başkanlık merkez teşkilatında İktidar Partilerine mensup bazı siyasiler ve yalan
lan, il ve ilçe müftülerini ve teşkilatı yönlendirdiği, teşkilatın üzerinde baskı oluşturduğu inancı 
yaygındır. Bu durum, bu güzide müesseseye gölge düşürmez mi? 

Her zaman tekrar edilen "camie, kışlaya, okula siyaset sokmayınız" ifadesinin gereğini 
yapacak mısınız? 

Bir başka sorum: Birtakım kişilerin, hacca, hizmet için değil -hacılara hiç hizmeti dokun
mayan kişilerin- sırf hatır için götürülmesine devam edilecek mi? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN .— Teşekkür ediyorum Sayın.Dumankaya. 

Sayın milletvekileri, mikrofon elinizdeyken, anteni dışa gelecek şekliyle tutarsanız, sesiniz 
daha iyi duyulacak. 

Buyurun Sayın Saydam. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan, aşağıdaki soru

larımın cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
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Bilinmektedir ki, Diyanet İşleri Başkanlığımızın en mühim ihtiyaçlarından biri imam kadrosu 
ihtiyacıdır. Diyanetin talep etmiş olduğu bu imam kadrolarının verilmesinde büyük faydalar olduğu 
malumdur. 

Birinci sorum: ilerde, sınav kazanmalarına rağmen, halen kadro bekleyen imam adayları mev
cuttur. Bu kadrolar ne zaman verilecektir? 

İkincisi: Manisa tüne, ihtiyacı, olan, kaç imam ve din görevlisi kadrosu verilecektir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saydam. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, hac kotaları, Diyanet İşleri Başkanlığının 

devlet protokolündeki yeri, imam kadroları ve din görevlilerimize lojmanlar hususunda, bizim zih
nimizde beliren sualleri arkadaşlarımız sordular. Ben, tekrarından kaçınacağım. 

İslam Şûrasını topladığından dolayı Diyanete ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İzniniz
le -çok kısa- bir teşekkür borcum daha var. Bizi, geçen sene hacca davet etmişlerdi. Orada, Diyanet 
İşlerinin, dünya devletleri içerisinde, hac organizasyonunda çok önemli görevler ifa ettiğini bizzat 
müşahede etmiş ve bundan memnuniyet duymuştum. Orada yaptığımız görüşmelerde, hac or
ganizasyonunda, Suudî Arabistan Hükümetinin icraatı zımnında, birtakım aksaklıkların giderilmesi 
için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı 
olarak, İslam Şûrasına benzer bir hac şûrasının toplanıp toplanamayacağı yolunda görüşmeler yap
mıştık; olgunlukla ve olumlu karşılanmıştı; çünkü, hemen hemen, her sene, orada, özellikle, şeytan 
taşlama esnasında hacılarımız vefat etmektedir. Bu hac şûrasının, toplanıp toplanmayacağını, 
delaletinizle, Sayın Bakanımızdan soruyor; teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sağdıç. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, iki sorum olacak. 
Birincisi: Yurt dışında yaşayan ve çalışan vatandaşlarımıza, en çok ihtiyacı olan dinî bilgileri 

verecek ve manevî konularda da kendilerine yardımcı olabilecek, bilhassa, oradaki gençliğe yar
dımcı olabilecek din görevlisi açığı olan, bazı ülkeler var; Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, 
Avusturya gibi. Tahminen 190 civarında olan bu kadrolar ne zaman doldurulacak? 

İkincisi: Yine, yurt dışında görevli olan din görevlisi arkadaşlarımızın, sağlık giderleri, kim 
tarafından ve nasıl karşılanmaktadır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sağdıç. 
Sayın Er'in sorusu sorulduğu için, kendisi soru hakkını kullanmıyor. 
Buyurun Sayın Bayrak. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan iki sualim ola

cak. 
Birincisi: Bilindiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığında, büyük çapta, kadro eksikliği vardır ve 

yine, bu eksiklikten dolayı da imtihana alınan gençlerimiz vardır. Bu imtihana alınan gençler, ne 
zaman kadroya alınacak? 1995 yılı içerisinde bu kadrolar alınacak mıdır? 
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İkincisi: Her sene, kurban kesimi için hacca gönderilen kasaplann, karayoluyla gitme imkânı 
oluyordu. Bildiğiniz gibi, şu anda, uçakla gönderilmektedirler. 1995 yılı içerisinde, bu kasaplann 
karayoluyla gönderilmesi mümkün olacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kırış 

Süremiz çok azaldı efendim, arkadaşlar biraz gayretli olurlarsa, bir iki arkadaş daha belki soru 
sorabilecektir. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, delaletinizle, şu sorulan, Sayın 
Bakanımıza arz ediyorum: 

1. Bir süre önce Hükümet adına açıklama yapan Sayın Yıldırım Aktuna, "Diyanet İşleri Baş
kanlığının kapatılması düşünülmeli, bu konu tartışılmalıdır" diye bir açıklamada bulundu. Bu açık
lama, Sayın Bakanın kişisel bir kanaati midir, yoksa Hükümetin ortak bir kanaati midir; bu türlü 
beyanlar, İktidarın bir kanadını memnun etmek için mi yapılıyor? 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat kanunu neden çıkanlmamaktadır; bu kanun ne zaman 
çıkanlacaktır? 

3. Diyanet mensuplan, hemen her kesim tarafından sürekli eleştiriliyor; ama, kimse Diyanet 
mensuplarının maaşlarına bakmıyor. Bu kadar düşük maaşlarla din görevlilerini maddeten muhtaç 
hale getirerek saygın din adamı nasıl meydana getirilebilir, onlardan saygın bir görev nasıl bek
lenebilir? 

4. TRT ve özel televizyonlar ile Bakanlığınız arasında bir protokol yapılarak, buralardaki dinî 
yayınlar, Diyanet İşleri Başkanlığının kontrolüne verilse faydalı olmaz mı; böyle bir şey düşünül
müş müdür? ' 

5. Aynca, Diyanet İşleri Başkanlığının müstakil bir televizyona sahip olması için gereken des
tek sağlansa iyi olmaz mı? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bütün. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana şu soruyu 

sormak istiyorum: 
Suudî Hükümeti, hacca kota koyarak, bu ibadeti engellemektedir. Suudî Hükümetine bu 

görevini hatırlatmak için, 1995 yılı hac sezonunun boykot edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini 
Hükümetten soruyorum. Hiçbir hükümetin görevi, hac ibadetini engellemek olamaz. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, suallerimi takdim ediyorum: 
Birinci sualim; hac kontenjanının artırılması için bir çalışma yapılacak mıdır? Hükümet, bu 

kontenjanı artıramıyorsa, şayet kontenjan imkânı olursa buna müsaade edecek midir? 
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İkinci sualim; Karayolu ile hac konusu dile geldi; ancak, karayolu meselesi, ülkemizde, hem 
kasaplar hem de hac yapan Müslümanlar açısından çok önemli bir durum arz etmektedir. Acaba, 
bu konuya, kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama getirebilecekler midir? 

Üçüncü sualim: Sübjektif iddialarla 84 binin üzerinde mevcudu olan büyük bir camia itham 
edilmektedir. İtham eden çevreler de genellikle siyasî çevrelerdir. Bu kadar büyük bir kitleyi rahat
sız eden bu iddialar karşısında Hükümet de, maalesef, baskılara boyun eğerek, bu camiayı rahatsız 
etmektedir. Acaba, bu konuda verilmiş olan birtakım cezaların dahi gözden geçirilmesini Hükümet 
ve ilgili Bakanlık düşünmekte midir? Kişiselleştirmek İstemiyorum; ama, Sayın Bakanımız bir 
ifade kullandılar, fotoğraftan bahsettiler. O fotoğraf başka amaçla kullanılmış... 

BAŞKAN — Efendim, süremiz doldu, sonınuz varsa sorun; kapatıyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bitiriyorum Başkanım. 
Biz, daha başka manalara gelen çok güzel misalleri kendisine takdim edebiliriz. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, böyle adaletsizlik olmaz. 
BAŞKAN - Niçin efendim? 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Oradan başlandı efendim. 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, bir bütçe de buradan başlayacağımı, bir bütçe sonra da oradan baş

layacağımı ifade ettim. 
ALİ DİNÇER (Ankara) - O da yanlış!.. 

BAŞKAN— Efendim, her şey yanlış oluyor zaten!.. 

Müsaade edin size cevaben sözümü bitireyim Sayın Dinçer. 
Eğer sayın milletvekilleri birbirlerinin haklarına biraz daha riayetkar olurlarsa, bütün arkadaş

larıma bu imkânı tanıyabileceğimi de ifade ettim. 
Şimdi de, sürenin haricinde iki milletvekiline daha söz verdim. Bunun sebebi, arkadaşımızın 

birisi, süre bitiminde söze başlamıştı, onun için sözünü kesmedim; diğer arkadaşımız ise deminki 
bütçede söz almıştı, süre bittiği için kendisine söz vermemiştim ve şimdi, hiç olmazsa bu bütçede, 
onun hakkını kendisine verelim diye düşündüm; ama. bir dahaki bütçede yine oradan baş
layacağım. 

Sayın Dinçer, bunun dışında, başka bir öneriniz varsa almaya ve bu önerinizi Başkanlık 
Divanına götürmeye hazırım. 

Şimdi sizi dinliyorum, buyurun. 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, şöyle yapılabilir: Geçen gün, Plan ve Bütçe Komis
yonu Başkanımızın da önerdiği gibi. bir parlamentoda hem muhalefet mensubu olmak hem de ik
tidar mensubu olmak mümkün değildir ve.bu soru sorma hakkı, genellikte muhalefet milletvekil
lerinin kullanması gereken bir hak olmalı ve buna riayet edilmelidir. 

İkinci olarak; bir oradan, bir buradan derken, muhalefete mensup milletvekili arkadaşlarımıza, 
bazı bağımsız milletvekili arkadaşlarımıza da söz hakkı kalmayabilir. Hepsi bu taraftan başlarsa, 
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bu taraf avantajlı oluyor, hepsi o taraftan başlarsa, o taraf avantajlı oluyor; yani sona kalan dona 
kalıyor. 

BAŞKAN — Peki efendim, gelecek sefer ortadan başlatayım. 

İkincisi, birinci önerinizi de, -zabıtlarda aynen yer aldığı şekliyle- Sayın Meclis Başkanına arz 
edeceğim; eğer Danışma Kurulu bu arada toplanıp yeni bir karar alırsa, onu da uygulamaya koya
cağım efendim. 

Teşekkür ederim. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, biraz da arka sıralardan, bağımsızlar 
sıralarından başlatın. 

BAŞKAN — Sayın Dağcı, dikkatinizi çekiyorum, hepiniz sordunuz suallerinizi ve bir prob
leminiz olmadı. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, yerimden bir şey arz etmek is
tiyorum. 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Sorulan yazılı verebilir miyiz? 

BAŞKAN — Sorularınızı bana gönderin efendim, Sayın Bakana sorularınızın hepsini arz 
edeceğim. 

Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Isumbul) — Geçen sene müzakereler devam ederken bu salon

da on kişi yardı. Kim yaptıysa Allah razı olsun, bu televizyondan yayını icat etti; ama, kullanmak 
onuru meselesindeyiz; yani bütün mesele bizde bitiyor. 

BAŞKAN — O da sizin takdirleriniz efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Dört tane, beş tane soru sormaya ne lüzum var; 

azamî iki tane sual sorulur, diğer arkadaş da iki tane sual sorar bu iş biter. Şimdi, diğer arkadaşlar 
da mağdur oldular. Mağdur oldular; ama, Allah selamet versin, Cumhuriyet Halk Partisi de her 
dakika sual soruyor, bir de o var. Bendeniz buradayım; ama, hiç sual sormadım. Ali Dinçer ar
kadaşımız da sual soramadı. 

O halde, azamî iki sualle sınırlandırılması lazım. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Tarih boyunca Cumhuriyet Halk Partisinden rahatsız ol
dunuz... 

BAŞKAN- Sayın Ergüder, İçtüzük hükümleri içerisinde bunu sınırlama hakkımız da yok. Ben, 
bu sözlerinizi -biraz önce, aynı şekilde, Sayın Basri Eler de takdirlerini bildirirken söylemişti- sayın 
milletvekillerinin takdirlerine arz ediyorum. Sayın milletvekilleri, herhalde, birbirlerinin haklarını 
korumada benden daha titiz olacaklardır. Siz meseleyi halledebilirseniz... Biz, size bütün kolaylık
ları sağlıyoruz bakınız. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Erdem, erdem... 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, sürenin... 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, sözlerinizi biraz sonra alacağım; şu bütçeyi bir bağlayayım; size 

söz vereceğim. 
FAİK ALTUN (Antalya) — Yazılı öneriler var; tutanaklara geçmesi bakımından söylüyorum. 
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BAŞKAN — Yazılı sorularınızın hepsini aldım; bunların hepsi tutanaklara geçecek. Biraz ön
ce ara ettim; hepsi tutanakalara geçiyor ve size yazılı cevap verilecek. Ayrıca, sual sorduğunuza 
dair, isimlerinizi tek tek zabıtlara geçirdim. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, biraz evvel konuştuğunuz konuyla ilgili... 
BAŞKAN ~ Sayın Ünaldı, zaman bakımından çok sıkıştık efendim; biraz sonra söz vereyim 

size; müsaade edin. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bütçenin bölüm

lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gelen yazılı soruların hepsini Hükümete arz edin. Sayın înceayan'ın sorusu da var efendim. 
Bölümleri okutuyorum: 
L — Diyanet İşleri Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1713 935 000 000 

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

111 Toplumun Dinî Konularda Aydınlatılması ve 
İbadet Yerlerinin Yönetimi 10570 637 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 38 428 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 12 323 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A - CETVELİ 
Genel ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama ödenek Harcama Devreden Öde'nek 
Toplam 5 609 589 000 5 787 786 367 000 13 285 451 000 191515 318 000 92 089 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri 

kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 
ALÎ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, biraz önce bir deneme yaptım. Sözlü olarak sormak 

istediğimiz soruları okudum, yarım dakikada bitti. Biz politikacılara söz geldiği zaman iş uzuyor; 
fakat, aynı şeyi yazıya döktüğümüz zaman daha kısa oluyor. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız, 
sorularını, bir dosya kağıdını geçmemek kaydıyla yazarlarsa, onlara okuma imkânı verilir, bu 
sayade, hiç olmazsa, daha çok arkadaşımız sözlü soru sormuş olur. Sorular da burada Divan Kâtip
leri kanalıyla da olsa dile gelmiş olur. 

BAŞKAN — Önümüzdeki bütçede bir denemesini yaparız Sayın Dinçer. 
ENGÎN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, yazılı cevaplar zabıtlara geçecek mi? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... , 

Sayın Ünaldı, buyurun. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, bir cümle söyleyeceğim. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Hanginizi dinleyeyim sayın milletvekilleri... İstirham ediyorum... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Diğer oturuma saat kaçta geleceğiz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın konuşması biterse, saat kaçta geleceğinizi söyleyeceğim Sayın 
Köklü. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Efendim, daha önce, burada bir anlaşma gerçekleşti; 
muhalefet, karar yetersayısı ve yoklama isteme imkânını kullanmayacak, iktidar da sorudan vaz
geçecekti. Bu konuda anlaşılmıştı. Uygulamada bu anlaşmaya uyulması... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Olur mu öyle şey; milletvekilinin söz hakkı alınır mı? 
BAŞKAN — Sizin söylediğiniz, bir centilmenlik anlaşmasıdır. Sanıyorum, arkadaşlar ona 

dikkat edecekler Sayın Ünaldı. 
Sayın Güner, bir şey mi sordunuz?.. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, yazılı olarak sorulan sorulara verilen yazılı 

cevaplar tutanaklara geçirilecek mi? 
BAŞKAN— Hayır efendim, tutanağa geçmez, size gönderilir. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Ama, geçmesi lazım efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir usul yok. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — O zaman, hiçbir anlamı kalmıyor; çünkü... 
BAŞKAN — İçtüzüğü değiştirirsiniz, onu da yaparız Sayın Güner. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sözlü sorulara verilen cevaplar, tabiî ki, tutanaklara geçiyor; 

ama, yazılı olarak verilenler geçmiyor. 
BAŞKAN — Evet. İçtüzükte öyle bir kaide yok; değiştirirsiniz, uygularız. 
Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek ve saat 15.00'te toplanmak 

üzere, birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 14.24 

® 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

— — - © — — - -

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

/ . — 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

C) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 

1. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluş

lar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1993 Malî Yılı Genel ye Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Ke
sinhesap Kanunu Tasarılarının görüşmelerine, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinde kalmıştık. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini almışlardır. 
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isim

lerini okutuyorum: . 
Grupları adına söz alanlar: ANAP Grubu adına Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin, DYP Gru

bu adına Çorum Milletvekili Cemal Şahin, RP Grubu adına RP Grubu adına Kayseri Milletvekili 
Salih Kapusuz, SHP Grubu adına Erzincan Milletvekili Mustafa Kul. 

Şahısları adına söz alanlar: Lehinde, Elazığ Milletvekili Tuncay Şekercioğlu; aleyhinde, Çan
kırı Milletvekili İsmail Coşar. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, daha önce alınan karar gereğince, bu bütçede 
de konuşma süreleri, gruplar adına 15'er dakika, şahıslar adına 10'ar dakikadır; soru sorma süresi 
de, daha önce olduğu gibi, toplam 15 dakika olarak uygulanacaktır. 

Sayın sözcülere bir kere daha hatırlatıyorum; söz süresini uzatma şeklinde bir işlem yapılma
yacaktır. 

Anavatan Partisi Grubu adma, Sayın Rauf Ertekin; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, Yü
ce, Heyete saygılarımı sunuyorum. 
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Bütçesini görüşmeye başladığımız Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı, bugün, Türkiye'nin 
en önemli birkaç kurumundan birisidir. Konuşmamın başında, bunu özellikle belirtmek istiyorum. 
Gelişmişlikte hedef olarak belirlediğimiz 21 inci Yüzyıla yaklaşırken, dünya koşullarının çok hız
lı değişimi, karar alıcı mekanizmaların, gerekli bilgilere çok hızlı sahip olmasının zorunluluğunu 
ortaya koymaktadır. Karar alıcıların, bu bilgilerden hareketle, gerekli tepkileri göstermeleri, haya
tî önem taşımaktadır. 

Kanımca, böylesine önemli bir konuda, tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının, Devlet İs
tatistik Enstitüsü Başkanlığına, ellerinden gelen yardımı yapmaları, destek olmaları, sadece ulusal 
bir görev değil, kendi çıkarlarının da gereğidir. 

Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının, 61 milyon insammıza dönük olarak gerçekleştirdiği 
çalışmalar sonucu ürettiği bilgiler ve istatistiki veriler, 61 milyon insanımıza ışık götürmek gibi 
onurlu bir iştir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, Koalisyon Hükümetinin, çağın gereği olarak baş tacı ettiğimiz 
Devlet İstatistik Enstitüsüne, nasıl bir bütçe hazırladığını görelim. 

Kurumun 1994 yılı bütçesi 493 milyar 670 milyon liraydı. Önümüze getirilen 1995 yılı büt
çesine baktığımız takdirde, bütçeden kurumumuza ayrılan payın 861 milyar 60 milyon lira olduğu
nu görüyoruz. Lira bazında bile çok yetersiz kalan bu artışları -1994 yılı enflasyonunun yüzde 137 
olduğunu da unutmadan- dolar bazında değerlendirdiğimiz takdirde, bu bütçenin ne kadar yetersiz 
olduğunu göreceksiniz. 31.12.1994 tarihindeki kurdan hesaplarsanız -ki, o kur 14 500 lira idi- ku
rumun 1994 yılı bütçesi 34 milyon dolardır. Bugünkü kurdan (37 500 liradan) 1995 yılı bütçesini 
hesaplarsanız, bunun, 22,9 milyon dolara düştüğünü göreceksiniz; yani, kurum, geçen yıla göre 
yüzde 49 oranında daha küçük bir bütçeye sahip olacaktır. 

Esasen, bu bütçenin tamamı boş hayallerle dolu. 1995 yılı bütçesiyle, böyle bir bütçeyle önü
müze gelen Hükümetin, bu bütçenin içerisinden kuruma ayıracağı para da, ancak bu kadar olacak
tır. 

Hükümetin, Devlet İstatistik Enstitüsüne, dolayısıyla, bilime ve bilgiye verdiği değerin küçük
lüğü, kuruma layık gördüğü bu bütçeden anlaşılmaktadır. 

Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının, son yedi sekiz yılda, üzerine düşen görevi büyük bir 
özveriyle yerine getirdiğine inanıyorum. Özellikle, kurumlaşma konusunda büyük bir aşama gös
terilmiş; ülkede, tüm kurum ve kuruluşlarda istatistik bilincinin yerleştirilmesi için önemli mesa
feler alınmıştır. Bunda en büyük pay, şüphesiz, yedi yıldır kurumun başında bulunan Profesör 
Doktor Sayın Orhan Güvenen'indir. Kendileri, büyük bir özveriyle, kurumu, Avrupa'nın en verim
li ve saygın istatistik kuruluşlarından biri haline getirmiştir. Görev süresini tamamlamak üzere olan 
Sayın Güvenen'i, şahsım ve Grubum adına kutluyor ve kendisine teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, maalesef, Sayın Güvenen de, tüm bu başarılarına rağmen, diğer birçok 
başarılı bürokrat gibi, Sayın Başbakanın kaprislerine, birikimsizliğine ve beceriksizliğine kurban 
edilmiştir. Sayın Güvenen, Hükümetin hayalî rakamlarını yansıtmadığı için, enflasyon rakamları
nı, Sayın Başbakanın istediği doğrultuda göstermediği için, bilime sahip çıkıp, Hükümetin partizanca 
baskılara boyun eğmediği için harcanmıştır. Hükümetin en iyi icraatı, bu, bürokrat harcamalarıdır. 

Bu beyinler kolay kolay yetişmiyor. Bırakın genel müdürleri, başkanları, memur ve odacı ta
yinlerine kadar, devletin yapısını altüst ettiniz. Bu kış kıyamette, Kütahya'da bile oJacıların, me
murların tayinleri çıkıyor; oradan oraya sürülüyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bu, çok ayıp ve yazıktır; bu memleketin insanına yazıktır. Başbakanın, 
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı Üzerindeki tüm baskılarına rağmen, kurum, Hükümetin başa
rısızlıklarını bilimsel olarak tescil etmeye devam ediyor ve edecektir de. Enflasyon rakamlarıyla 
oynayamadığınız için başım yediğiniz Sayın Güvenen'in yetiştirdiği seçkin kadrolar bu baskılara 
direnecek; doğru rakamlara ve kuruma sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bundan zerre kadar şüphe
miz yoktur. Aksi halde, kurum yıpranır, şaibe altında kalır. 

Esasen, Türk Halkı, Sayın Başbakanı ve bu Hükümeti iyice tanıyor; bu tip şeylere itibar etmi
yor. Göreve geldiği günden bugüne kadar, verdiği hedeflerin hiçbirini tutturamayan; tükendiğini, 
yetersizliğini kabul etmeyen, her üç ayda bir yeni paket açıp, yeni yeni umutlar aşılayan Sayın Baş
bakanın ciddiyeti ve kararlılığı ile devletin ciddiyetini bağdaştırmanın bir anlamı yoktur. 

Geçen yıl, burada, 1994 yılı bütçesini görüşürken sizi uyardık; "koyduğunuz yüzde 50 enflas
yon hedefinin tutmayacağını, yüzde 4,5 büyüme hızını sağlayamayacağınızı ve doları 17 500 lira
da tutamayacağınızı" defalarca söyledik. Siz de bizi "felaket tellalı" olarak suçladınız. Oysa, biz, 
görevimizi yapıyorduk. İşte, geldiğimiz nokta belli. Biz, felaket tellallığı yapmadık; ama ülkeyi ge
tirdiğiniz yer, felaket noktasında. Yanılmamış olmaktan mutluluk duyduğumuzu falan zannetme
yin. Keşke tellal da, yalancı da biz olsaydık da bu milletin yaşadığı şu acılara şahit olmasaydık... 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Elinizi nereye attıysanız, kuruttunuz. "UDİDEM" dediniz, fos çıktı, "500 günde enflasyon 
yüzde 10 olacak" dediniz, yalan çıktı. 5 Nisanda paket açtınız, millete kan ağlattınız. Açtığınız be
yaz sayfalar üç günde karardı. Bu vatandaş, sizin neyinize güvenecek arkadaşlar?.. 5 Nisanda istik
rar kararlarını açıklarken, açıkça millete yalan söylediniz, "yıl sonuna kadar petrol ürünlerine zam 
yok" dediniz; bugüne kadar üç defa zam yapıldı. Bütçeyi görüştüğümüz gün bile sıkılmadan, iğne
den ipliğe zam yaptınız. Burada verdiğim tüm istatistikler, 1994 Kasım ayına göredir. Son zamlar
la durum çok daha vahimdir; çünkü Devlet İstatistik Enstitüsü de artık rakamların arkasına yetişe
miyor, her gün rakamlar değişiyor. 

Bu yalanlarınız ortaya çıktıkça devlet yıpranıyor, devletin veri ve bilgi altyapısı olan Devlet 
İstatistik Entitüsü yıpranıyor, bilimsellik yıpranıyor; yine ders almıyorsunuz. Devlet İstatistik Ens
titüsünün rakamlarına sahip çıkın, hedeflerinizi bunlara göre yapın; siz bu sıkıntıları yaşamasanız 
da, halk bunları yaşıyor. 

İşte, 1995 yılı bütçesinin tamamı hayallerle dolu; enflasyon yüzde 22,5 olacakmış, dolar 42 bin 
500 TL olacakmış, büyüme hızı yüzde 4,5 olacakmış... Bunların yalan olduğunu anlamamak için, 
bu ülkede, iktisatçı olmaya gerek yok. Büyüme hızı, bu yıl yüzde eksi 5; yani, yüzde5 küçülmü
şüz; yüzde 140 enflasyonu yüzde 22,5'e indirirken, yüzde 4,5 büyüyecekmişiz; öyle mi?! Bu nasıl 
hedef, bu nasıl tahmin?! Buna çocuklar bile gülüyor... Lütfen, milletin umutlarıyla oynamayınız. 

Konu, Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi olunca, oranlarla, rakamlarla konuşmamız gerekiyor; 
üstelik, verdiğim ve vereceğim bu rakamlar, hayal mahsulü değil; Devlet İstatistik Enstitüsünün 
gerçekleşmiş rakamları. Türkiye'nin gayri safî millî hâsılası, 1994'ün ilk üç ayında yüzde 3,5 bü
yümüş, ikinci üç ayında yüzde eksi 10,3 küçülmüş, üçüncü üç ayında ise yüzde 8,6 küçülmüş. Sa
nayimiz, 1994'te yüzde eksi 4,5 küçülmüş. Yüzde 50 diye hedeflediğiniz enflasyon, 11 ayın sonun
da yüzde 137 olmuş. Bu enflasyonun vatandaşa yansıması çok daha beter; vatandaş, sofrasında bir 
kilogram eti dahi hayal edemez oldu. 

Yine, Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarını veriyorum: Pirincin fiyatı bir yılda yüzde 244, 
kuru fasulyenin fiyatı yüzde 310, nohutun fiyatı yüzde 347 artmış... Değerli arkadaşlarım, bunlar, 
Türk mutfağının vazgeçilmez unsurları. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Mazot ne olmuş, mazot?!. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla)- Neyi anlatayım; bilemiyorum. Elimde, Devlet İstatistik Ens
titüsünün bir listesi var; normal benzin, 1991'de 3 bin 070 lira iken, şimdi 22 bin lira; tüpgaz, 
1991'de 27 bin 500 lira iken, şu anda 180 bin lira; ekmek, 1991 'de 500 lira iken, 6 bin lira; etin ki
logramı, İ991'de 20 bin lira iken, 200 bin lira; yumurta, 250 lira iken, 3 bin lira;, beyaz peynir, 19 
bin lira iken bugün 200 bin lira oldu. Akşama kadar saysam bitmez. 

Karşılığında, işçiye, köylüye, memura, çiftçiye ne verdiniz; kocaman bir hiç. Kendi rakamla
rının, son bir yılda, memurunun, işçisinin, tüm halkının yüzde 40 fakirleştiğini söylediği bu Hükü
met, onlara, sadece "fakirleştiniz; iyi" diye, bir kilogram peynir parasını zam olarak verip, onlann 
gururlarıyla oynadı. Eylül 1991'de, 1 inci derecedeki bir öğretmenin maaşı -dolar bazında- 469 do
lar iken, aynı öğretmen bugün 281 dolar alıyor; başka bir deyimle, yüzde 181 fakirleşti. 

Esnaf derseniz, değerli arkadaşlarım, onlann durumu da bundan farksız. Kepenkler hızla ka
panıyor. "Ek Vergi" dediniz, "Ekonomik Denge Vergisi" dediniz, esnafın ocağını hatırdınız. Bu 
paraları da götürüp, 3 aylık yüzde 50 net faizli hazine bonolarında çarçur ettiniz; sonra da "saadet 
zincirini kırdık" dediniz. Değerli arkadaşlarım, 3 ayda net yüzde 50... Bundan daha iyi saadet zin
ciri olur mu?.. Yıllık yüzde 406... 

Çiftçi daha da beter. 5 Nisan 1994 öncesi tonu 2 milyon TL olan kök gübresinin, şimdi tonu 
13 milyon lira. Çiftçi, bu sene gübre dökemedi. Çiftçinin, 1991 'de 53 milyon liraya aldığı bir trak
törün fiyatı, bugün 350 milyon liradır. Bir muhalefet milletvekili olarak, Kütahya gezilerinde, sizin 
bu zulmünüzün utancım ben yaşıyorum, bizler yaşıyoruz. Sizler, seçim bölgelerinizde nasıl dolaşı
yorsunuz; bilemiyorum değerli arkadaşlanm. (ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri) 

HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Gitmiyorlar ki... Gidemiyorlar... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla)- Pazartesi günkü genel görüşmede, Sayın Genel Başkanımız, 

"Türkiye'yi ileriye değil, 1991 yılma geri getirin" dediği zaman feveran ettiniz, ayağa kalktınız. 
Elinizi vicdanınıza koyun, doğru değil mi?.. Bugünkü Türkiye'nin, 1991'deki Türkiye'den neresi 
daha iyi, Allahaşkına?! Yatınmlar mı iyi, ücretler mi iyi, gayri safî millî hâsıla mı iyi, enflasyon 
mu iyi, kişi başına düşen millî gelir mi iyi, iç borçlar mı iyi, dış borçlar mı iyi; yoksa, döviz stok
ları mı iyi?.. Hangisinin daha iyi olduğunu iddia ediyorsanız, gelin, bu kürsüden Meclise, millete 
anlatın; biz, bu konuda 1991'den daha iyiyiz deyin; ama, palavrayla değil, gerçek rakamlarla de
yin, Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği çarpıcı verilerle anlatın. Anlatamazsınız... Lafı gene te
röre getirirsiniz, kökünü kazıdık dersiniz... Doğrudur; kökünü kazıdınız, onun için köyler yanıyor, 
onun için öğretmenler, askerler, vatandaşlar şehit oluyor (!..) 

Şimdi dört elle sarıldığınız özelleştirme var. Özelleştirmenin Türkiye'deki mucidi Anavatan 
Partisinin desteğiyle, kanunu, şükür, çıkardınız; ama, korkarım, bunu da elinize yüzünüze bulaştı
racaksınız. Hükümete sesleniyorum; gelin, bu hayallerinize Devlet İstatistik Enstitüsünü alet etme
yin; bu kuruma duyulan güveni sarsmayın. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Devlet Planlama 
Teşkilatının yaptığı araştırmalara göre, Kütahya, kalkınmış bölge sayılıyor ve kalkınmada öncelik
li yöreler arasına alınmıyor. Türkiye'de, kalkınmanın kriteri nedir? Devlet İstatistik Enstitüsünün, 
yapacağı araştırmalarla, DPT'ye bu konuda ışık tutacağına inanıyorum. Kütahya'nın ve diğer il
lerin, yeni baştan kalkınmışlık seviyelerinin tespit edilmesi lazım geldiğini söylüyorum. 

İstatistikçi olmak zor; zor olduğu kadar da, stresli bir iştir. Kurum çalışanlarının, ekonomik 
haklarının iyileştirilmesi zorunlu; ama, bu bütçeyle imkânsızdır. 
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Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Ertekin, teşekkür ederim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Cemal Şahin; buyurun. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Cemal Bey' in işi çok zor; hem sosyal demokrat hem 
yeniDYP'li. 

BAŞKAN-Sayın Hatinoğlu, lütfen... 
Sayın hatip, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHÎN (Çorum)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili ar
kadaşlarım; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının görüşülmekte olan 1995 yılı bütçesi sebebiy
le, huzurunuzdayım; bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına, Yüce Kurula saygılarımı sunuyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Hem sosyal demokrat hem de yeni Doğru Yolcu... 
SABRI ÖZTÜRK (İstanbul)- SHP'yi savunamadı, DYP'yi nasıl savunacak? 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Daha kürsüye çıkmadan, sataşmalar başladı. Ben, o sataşmalara 

değil; ama, bir önce yapılan sataşmaya, müsaade ederseniz bir cümleyle değinmek istiyorum. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Fakir fukara eziliyor da... 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum... 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Sayın Başkan, ben, daha bir şey konuşmadım ki. 
BAŞKAN-Efendim, görüyorsunuz, ikaz ediyorum. 
Onlar, sizi çok sevdikleri için laf atıyorlar. Siz devam edin Sayın Şahin. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- İktidar için de bir yer değişikliği olsa. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Nasıl savunacaksın bu gidişaü?.. 
BAŞKAN-Sayın Pehlivan, Sayın Hatinoğlu, lütfen... İstirham ediyorum. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Ben daha bu kürsüden bir şey konuşmadım. 
BAŞKAN-Hatibin konuşma İnsicamını bozmayın efendim. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Ben, daha bir şey konuşmadım; ama, anlaşılıyor ki, geçmişte bu 

kürsüden yapmış olduğumuz konuşmalardan esinlenerek, daha kürsüye çıkmadan, bismillah deme
den, saldırılar başlıyor. Buna, ben, saygı duyuyorum; çünkü, geçmiş dönemde de milletvekilliği 
yaptığımızı biliyorsunuz. Biz de o sıralarda, yani muhalefet sıralarında oturduk. Şimdi, muhalefet 
olmanın ve iktidar olmanın arasındaki farkı çok açık görüyorum ve elinsaf diyorum. 

Takdir ederseniz k i , bütçelerin bir özelliği vardır. Normal zamanda bu kürsüden yapılan ko
nuşmalarla, bütçe dönemlerinde yapılan konuşmaların, farklı bir yönü olması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, her ne vesileyle olursa olsun, size verilen görevin özü, niteliği, niceliği 
ne olursa olsun, çıkıp ille de "ben burada siyaset yapacağım" diyorsanız, o zaman, burada yapılan 
konuşmalar, bir bütçe eleştirisi olmaktan ziyade, siyaset eleştirisidir ya da siyaset yapmaktır Buna 
siyaset yapmak derler. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Neresi yanlış, yanlışa cevap ver... 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Burada, bütçeler gündeme geldiği zaman, başlangıçtaki genel 

bölümü de içine alırsak, 15 gün müddetle, devletin tüm kurum ve kuruluşları, A'dan Z'ye kadar 
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incelenecek, o kurumların içerisinde buldukları sorunlar burada tartışılacak; lehine, aleyhine fikir
ler, elbette ki ileri sürülecek; ama, o konuyu oluşturan bütçe üzerinde konuşulacak... 

Şimdi, ben, değerli hatibi, sayın kardeşimizi, burada, zevkle dinledim; ama^ konuşmasının içe
risinde, İstatistik Başkanlığının hazırlamış olduğu verilerin rakamlarını sunmanın dışında, Allah rı
zası için ağzından bir tek kelime çıkmadı; yani, Devlet istatistik Enstitüsüyle ilgili, bu sayın arka
daşımız ne konuştu? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Kitapta var. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Bütçesi az dedi, yetmez dedi. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Kitapta var;ama kitapta olan burada konuşulmadı diyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Hükümetin istatistiği tutmuyor ki bu tutsun... Gerek 
yok. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla)-Ben şunu demek istiyorum : Bütçeyle ilgili burada, konuşurken, 
bütçesi konuşulan kurumun, kuruluşun sorunları neyse, onlar burada konuşulur -lehine de aleyhi
ne de konuşursunuz, saygı duyarım- ama bütçeyle ilgili hiçbir şey konuşmazsanız -kusura bakma
yın- olmaz; bu yaptığınızdan hiçbir şey anlayamadım ve bunu da kınıyorum. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Neresi yanlış, yanlışa cevap ver. Ekmek 6 bin lira olmadı 
mı? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Kitapta var, işte burada. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Konuşmasının son cümlesine dikkat ediniz... (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, aynen şöyle diyor: Efendim, özelleştirmeyi de biz çıkardık, ya da özel

leştirme bizim yardımımızla çıkarıldı, biz destek verdik. 
İnsaf yani ; burada beş ya da altı haftada, bir özelleştirme kanunu görüşüldü. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Bunun istatistikle ne alakası var?.. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Oraya geleceğim, istatistikle ilişkisine geleceğim, müsaade et 

canım... Bana tanınan 15 dakikalık süre var; ama, konuşturmuyorsunuz ki... Konuşacağım, elbette 
konuşacağım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Özelleştirmeyle ilgili konu gündeme geldi, altı hafta müddetle, Yüce Parlamentomuz, gece ya
rılarına kadar çalışarak bu kanunu çıkardı. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Biz hep buradaydık. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)-Ben, katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun diyorum; kanun 

görüşmelerinde burada olanlara söylüyorum; burada bulunanların hepsinden Allah razı olsun. 
Ama, biz çıkardık, biz destekledik diyorsanız, birkaç arkadaşımızın dışında -Parti adına konu

şulduğu için bunu söylüyorum- Partinin desteği yok, ama Özel şahısların destekleri oldu. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Nasıl desteği yok, destek verdiğimizi deklare ettik Parti olarak. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)- İşte, onun için bunu söylüyorum; özelleştirmeye kimin katkısı 

olmuşsa, hepsinden Allah razı olsun. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Parti olarak destek verdik biz.(ANAP sıralarından gürültüler) 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkanım, ben nasıl konuşacağım bu durumda?.. 
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BAŞKAN- Cemal Bey, siz Genel Kurula hitap edin, ben gerekli ikazları yaparım; siz Genel 
Kurula hitaba devam edin efendim. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bugün artık, bütün ülkelerin -hangisini in
celerseniz inceleyiniz- gelişmişlik ölçüleri söz konusu olduğu zaman, o ölçünün belli kural ve ka
idelere göre yapıldığım, hepimiz biliyoruz. Bunun en bariz örnekleri de, şimdi bütçesini görüştü
ğümüz, Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının verileridir. 

Çok iyi hatırlıyorum; yurt dışında bir toplantıya katılmıştım, orada, karşılıklı tartışmalar sürer
ken, ülkelerdeki fert başına düşen balık, et, süt ve yumurta tüketimi sorulmuştu; yani gıdalarla il
gili tüketim maddeleri sorulmuştu. O günden bugüne kadar, anladım ve gördüm ki, artık, ülkeler
deki kalkınmışlık ölçüsünün belli birimlere göre izahı, Devlet istatistik Enstitüsü gibi kurum ve ku
ruluşların verilerinden alınması suretiyle, ancak mümkün oluyor. Yoksa, bunun dışında, rasgele bir 
rakam söylerseniz, karşınızdaki kişi, belli bir rakamla karşınıza çıkar... O zaman, bir bakıyorsunuz 
ki, insanlar ortada kalmış oluyor. 

Şimdi, bu açıdan bakıldığında, buradan, önemle belirteyim ki, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığımız, çok hayırlı çalışmalar yapmıştır. Hemen her konuda, onlann hazırladığı kitapları ya da 
belli aralıklarla çıkardıkları belgeleri incelerseniz, çok sağlıklı çalışmalar yaptıkları övünç ve kı
vançla görülür; ancak, tabiî, bunlar yeterli değil. Bugün, dünyamız globalleşiyor; bilgi ve teknolo
ji çağında olduğumuz için, hemen her şey çok rahatlıkla anlamını kaybedebiliyor. Onun için, şu an
da bütçesini görüştüğümüz bu kurumumuzu, günün şartlarına, teknolojisine ve bilime uygun ola
rak yeniden realize etmemiz gerekiyor. 

Şimdi, tabiî, devlet hayatında yetkiler ve sorumluluklar müşterek kullanılıyor. Bu kurumun 
başında -demin sayın arkadaşımızın da söylediği gibi- Orhan Güvenen gibi çok değerli bir kamu 
görevlisi var; bu doğru. Bu kamu görevlisinin değeri de bilinmektedir; ama, bir Hükümet tasamı-" 
fu olarak, yetki ve sorumluluk içerisinde, birileri görevden alındı diye, ille de, onun altında siyasî 
çıkar ya da siyasî neden aramak, doğru olmaz. Bugün, devlet, sizi bir görevden alır, yarın, çok da
ha ulvî bir göreve verebilir. Gidersiniz, orada da çok hayırlı hizmetler yapabilirsiniz. Ben, bunların 
üzerinde durmuyorum, gereği de yoktur; ama, şunu söylemek istiyorum: Orhan Güvenen denilen 
kamu görevlisi, benim de çok takdir ettiğim, saygıdeğer bir arkadaşımızdır. İnanıyorum ki, yarın, 
kendisine çok daha değerli, çok daha üstün görevler ve makamlar verilebilir, benim buna hiç şüp
hem yok; onun için, bu konuyu geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özetlemek istersek, 1926 yılında kurulan ve çok önemli bir devlet kuru
mu olan bu Başkanlığın, bugün, bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda 
önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Başkanlığı, giderek, devlet kurum ve kuruluşları ile toplumu oluş
turan kitleler tarafından ihtiyaç duyulan, aranan, daha da geliştirilerek, uluslararası bir seviyeye ge
tirilmesi mutlaka gerekli olan bir kurum olarak algılamaktayız. Esasen, böyle de algılanmaktadır. 

Bütçesini görüştüğümüz bu kurumumuzun önemini genel hatlarıyla sergilemeye çalışırsak; 
bunu, demokrasiyle olan ilişkisi, dış devletlerle olan ilişkisi, toplumsal kitlelerle olan ilişkisi açıla
rından olmak üzere; kabaca üç grupta incelemek mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, bir yaşam biçimi olan demokrasiler, şeffaf rejimler
dir. İşte, o şeffaflığın bir gereği olarak da, Devlet İstatistik Enstitüsü, çok elzem, çok önemli bir ku
rumdur. Diğer bir anlamıyla da, sivil kitle örgütlerinin kendi kendini yönetmesidir. Bu açıdan ba
kıldığında, istitistikî bilgilere, çağdaş ve ileri demokrasilerde son derece güvenilir ve ihtiyaç duyu
lur. Bu rejimlerde, devlet yönetimine, Devlet İstatistik Enstitüsünden verilen verilere göre, yön 
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verilir, şekil verilir ve ona göre biçimlendirilir. Belli konularda, belli sonuçlara göre kararlar alına
rak, dalıa sağlıklı toplumsal sonuçlar, bu usullerle, yani Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verdiği ve
rilerle değerlendirilir, ona göre ölçülür. 

İstatistikî bilgiler, bilgi çağının ve teknolojinin doğal bir sonucu ve onun özüdür. Ana başlık
ları itibariyle özetlersek, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının yapmış olduğu kamu hizmetleri
ni, kısaca, şöyle sıralamak mümkündür: 

1.- Doğum, ölüm, aile hukukundan doğan nüfus hareketlerini, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığının verilerinden çok rahatlıkla bulup incelememiz mümkündür. 

2.- Enflasyon dediğimiz, fiyat artışlarıyla ilgili arz ve talep dengesine uygun çıkışları ve iniş
leri, keza, aynı veriler içerisinde bulmamız mümkündür. 

3.- Yaş ve cinsiyetle ilgili çağdaş bilgileri bulmak mümkündür. 

4.-Çalışan ya da çalışmayan nüfusları, yani işsizlikle ilgili bütün verileri bu çalışmalarda bul
mak mümkündür. 

5.- Gelir-gider dağılımındaki hareketler, 

6.- Borsalarda cereyan eden menkul kıymetlerin alım satımına dair yurt içi ve yurt dışı arz ve 
talep dengeleri, 

7.- Ekonomideki büyüme ve küçülme hareketleri, 

8.- Turizmle ilgili veriler, 

9.- Devletin iç ve dış borçlarıyla ilgili dokümantasyon raporları, 

10.- Tarım sayımı, 

11.-İç ve dış ticaret hareketleri, 

12.- Kişi başına düşen tüketim maddeleri miktarları ve bu konudaki çağdaş taleplerin saptan
ması, 

13.- Dayanıklı tüketim maddeleriyle ilgili, toplumsal arz ve talep dengeleriyle ilgili veriler, 

14.- Millî gelirdeki artışlar veya azalmaların çağdaş yöntemlerle saptanması usulleri, 

15.- Kayıt dışı ekonomi dediğimiz, ekonomik hareketlerle ilgili verilerin saptanması, 

16.- Adalet sistemiyle ilgili -belki en çok önem arz ettiğimiz konu- ceza, hukuk ya da idarî da
vaların dağılma sebepleri, sonuçlan ve genellikle bunların birbirleriyle kıyaslanarak değerlendiril
mesi ve yönlendirilmesi gibi, çok elzem ve toplumu A'dan Z'yc kadar ilgilendiren konulan içerdi
ği söylenebilir. 

Yapılan işlerin nitelikleri itibariyle, uluslararası işlevi olduğu da açıktır. Böylece, toplumu 
doğrudan ilgilendiren çağdaş bilim ve teknolojilerin ürünü olduğu ortaya çıkar; aksi halde, çağdaş 
teknoloji ve bilimden yararlanamazsanız, sağlıklı verileri elde etmek mümkün olmaz. Bu işlemle
rin temelinin ise, eğitilmiş insan ve teknoloji olduğu rahatlıkla söylenebilir. Başka bir ifadeyle, si
yasal, sosyal, yönetsel olarak devlet hayatımızda son derece önemi haiz olduğu kesindir. 

Fonksiyonel olarak da, kurumun işlemlerinin -yukarıda da belirttiğimiz üzere- sadece yurt 
içinde değil, yurt dışında da geçerliliği vardır; yani, Devlet İstatistik Enstütüsü'nden alacağınız bir 
rakam ya da bir çalışma sonucu, yurdun her tarafından olduğu gibi, yurt dışında da hemen her ku
rumda ve platformda kullanabileceğiniz verilerdir. 
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Her alanda, istenilen konuda, devletleri -tabiri caizse- bir teraziye koyup tartmanız da müm
kündür. Örneğin: Türkiye'deki Devlet İstatistik Enstitüsü benzeri kuruluşlar, diğer devletlerde de 
var. Bu tip kurumların belli konulardaki çalışmalarını kıyaslamak suretiyle, çok rahat, daha sağlık
lı teknolojik bilgiler elde etmeniz mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, dünyamız.globalleşmekte, içinde bulunduğumuz çağda, teknoloji ve bil
gi akışı, bizleri, baş döndürücü bir hızla değişimlere ve yeni koşullara ayak uydurmaya zorluyor. 
Bu bakımdan, sağlıklı ve istatistik? bilgiler almak için, tanıtım ve eğitim faaliyetlerine çok önem 
vermeliyiz. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, son iki dakika. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkan. 

Toplumun bütün katmanlarını, Devlet İstatistik Enstitü tarafından hazırlanan verilere inandır
mak ve katılımcılığı sağlamak gerekir. İstatistik? bilgililerin -işimize gelse de gelmese de- kitlele
re, olduğu gibi, sansür edilmeden aktarılmalarını mutlaka sağlamalıyız. 

Açıklanan verilere, halkın inancı sağlanmalı; bu kurumu siyasete alet etmemeli ve bu kurumu 
özerkleştirmeliyiz. Personel, araç ve gereç itibariyle, mutlaka, bu kurumu yeterli bir düzeye getir
memiz gerekmektedir. 

Umuma açık olan bu kurumun personelini, sık sık hizmet içi eğitime tabi tutmalıyız. Kuru
mun; istenilen seviyeye getirilebilmesi için, bütçelerimizden daha fazla pay ayırmamız gerektiğine 
ben de inanıyorum. Bu itibarla, biraz önce arkadaşımızın getirdiği eleştirilere de aynen katılıyo
rum. 

Devlet hayatındaki konularda, farklı sonuç ve rakamlar elde edilmemesi için, Devlet Planlama 
Teşkilatı ile Devlet İstatistik Enstitüsü arasındaki farklı çalışma metotları kaldırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sağlıklı bir devlet yönetimi ve sağlıklı bir ekonomi için -başka bir ifa
deyle, sosyal, siyasal ve ekonomik alandaki- istatistik! bilgilerin, büyük rolleri vardır. Kısaca, Dev
let İstatistik Enstitüsü Başkanlığının, çalışma alanını genişletmemiz ve geliştirmemiz lazımdır. 

Görüştüğümüz bütçenin, kurumumuza, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyor; sevgiler ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1995 yılı bütçesi üzerinde, Refah Par
tisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Partim adı
na hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Geçen on yıl içerisinde, dünyada büyük değişmeler meydana gelmiştir. Toplumlar, sanayi top
lumundan bilgi toplumuna doğru yol alırken, teknolojinin, sermayenin ve girdilerin, ülkelere veya 
firmalara rekabet avantajı sağlama özellikleri de yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Bu gelişmeler
den sonra, ülkeler ve firmalar için rekabet avantajı sağlayacak yegâne kaynak olarak da, yönetim 
kalmaktadır. Yönetimin temel kaynağı ise, hiç şüphesiz, bilgidir; çünkü, neyi ölçerseniz, onu yö
netebilirsiniz. 

İstatistik! bilgilerin, ülkelerin yönetimi ve gelişmeleri için son derece önemli olduğunu vurgu
lamak için bir örnek arz etmek istiyorum : Tüccarların, akşam olduğunda, hesaplarını gözden 
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geçirmesi, günün bir muhasebesini yapması, onun geleceği için ne kadar önemliyse; ülkelerin de, 
nereye doğru gidiyor olduklarını tespit ederek ne yapmaları gerektiğine karar vermeleri için, ista
tistik! bilginin altyapısı çok önemlidir. 

Ülkemizde bilgi üreten bir kurum olan Devlet İstatistik Enstitüsü'nün gelecekteki yeri ve öne
mi, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde bakıldığında, bir kat daha önem arz etmektedir. 

Dünyada beklenen bu gelişmeler paralelinde önemi giderek artan Devlet İstatistik Enstitüsü
nün bugünkü durumunun yeterli olmadığı, hepimizce bilinen bir gerçektir. Devlet İstatistik Ensti
tüsü'nün mevcut haliyle, bilgi toplumunun ihtiyacı olan bilgileri sağlayamayacağı düşüncesinde
yim; çünkü, Devlet İstatistik Enstitüsü, bilgiyi, istenilen detayda, istenilen zamanda ve kalitede su
namamaktadır. Bu çerçevede, Devlet İstatistik Enstitüsünün faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki sorun
ları sıralayabilirini. 

Farklı bazlarda sunulan enflasyon rakamları, dünya standartlarına uymamakta ve kafa karıştır
maktan başka bir işe yaramamaktadır. 

Millî gelir seviyeleri ve büyüme oranlan sürekli olarak değiştirilmektedir. Bu, tarihi çarpıt
mak olmaz mı? 

Dışticaret istatistiklerinde yer alan malların hangilerinin tarım, hangilerinin sanayi malı oldu
ğuna hâlâ karar verebilmiş değiliz, örneğin, 1972-1993 yıllan arasında toplam ihracat içinde sana
yi mallannın payı, bir istatistikte yüzde 82-90, diğer bir istatistikte ise yüzde 26-90 arasında de
ğişmektedir. Bu farklılıklar, ekonomik performansın doğru ölçülmesine engel teşkil etmektedir. 

İstatistik rakamları geç açıklanmakta; bu durum, geleceğe ilişkin etkin politikaların geliştiril
mesine engel olmaktadır. 

Ülkemizde, gelir dağılımı araştırmaları yıllardır yapılmamaktadır. Dünyadaki bellibaşlı büyük 
bilgi merkezleriyle bütünleşmede geç kalınmıştır. Toplumun ihtiyacı olan ve toplumun bilmesi ge
reken kültürel, sosyal alanlar başta olmak üzere, pek çok alanda istatistik yapılmamaktadır. 

Tüm bunlara ilave olarak, Devlet İstatistik Enstjtüsü Başkanı Orhan Güvenen'in yeni bir gö
reve atanması, Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlan üzerindeki şaibeler konusunu tekrar günde
me getirmiştir. İstanbul Ticaret Odasının istatistikleriyle, belirli oranda bir farklılığı her zaman ko
ruyan Devlet İstatistik Enstitüsü rakamlarının, söz konusu atama sonrasında oldukça büyük farklı
lıklar göstennesi, bu konudaki şüpheleri ve şaibeleri de artırmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü rakamları, yöneticileri değiştirildiğinde dalgalanamamalıdır. Kuru
luş, güvenilir olmalı ve güvenilirliğini sürdürmelidir. İstatistik! rakamlar, yalan söylemenin aracı 
olmamalıdır. Hükümet yetkilileri de bu rakamları kullanarak, yanlış beyanlarla milletimizi yanılt
maktan vazgeçmelidir. 

Refah Partisi olarak, sadece eleştirmiş olmak için değil, bu konulardaki çözüm önerilerimizi 
de birkaç madde halinde sıralamak istiyorum:. . 

Öncelikle Devlet İstatistik Enstitüsünün teknisyen ve yönetim kadrosu, dürüst, çalışkan ve eh
liyetli insanlarla güçlendirilmeye devam edilmelidir. Üretilecek bilgiler, toplumun ihtiyaç duydu
ğu alanlarda, istenilen detayda ve zamanda kullanıcılara sunulmalıdır. 

Rakam kargaşasına son vermek için bilgiler dünya standartlarıyla tutarlı bir bazda üretilmeli
dir. Bizim rakamlarımız ile diğer ülkelerin rakamları, ancak bu şekilde karşılaştırabilir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, öncelikle kendi içinde bilginin etkin dolaşımı, üretimi ve paylaşı
mı konusunda yeniden düzenlenmelidir; çünkü, kendi içinde bilginin sağlıklı olarak üretimi, 
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dolaşımı ve paylaşımını sağlayamayan bir kuruluşun, diğer kuruluşların ve ülkenin bilgi ihtiyacını 
sağlamada yetersiz kalacağı aşikârdır. 

Dünyadaki gelişmeler, veri bankalarıyla elektronik iletişim, etkin olarak, bir an önce kullanıl
malıdır. Buna ilaveten, diğer ülkelerin istatistikî olarak izlenmesi ve kamuoyumuzun gelişmelerden 
haberdar edilmesi hızlandırılmalıdır. 

Değişik kamu ve özel kuruluşların yapmış oldukları benzer türdeki çalışmalar belirtilerek tek 
elden yapılmalı ye aynı işlerin birden fazla kuruluş tarafından yapılmasının getirdiği israf ortadan 
kaldırılmalı, en azından bu koordinasyon sağlanmalıdır. 

Toplumun, Devlet İstatistik Enstitüsü rakamlarına güveni, tekrar, hızlı bir şekilde sağlanmalı
dır. 

Ülkemizde istatistik bilincinin yerleşmesi için, Devlet İstatistik Enstitüsünün, birtakım tanıtım 
ve eğitim faaliyetleri içerisinde olması gerekir. Tanıtım faaliyetlerinin hedefi, hem veri kullananlar 
hem de milletimiz olmalıdır. TRT'nin iletişim imkânlan, bu hedef için kullanılmalıdır. 

Biz Refah Partisi olarak, bu bütçenin, ülkenin içinde bulunduğu uçurumun bir resmi olduğu ve 
ülkenin giderek daha büyük iktisadî ve sosyal sıkıntılara doğru sürüklenmekte olduğu konusunda
ki görüşlerimizi, bütçenin tümü üzerindeki görüşmçlcrde ifade etmiş, açıklamıştık; ancak, bunu, 
bugün ülkemizi yöneten siyasî otorite ve iktidarın durumunu fiilen yaşayan halkımız çok daha iyi 
bilmektedir. Bir de, bu konuda sizlerin katkılarıyla ortaya konulan çalışmalarla, milletimizin bu sı
kıntılarının, münakaşa edilmeyecek ilmî baza oturtulması lazım. 

Başkanlığın bütçesi 1994 yılında 483 milyar iken, 861 milyara yükseltilmiş ve yaklaşık yüz
de 78 oranında bir artış meydana getirilmiştir; ancak, bu kadar mesuliyetli ve bu kadar geniş çaplı 
bir görevi yapacak, böyle bir ilmî araştırma ve öncülük yapan bu kuruluş için bu bütçe, maalesef, 
çok yetersizdir; bu bütçeyle, düşünülen ve beklenilen bu hedefleri vermede zorlanacaktır; çünkü, 
ülkemizde enflasyon yüzde 140 oranlarında seyretmektedir. 

İşsizlik konusu rakamlarla ifade edildiğinde, maalesef, siyasî iktidar ile ülkemizin realiteleri 
açısından uygunluk arz etmemektedir. Bugün, gizli ve aşikâr olan işsiz sayısı nedir; bu, net olarak 
bilinmemektedir. Kanaatimiz odur ki, bu memleketin 10 milyona yakın evladı işsiz veyahut da giz
li işsizdir. 

Bütçe açığı 198 trilyon, yatırımlarıysa yaklaşık 125 trilyon lira olan bu bütçede, şu realite or
ta yere çıkmaktadır: Siz, açığı 198 trilyon lira olan bir bütçede 125 trilyon liralık bir yatırım kay
nağı göstermişseniz, yatırım yapılmayacağını, bugünden, açık olarak ifade etmişsiniz demektir; ra
kamların dili, bunu böyle ifade etmektedir. 

Bu milletin, alınterlerinden toplanan paralar maalesef, bu bütçede de, faize ve borçlara yine 
peşkeş çekilecektir. İç ve dış borçların boyutları, artık, bu milletin omuzlarını, hakikaten, zorlar 
noktaya yükselmiştir. 

İç borç stokunun ve dış borç stokunun ödenmesi yerine, bu borçların faizini ödemek için yeni 
borç alınma yoluna gidilmiş; bir yılda, bu milletin evlatından toplanan yaklaşık 500 kusur trilyon 
para, faizlere ödenmiştir ve ödenmeye devam edileceği de, bu bütçede yine gözükmektedir. 

Gönlümüz hiç arzu etmemesine rağmen, maalesef, toplumumuz, işçisi, memuru, çiftçisi ve kü
çük esnafı dahil olmak kaydıyla topyekûn ezilmektedir. Aslında, emekli olan işçiler, memurlar ve 
Bağ-Kurlular, âdeta, tarihten silinme noktasına gelmiştir. Dün, Anavatan iktidarları döneminde, or-
tadirekten bahsedilirdi; ancak, bugün, lisanımızdan bu ortadireğin kaldırıldığını beraber müşahede 
ediyoruz. 
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Bu millet, maalesef, çoğunluğu itibariyle -yüzde 80'in üzerinde bir oranda- geçinebilme mü
cadelesinde çok ciddî bir sıkıntıyla karşı karşıyadır. 

Bu küçülen millî gelir karşısında, bugüne kadar tatbik edilen rant ekonomilerinden vazgeçilip, 
üretime yönelinip, bu milletin iş arayan evlatlarına öncülük etmek konusunda ve kamu sektörüyle, 
özel sektörüyle, bu insanlara ekmek kapısı olabilecek yatırımların başlanılabilmesi konusunda, si
yasî iktidarın, öncülüğü ve desteği şarttır; ama, maalesef, bugüne kadar gördüğümüz ise, üç yıldır 
devam eden Sosyaldemokrat Halkçı Parti destekli bu Hükümet, bu memleketin evlatlannın oyunu 
alabilmek için, envai çeşit vaatlerde bulunmuş; şimdi de, iki anahtar verilmesinden tutun da, işsi
ze iş, aş arayana aş verileceğine dair bütün beyanlarından, âdeta vazgeçmiştir. 

BAŞKAN-Son 2 dakika. 

SALÎH KAPUSUZ (Devamla)-Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım; sözlerimi toparlamak is
tiyorum. 

Bugün artık, bütün siyasî partilerimiz, siyasîlerimiz ve ilim adamlarımız, toplumumuzun 
topyekûnunu ilgilendiren rakamlar konusunda öncülük yapan, her sektör ve her kurumla alakalı 
yaptığı çalışmalarıyla ilgili olarak her ay bilgiler aktarmaya çalışan böyle bir kuruluşun, bugüne ka
dar çok faydalı hizmetler yaptığı konusunda hemfikirdir; buna, biz de iştirak ediyoruz. 

Bugüne kadar buna katkısı olan herkese teşekkürlerimizi arz ederken, dileğimiz odur ki, 
bütün bu sıkıntıların ortadan kaldırılması ve Devlet İstatistik Enstitüsünün de bu güzel rakamlarla 
ilgili çalışmalar yapacağı günlerin yakın olmasını diliyor; bu yüce milletin, bu sıkıntılı günlerden 
en kısa zamanda kurtulacağı ümidiyle, hepinize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum.(RP sırlanndan 
alkışlar) 

Teşekkür ediyonım Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mustafa Kul; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün ikinci kez huzurlarınızdayım. Devlet İstatistik Enstitüsünün 1993 yılı kesinhesabı ve 1995 
malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım; h<« 
vesileyle, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, Devlet İstatistik Enstitüsü, oldukça geniş kapsamlı olduğundan 
ve herkesi ilgilendirdiğinden -bütün bakanlıkları, bilgi alma, bilgi edinmeyle ilgili bütün konuları 
kapsadığından- dolayı, şimdiye kadar Devlet İstatistik Enstitüsü bütçelerinde, Devlet İstatistik Ens
titüsü ile ilgili konular hiç konuşulmamış; ama, diğer bütün konular konuşulmuştur. Bugün de yi
ne bir arkadaşımız hariç, diğer arkadaşlarımız, genel olarak ülke sorunları ve Hükümetin genel ic
raatları üzerinde konuştular; ama, Devlet İstatistik Enstitüsüyle ilgili sorunlar konusunda veya bu
güne kadar yapılan iyi işler konusunda hiçbir şey söylemediler. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin istatistik altyapısı ve demokrasisi arasında çok büyük bir 
ilşki vardır. Demokrasinin vazgeçilmez haklarından birisi olan haberleşme hakkı, bilgiyi taşıma 
hakkıdır veya bilginin akışıdır. Bilgi akışı, demokratik bir sistem içerisinde olacağından dolayı, de
mokrasileri gelişmiş ülkelerin, istatistik altyapıları ve çalışma yöntemleri de gelişmiş demektir. De
mokrasilerin olmadığı ülke ve ortamlarda ise, istatistikî bilgi veren bir kuruluş olmayabiliyor; olsa 
bile, bu kuruluşların hazırladığı bilgi ve verilerin pek fazla önemi bulunmuyor. 
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Bugün bütçesini görüştüğümüz Devlet İstatistik Enstitüsü, fonksiyonları itibariyle, gerçekten 
önemli bir kuruluşumuzdur. Kaç günden beri bu Mecliste, bütçe kanunu çerçevesinde, bütün ba
kanlıkların ve ilgili genel müdürlüklerin bütçelerini görüşüyoruz. Diğer zamanlarda veya bu görüş
meler süresince, milletvekillerinin, konuşma yapacağı konuyla ilgili -özellikle rakamsal konularda-
bilgiler için ilk başvuracağı yer, Devlet İstatistik Enstitüsünün bilgileri ve belgeleridir. Enflasyon 
artışlarından fiyat artışlarına, dış borçlarımızdan iç borçlanmıza, nüfus artışlarından doğumlara ve 
ölümlere, seçim sonuçlarından nüfus hareketlerine, boşanmalardan evlenmelere, buğday fiyatların
dan ekmek fiyatlarına, dış ticaret açıklarından bütçe açıklarına kadar hemen hemen her konuda, 
geçmişle ilgili bir mukayese yapmak durumunda kaldığımız zaman, ilk başvuracağımız yer, Dev
let istatistik Enstitüsünün arşividir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teknolojinin hızla ilerlediği, bilgi toplumu niteliğinin et
kin olduğu dünyamızda, ülkelerin ekonomi ve toplum yapıları da hızla değişmektedir. Bu değişik
likler süresince, bilgi ihtiyacının karşılanması için güvenilir veri ve istatistiklere olan gereksinim 
artmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında, gerekli ve yeterli bilgi ve iletişim ola
naklarına, güçlü bir istatistik ve bilgi sistemi altyapısına sahip olmak ve bundan yararlanabilmek, 
ülkelere büyük bir üstünlük kazandırmaktadır. 

Türkiye, tarihi, coğrafyası ve toplum dinamiğiyle, dünyada etkin bir geleceğe sahip olma ni
teliğindeki ülkelerden birisidir. Ayrıca, dünyada son yıllarda oluşan hızlı gelişmeler, ülkemizin 
önemini daha da artırmış bulunmaktadır. Türkiye'nin, bu gerçeklerin bilinci içinde atılımlarını da
ha hızlı ve daha sistemli bir şekilde sürdürebilmesi gereği bilinen bir olgudur. 

Bu açılardan değerlendirildiğinde, Devlet İstatistik Enstitüsünün, Türkiye'deki bilgi sistemi 
içerisinde konumu ve yaptığı görev, her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Bilginin et
kin olarak derlenmesi, saklanması, işlenmesi, yayılması ve iletişimi; Türkiye'nin, ekonomi, toplum 
ve teknik gelişimi için son derece önemli olmaktadır. 

Ülkemizde bu verilere olan ihtiyaç, sadece üst yönetim kademeleri ve kamu kuruluşlarınca de
ğil, özel sektörce, bilimsel araştırma yapan kurumlarca ve hatta, sade vatandaşlarca da, her geçen 
gün daha da fazla hissedilmektedir ve istenmektedir; çünkü, bütün bu kurum ve kuruluşlar, güve
nilir istatistikî verilere ve bunlara dayalı bilgilere sahip oldukları oranda, güncel işlerini sağlıklı bir 
şekilde yürütebilirler, kısa ve uzun vadeli kararlarını sıhhatli bir şekilde alabilirler. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, altmışsekiz yıllık deneyimi ve birikimiyle, son yıllarda kuru
mun daha üst düzeylere yükseltilmesi için yapılan düzenlemelerin ve yoğun çabaların verdiği güç
le, ülkemizin giderek artan istatistik veri ihtiyacını gerektiği şekilde karşılayacağına inanıyoruz ve 
güveniyoruz. 

Devlet İstatistik Enstitüsünü, uluslararası alanda gerekli ve yeterli bilgi akımı sağlayabilen, 
çağdaş iletişim teknolojilerinden yararlanan ülkelerle kıyasladığımızda, onlara karşı büyük bir üs
tünlük sağladığı da görülmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü, bu bakımdan ülkemizin kilit kurum
larından birisidir. Çalışma alanının bütün ülkeyi kapsaması, ölçülerinin, uluslararası ölçüler olma
sı ve bilimsel yapısı nedeniyle, Türkiye'deki bilgi sistemi içerisinde, konumu ve yaptığı görev, her 
zamankinden daha çok önem kazanmaktadır. 

Türkiye'deki resmî istatistiklerin yüzde 90'a yakınını üreten Devlet İstatistik Enstitüsünün, en 
kısa zamanda dünyanın en sayılı ve en iyi istatistik enstitüleri arasına girebileceğine içtenlikle inan
maktayız. Bu açıdan baktığımız zaman, son yıllarda Devlet İstatistik Enstitüsünün gerçekleştirdiği 
önemli atılımlardan bazılarını bilgilerinize sunmak istiyorum: 
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İstemi (talebi) ve aynı zamanda bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik güvenilir istatistikleri za
manında üretme, yayın kalitesinin çeşidini ve bilgi dağıtım hızını artırma yönünde, son yıllarda çok 
olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 

Veri kalitesinin denetimi ve alan çalışmalarında veri kalitesini yükseltme konusunda, yine, 
son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

Ayrıca; ekonomik göstergelerde çeşitliliğin artırılması, indeks serilerinin iyileştirilmesi yö
nünde; millî gelir hesabında üretim, tüketim ve harcamalarla ilgili yaklaşımların paralel uygulan
ması yönünde; bilim ve teknoloji istatistiklerinin üretimi yönünde; çevre istatistikleri üretimi ve do
ğal kaynaklar muhasebesi çalışmaları konusunda; bilgi sistemleri ve yüksek teknolojiye dayalı is
tatistik altyapısı projelerinin başlatılması konusunda; coğrafî bilgi sistemi ve uzaktan algılama la-
boratuvarlarının oluşturulması konusunda; tamamıyla analitik çalışmalara yönelik "Nüfus ve De
mografı Analizleri Merkezi"nin kurulması konusunda; Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde, 
işbirliğine dahil ülkelerin verilerini kapsayan "İstatistik ve Veri Temeli Merkezi" işlevinin başla
tılması konusunda; Orta Asya ve Kafkasya cumhuriyetleri için çağdaş istatistik sistemlerinin kurul
ması amacıyla ikili anlaşmaların yapılması konusunda; Avrupa Topluluğu ve OECD tarafından Or
ta Asya ve Kafkasya cumhuriyetlerine yönelik mukayese edilebilir istatistik üretimi çalışmaların
da merkezî ülke fonksiyonunun yerine getirilmesi konusunda; Avrupa Topluluğu İstatistik Enstitü
sü EUROSTAT ile bir işbirliği anlaşması yapılması konusunda; proje link dünya konferansına ka
tılım ve Türkiye'de konferanslar düzenlenmesi gibi konularda etkinlikler göstermektedir. 

Ayrıca, Uluslararası İstatistik Enstitüsünün 1997 yılı toplantısının, Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından -Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin desteğini temin ederek- İstanbul'da gerçekleştiril
mesi çalışmaları ve daha birçok konuda yeni gelişmeler ve çalışmaların olduğu, hepimiz tarafından 
bilinen konulardır. 

Bu başarılı çalışmalarından dolayı, başta Sayın Başkan olmak üzere, Devlet İstatistik Enstitü
sünün tüm çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum ve basanlar diliyorum. 

Ayrıca, Uluslararası Resmî İstatistikler Derneğinin benzer toplantılarından birisinin, ilk defa 
olarak Türkiye'de gerçekleşmiş -1992 yılı konferansının, Ankara'da organize edilmesi- ve başarıy
la tamamlanmış olması konusunda da, yine, Devlet İstatistik Enstitüsü çalışanlarına teşekkür etmek 
istiyorum. 

Uluslararası Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin kurulması ve faaliyetlerinin başlatılması konu
sundaki çalışmalarını; ayrıca, yeni Türk cumhuriyetlerinin istatistik teşkilatlarına yardımcı olmak 
amacıyla "Avrasya İstatistik Eğitim ve Araştırma Merkezi"nin kurulması ve eğitim çalışmalarının 
başlatılmış olmasını öğrenmiş bulunmaktan da büyük mutluluk duymaktayız. 

Bugün, Devlet İstatistik Enstitüsü, yalnızca ülkemizde değil, giderek, uluslararası boyutta et
kinliği ve saygınlığı olan bir kurum haline gelmiştir; sadece, bilgi akışı sağlayan değil, aynı zaman
da teknik yardım veren bir kuruluş haline gelmiştir. 

Görüldüğü gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü, bilim çevrelerine, bilim iletişimine, buna yönelik 
altyapıyı oluşturmaya ve bu konuyla ilgili olarak, kitlelere, bilimin ve bilginin önemini iletmeye 
kararlıdır. Bu amaçla, Devlet İstatistik Enstitüsü, dünyadaki gelişmeler düzeyinde kendi sorumlu
luğunu belirleyerek çalışmalarını sürdürmekte ve günümüzün gelişen istatistik metotlarını, bilim
sel gelişmeleri, uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılara katılımı sağlayarak izlemeye kararlı ve 
hazırlıklıdır. 
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Ayrıca, kendi bünyesinde düzenlediği toplantı, sempozyum, seminer ve konferanslarla ortaya 
konulan hedeflere ulaşmada önemli bir atılım oluşturmuştur. Gelenek olarak da, her yıl kasım ayı
nın son haftasında, Türk istatistik Derneği, Türk Matematik Derneği ve Devlet İstatistik Enstitüsü
nün birlikte çalışmalarıyla, araştırma sempozyumları gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmalarda da 
bilimsel birçok yeni yöntemler geliştirilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet istatistik Enstitüsü, istatistikleri hızlı bir şekilde 
güncelleştirerek, bugünün ve yarının Türkiyesini daha iyi tanıtmak için, ülkemizin ve dünyanın res
mî, özel kurum ve kuruluşlarının, karar alıcılarının ve kişilerinin hizmetlerine sunmaktadır. Bu 
denli önemli görevleri üstlenmiş bulunan Devlet istatistik Enstitüsü çalışanlarına başarılar diliyo
rum. 

1995 yılı bütçesinin bu kuruluşumuza, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından, "Bravo"sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Sayın milletvekilleri, Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi üzerinde gruplar adına ya

pılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Bu aşamada, Sayın Hükümet söz istemiştir. 
Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe; buyurun. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

evvela bütün konuşmacı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, zira, Devlet İsta
tistik Enstitümüzün hakkını bütün konuşmacılar tam anlamıyla teslim ettiler. 

Arkadaşlarıma teşekkür ederken, Devlet İstatistik Enstitüsüne yıllardan beri hizmet eden ve 
bugüne getiren Sayın Profesör Orhan Güvenen'e ve onun mesai arkadaşlarına da buradan hem teb
riklerimi hem takdirlerimi hem şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, devletin sağlıklı yönetilmesi ve bu yönetimin sağlıklı yürütülmesi, el
bette ki, bir bilgi birikimini, sıcak bilgi akımını, sağlıklı bilgi akımını ve devletin, devleti yöneten
lerin eline ve önüne bu bilgilerin konulmasını gerektirmektedir. Devlet İstatistik Enstitümüz bunu 
yapmaktadır. ' 

Bütün konuşmacılarımız, Devlet İstatistik Enstitüsünün faaliyetlerinden bahsettikleri için, de
taylara girmeden, satırbaşları halinde bazı bilgileri sunmak istiyorum. 

Arkadaşlarımın belirttikleri gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü, kuruluş kanunu gereği; genel nü
fus sayımı, genel tarım sayımı, genel sanayi ve işyerleri sayımı yapmak; ayrıca, ihtiyaç görülen di
ğer konulardaki genel sayım, anket ve araştırma projelerini planlamak, uygulamak, süresinde so
nuçlandırarak, istatistik verileri ve bilgileri kullanış amaçlarına uygun biçimde, bilimsel ve ulusla
rarası standartlarda yayımlamakla görevlidir. 

Bu cümleden olarak; 1990 yılında genel nüfus sayımını, 1991 yılında genel tarım sayımını, 
1992 yılında genel sanayi ve işyerleri sayımını gerçekleştirmiştir. Bunların dışında, 1994 yılında, 
hane halkı gelir ve tüketim harcamaları anketi, hane halkı işgücü anketi, aylık dış ticaret eğilim an
keti, yıllık imalat sanayii anketleri, deniz ürünleri anketi, imalat sanayii atık envanteri, Türkiye ka
tı atık envanteri, istihdam ve ücret yapısı anketi, istihdam ve kazanç anketi, Devlet İstatistik Ensti
tümüzün uğraş alanı içerisine girmişlerdir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, çağımızın bir bilim ve teknoloji çağı olduğu bilinci içerisinde, Tür
kiye'de bilim ve teknoloji göstergelerinin oluşturulması, araştırma geliştirme potansiyelinin belir
lenmesi ve araştırma geliştirmeye ayrılan kaynakların tespiti amacıyla, TÜBİTAK'la işbirliği ile, 
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1991 ve 1992 yıllan sanayi kuruluşları için teknolojik durum tespit envanteri ve araştırma geliştir
me anketi ile kamu kuruluşları araştırma geliştirme anketini uygulamıştır. Ayrıca, üniversite kesi
minde araştırma geliştirme faaliyetleri için merkezî çalışmaları da tamamlanmıştır. Ayrıca, Devlet 
İstatistik Enstitümüz, ekonomik göstergeler ve analizler, Türkiye ekonomisi veri tabanı, Türkiye 
ekonomisi temel ekonomik göstergeleri, GAP istatistikleri -ki bu Güneydoğu Anadolu Kalkındır
ma Projesi kapsamındaki illere ait istatistikleri kapsamaktadır- tarımsal üretim değeri, üretimde ça
lışanlar ve üretimde çalışılan saat endeksleri, dışticaret fiyat ve miktar endeksleri, dışticaret hare
ketleri, taşımacılık açısından dışticaret, Türkiye ve seçilmiş ülkelerde dışticaret hareketleri, resmî 
olmayan sektör istatistikleri; bütün bunlar, yine, DİE'nin araştırmaları içerisine girmiş bulunmak
tadır. 

1993 yılı başında, Enstitü içindeki bilgi sistemi çalışmalarında ortak yöntem ve uygulama sağ
layabilmek amacıyla, çalışmalara başlanmıştır. Bunun dışında, coğrafî bilgi sistemleri, uzaktan al
gılamayla tahıl rekolte tahminî çalışmaları, küçük sanayi, imalat sanayii istatistikleri, küçük ölçek
li imalat sanayii istatistikleri ve nüfus ve demografik analizler, yine Devlet İstatistik Enstitümüzün 
çalışmaları içerisindedir. Toplumsal yapı ve kadın istatistikleri, satın alma gücü paritesi, ulaştırma, 
işyerleri istatistikleri yine bu çalışmaların içerisinde yer almaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitümüzün, millî gelir konusundaki çalışmalarını, ayrıca, burada detaylı bir 
şekilde sunmanın, zaman almanın ötesinde, elinize intikal etmiş kitaplarla da verilmiş olması sebe
biyle, pek faydalı olacağını sanmıyorum; ama, yine şöyle satırbaşları halinde sıralarsak; perakende 
fiyat istatistikleri, toptan fiyat istatistikleri, dış ticaret istatistikleri, aylık sanayi üretim endeksi, ay
lık imalat sanayii üretim endeksi, bina inşaat maliyet endeksi, maden ve inşaat istatistikleri, çevre 
istatistikleri ve sosyal istatistikler olarak belirtebiliriz. Bütün bunlar, Devlet İstatistik Enstitümüzün 
parlak olarak yorumlanması gereken çalışmaları içerisindedir. 

Uluslararası ilişkilerde, son yıllarda dünyada siyasî alanda meydana gelen önemli gelişmeler, 
ülkeleri, uluslararası alanda ekonomi, toplum, kültür ve bilim konularında daha fazla işbirliği yap
maya yöneltmektedir. Devlet İstatistik Enstitümüz de, bu gelişmeler doğrultusunda kendi sorumlu
luğu içindeki alanlarda, gerek Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleriyle ve gerekse bağımsızlığını 
yeni kazanan Türkî cumhuriyetlerle istatistik işbirliği çalışmalarını başlatmıştır. Ayrıca, OECD ve 
diğer uluslararası kuruluşlarla da işbirliği imkânlarını daha fazla geliştirmiş ve geliştirmeye devam 
etmektedir. 

Enstitü, merkezî planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sürecini yaşayan ülkelerin ista
tistik teşkilatlarına yardımcı olmak amacıyla, söz konusu ülkelere özel eğitim programları ve bi
limsel araştırma olanakları sağlamaktadır. Bu doğrultuda, 1 Haziran 1994 tarihinde, Enstitüde, Av
rasya İstatistik Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. İstatistik Faaliyetlerinin Güçlendirilme
si Projesi kapsamında eğitim verilmeye devam edilmektedir. 

Bütün bu çalışmaların, uluslararası ilişkilerde hangi değer noktalarına ulaştığını birkaç misal
le bilgilerinize sunmak istiyorum. Devlet İstatistik Enstitüsünde^ uluslararası düzeyde bilim ve 
meslekî faaliyetler açısından da önemli gelişmeler olduğunu, bu vereceğim misaller gösterecektir. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, 1992 yılında, ilk olarak seçildiği Birleşmiş Milletler İstatistik
çiler Konferansı Yönetim Kurulu üyeliğine, 1993 yılında ikinci kez seçilmiş bulunmaktadır. Ayrı
ca, 1993 yılında, Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü, OECD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uzman
lar Grubu Başkan Yardımcılığına da seçilmiş bulunmaktadır. 

İslam ülkeleri arasında bilgi akışını etkin olarak sağlamayı amaçlayan ve aralarında Türki
ye'nin de olduğu 7 ülke arasında pilot çalışmanın yapılması öngörülen "İslam Ülkeleri Konferansı 

- 4 6 9 -



T.B.M.M. B : 5 3 15 .12 .1994 0 : 2 

Bilgi Ağı" adlı bilgisayar ağında Enstitü, ulusal odak merkezi görevini üstlenmiştir. Bu kapsamda, 
Enstitü, istatistik ve bilgisayar konularında uluslararası alanda en üst düzeyde, Türkiye'nin temsil 
edilmesini sağlamak onuruna da sahip olmuştur. 

Ülkemiz,. 1994 yılında Uluslararası istatistik Enstitüsü Bilim Kurulu üyeliğine de seçilmiştir. 

Bütün bunlar, Devlet İstatistik Enstitümüzün çalışmalarının, Türkiye'yi hangi onurlu noktala
ra getirdiğini gösteren göstergeler olmaktadır. 

Değerli sözcülerimizin, özellikle Sayın Salih Kapusuz'un sorduğu soruların bazılarına burada 
değinmek istiyorum. Sayın Kapusuz "fiyat istatistikleri, uluslararası standartlarda ve mukayese dü
zeyinde olmalıdır" dediler. Yapılan tüm çalışmaların, metodolojisi ve tanımı uluslararası standart
lara uygundur ve uluslararası mukayeseyi sağlayıcı niteliktedir. 

Diğer bir soruları, millî gelir rakamlarının temel yılının değiştirilmesi ve yeniden hesaplanma
sı hususundadır. Dünyanın tüm gelişmiş ekonomilerinde yapısal değişiklikleri yansıtmak amacıy
la temel yıl değişiklikleri ve yeniden hesaplanması -gerçeği asgarî hatayla yansıtabilmek için- be
lirli aralıklarla yapılmaktadır. DİE, 1968 temel yılı yerine, 1987 yılını temel yıl alan millî gelir ra
kamlarını yayınlamış bulunmaktadır. 

Yine, Sayın Kapusuz "gelir dağılımı çalışması yapılmamaktadır" dediler. Halbuki, biraz evvel 
de verdiğim başlıklardan da anlaşılacağı üzere, hane halkı gelir ve tüketim harcamalarıyla ilgili is
tatistikler 1994 yılında tamamlanmıştır; bunu da bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Bu arada, gerek Sayın Rauf Ertekin gerekse Sayın Salih Kapusuz, Sayın Güvenen'in tayinin
den bahisle, bundan sonraki çalışmaların şaibeli olabileceği, istifham yaratabileceği gibi, katılma 
imkânı olmayan beyanlarda bulunmuşlardır. 

BAŞKAN-Son 2 dakika Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Şunu ifade etmek istiyorum: Konuşma

mın başında da belirttiğim gibi, Sayın Profesör Orhan Güvenen Devlet İstatistik Enstitüsünde yıl
lardan beri çok onuçlu bir görevi ifa etmiştir ve şimdi de başka bir onurlu göreve gitmektedir -bü
tün gruplarımızın ye milletimizin tasvibine mazhar olduğu gibi- orada da onurlu başarıların tem
silcisi olacaktır. 

Esasen, Sayın Profesör Orhan Güvenen de bu tartışmaların tamamen dışındadır. Nihayet, ya
pılan, bir görev değişikliğidir, bir nöbet değişikliğidir, bir onurlu görevden başka bir onurlu göre
ve atanma olayıdır. Bunun, başka türlü yorumlara tabi tutulmasını bir haksızlık olarak görüyorum. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Bakan, hem "çok başarılıdır" diyorsunuz hem gö
revden alıyorsunuz, bu nasıl oluyor? 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- İkincisi; bir şey daha... 
BAŞKAN-Müsaade edin efendim. 
Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Bir şeyi daha söylemek istiyorum... 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Söylediğinize siz de inanmıyorsunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Devlet İstatistik Enstitüsü, ahlakî ve bi

limsel bir sorumluluk içerisinde ve objektif ölçülere dayanarak çalışmalarını yapmaktadır ve bu şe
kilde, oturmuş, onurlu bir müessesemizdir. Bu müesseseyi ve çalışmalarını, sadece kişilere bağla
yarak "kişiler ayrıldığı takdirde müessese çökecektir ve bu ilkelerinden uzaklaşacaktır" şeklinde... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- ...bir yorum yaparsak, orada çalışan... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Sayın Bakan, siz herhalde gazete okumuyorsunuz, bası
nı takip etmiyorsunuz; son istatistikleri değiştirmek için bu görevi aldığınız yolunda duyumlar var. 

BAŞKAN- Sayın Özsoy, bir dakika... 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Bu hareketlerimizle, Orhan Güve-
ncn'le birlikte çalışan insanlara da haksızlık etmiş oluruz. 

Ben burada, DİE Başkanı Sayın Profesörümüz Orhan Güvenen'e ve onun mesai arkadaşlarına 
tekrar şükranlarımı sunuyorum.( DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekür ederim Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Sayın Başkan, izin verirseniz bir konu
ya daha değinmek istiyorum. 

BAŞKAN- Maalesef, süremiz doldu Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- İzin verirseniz bir cümle söyleyip, bu
radan ayrılacağım. 

BAŞKAN- Bir cümle buyurun. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Hiç parti politikası yapmak istemiyo

rum, esasen parti politikasını, parti çıkan için şu kürsüden yapmayı da kendime uygun bulmuyo
rum; ancak, Sayın Rauf Ertekin'in değindiği bir noktaya, söylediği bir söze temas etmek istiyorum. 

Kendileri, ekonomik bakımdan birçok eleştiriler yaptıktan sonra "vatandaş size niye güvensin, 
vatandaşın güveni kalmadı " dediler; ama, bundan onbeş yirmi gün evvel yaptırmış olduğumuz 4 
Aralık seçimleriyle ilgili anket göstermiştir ki, vatandaşın güveninin muhatabı gene Doğru Yol Par
tisidir, vatandaşın güvensizliğinin muhatabı da -söylemek istemiyorum; ama, zorla söylettiniz-
Anavatan Partisidir. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.(DYP sıralarından alkışlar) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Seçim mi bu Sayın Bakan? 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Sayın Bakan, istatistikler büyük rakamlarla izah edilir; 
yirmi bin seçmen hiçbir şey ifade etmez. Bunlara güvenip de sakın seçime falan gitmeye kalmayın. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, saygı duyduğum değerli Bakanımız, benim ifa

delerimde arz etmeye çalıştığım konuyu, galiba atlamış olacaklar ki, farklı bir ifadede bulundular. 

Ben, Sayın Güvenen'in böyle bir duruma düşmesi konusunda meseleyi ortaya koyarken, ku
rumu yıpratmayı veya çalışan arkadaşlarının bu konudaki yetersizliğini ortaya koyacak bir beyan
da bulunmadım. Bu tip meselelerle, bu müesseselere güvenin orta yerden kalkmaması gerektiğini, 
bunun yetkililer tarafından kamuoyuna çok açık ve net bir şekilde orta yere konulmasının gereğini 
ifade etmeye çalıştım. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
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Bütün konuşmalardan benim de edindiğim intiba, bu güzel müessesenin, Sayın Güvenen'le 
güven kazandığıdır. Meclis, bugün bunu tescil etti. Ben bütün konuşmacılara bu bakımdan teşekür 
ediyorum. Ayrıca, Sayın Başkana da, Meclis Başkanlığı olarak teşekkür ediyorum efendim. 

Sağ ölun.(Alkışlar) 

Bütçenin lehinde konuşmak üzere. Sayın Tuncay Şekercioğlu, buyurun efendim. 

TUNCAY ŞEKERCİOĞLU (Elazığ)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; .1995 malî yılı 
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere huzurlarınız
dayım. 

Bu kurumumuzun 1994 yılı bütçesi, 493 milyar 670 milyon lira iken, önümüzdeki 1995 yılı 
bütçesi 861 milyar 60 milyon lira olarak hedeflenmiştir. Görünen büyümenin, yüksek enflasyon or
tamında, reel bir artış anlamına gelmeyeceği açıktır. 

1926 yılından beri faaliyet gösteren ve 1984 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle 
son şeklini almış olan bu kurumumuz önemli görevler yüklenmiştir. Ülkenin iktisadî, sosyal ve kül
türel faaliyetleriyle ilgili istatistikleri değerlendirmek ve yayınlamak, Başkanlığın temel amacıdır. 
Başkanlık, kalkınma plan ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibiyle, alınacak 
ekonomik karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi aşamasında gerekli görülen verileri öncelik
le derleyip değerlendirmek ve kanunda belirtilen yıllarda, genel nüfus sayımı, genel sanayi sayımı, 
genel tarım sayımı ve diğer konularda araştırma ve anket yapmakla görevlendirilmiştir. 

Ülkenin rakamlarla ifadesi için gerekli olan bilgilerin sağlıklı olması son derece önemlidir. 
Devlet İstatistik Enstitüsünün son yıllarda bu anlamda yaptığı başarılı çalışmalar dikkat çeki

cidir. Sayılan görevleri yerine getirirken, siyasî baskılardan uzak tutulması, kurumun güvenilirliği 
açısından şarttır. Bu anlamda herhangi bir siyasî müdahaleye asla meydan verilmemelidir. Ayrıca, 
ülke gerçeklerini sayısal, tarafsız ve tutarlı bir şekilde ilgililere ve kamuoyuna sunma noktasında
ki çalışmaları ilgiyle izlemekteyiz. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün bütçesini ele alırken, harcamalarda israfın önüne geçilmesi ge
reğini de vurgulamakta yarar görüyorum. Gereksiz yere malzeme alımları, mefruşat, dekorasyon 
masrafları yapılmasının önüne geçilmelidir. Bütçedeki para, kurumun ruhuna uygun çalışmalara 
harcanmalıdır. 

1995 yılı bütçesine baktığımız zaman, genel yönetim ve destek hizmetleriyle, cari harcamala
ra ayrılan miktarın yüksekliği dikkatimizi çekmektedir. Verilen hizmetin önemini inkâr etmek 
mümkün değildir; ancak, hizmet maliyetinin yüksekliği de bir gerçektir. 

Kurum içi personel hareketlerinde daha dikkatli davranılması ve çalışma barışının esas alın
ması hedeflenmelidir. Gereksiz ve keyfî personel atamalarının Önüne geçilmelidir. Atamalarda ve 
işe alımlarda liyakata, ihtisasa ve kabiliyete özen gösterilmelidir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün başarılı çalışmaları ülkemiz ve geleceğimiz için bir zarurettir; 
çünkü, daha önce ifade ettiğim gibi geleceğin planlanmasında bu çalışmalar ölçü alınmaktadır. İs
tatistik! bilgilerin güvenilirlik noktasında, taviz vermeden, ilrnî esaslara ve teknolojiye uygun me
totlarla yapılacak çalışmalar için her türlü desteğin verilmesinden yanayız. Bu kurumun ortaya koy
duğu sonuçlar ile uluslararası karşılaştırmalar yapılabilmekte ve Türkiye'nin dünyadaki konumu 
belirlenmektedir. 

Son olarak Devlet İstatistik Enstitüsünün daha iyiye, güzele ulaşması dileklerimle, bütçenin 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şekercioğlu. 

Aleyhinde, İsmail Coşar?.. Yok. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Soru sormak isteyenlerin tespiti işlemine geçiyoruz. 

Soru için müracaat eden arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: Sayın Şemsek, Sayın Pehlivan, 
Sayın Barut, Sayın Yakın, Sayın Dinçer, Sayın Coşkun, Sayın Hacaloglu, Sayın Sevigen, Sayın 
Korkutata, Sayın Erdal, Sayın Elkatmış, Sayın Eler. 

Soru sormak isteyenlerin tespiti işlemini tamamladık. 
Buyurun Sayın Şemsek. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana bir sualim 
olacak. Sualimden önce, İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. 

Bilindiği üzere, Türkiye'de, özürlülerle ilgili, bugüne kadar İstatistik Enstitümüzce yapılarak, 
ortaya konmuş olan bir sayım bulunmamaktadır. Önümüzdeki sayımlarda, özürlülerimizin gerçek 
sayısının tespitiyle ilgili bir çalışma düşünülmekte midir? Bunu öğrenmek istiyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Saym Şemsek. 

Buyurun Sayın Pehlivan. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakandan aşağıdaki 

sorularımın cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
Devlet İstatistik Enstitüsü, 1 Ocak 1994 tarihinde başlattığı ve 31 Aralık 1994 tarihinde sona 

erecek olan, bir yıl süreli, hane halkı gelir ve tüketim harcamaları anketi uygulamaktadır. Gelir da
ğılımını belirlemek, millî gelir hesaplarında kullanılacak verileri elde etmek ve en önemlisi, tüke
tici fiyatiarı endeksine baz teşkil edecek maddeleri tespit etmek ve ağırlıkları saptamak amacıyla 
uygulanan bu anketin sonuçlarına göre; 

1- Enflasyonun yüzde 100'leri geçeceği kesin olarak belli olan 1994 yılında, 1994 yılının te
mel alındığı bir tüketici fiyatları endeksinin hazırlanmasını sağlıklı ve uygun buluyor musunuz? 

2- 5 Nisan kararlarıyla bozulan ekonomik dengeler nedeniyle, anket sonuçlarından elde edile
cek verilere, nasıl bir düzeltme faktörü uygulayacaksınız? . • , 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Pehlivan. 

Buyurun Sayın Barut. 

M. GAZİ BARUT (Malatya)- Sayın Başkan, sorularım şunlar: * 
1- Devlet İstatistik Enstitüsü, yıllık tarımsal üretimi yüzde kaçlık bir hatayla tahmin edebili

yor? 

2- Türkiye'deki tarımsal üretimi, Devlet İstatistik Enstitüsü dışında, tahmin eden yabancı ku
ruluş var mıdır? 

3- Enstitünün, görevini yapması için, her türlü araç gereç, laboratuvar ve personeli mevcut mu
dur? 
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Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Barut. 
Buyurun Sayın Yakın. 
GAFFAR YAKIN (Afyon)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakandan aşağıdaki soru

lanının cevaplarını arz ederim. 
1- Her doğan vatandaşımıza numara vererek, tüm vatandaşlık işlemlerinde bu numaranın kul

lanılması, bilgilerin bilgisayarla takibi konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
1980 ve 1994 yılları için, 1980 yılı değerleri baz olarak alınmak şartıyla, 4 kişilik işçi, memur 

veya emekli ailesinin gelir ve giderlerindeki net artış ve azalmaları gösteren bir çalışmanız var mı
dır? Yoksa, böyle bir çalışma yapabilir misiniz? 

1980-1994 yılları için, 1980 yılı değerleri baz alınarak; köylümüzün gelir ve giderindeki ger
çek artış veya azalmayı ve Hükümetlerin verdiği taban fiyatların, 1980 yılı taban fiyatlarıyla kıyas
lamasını gösteren bir çalışmanız var mıdır? Yoksa, böyle bir çalışmayı gerçekleştirebilir misiniz? 

Son sorum; İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemde Türkiye ile Almanya, İspanya, italya, 
Yunanistan, Macaristan ve Güney Kore gibi ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmişliğini kıyasla
yarak gösteren herhangi bir çalışmanız var mıdır, yoksa, böyle bir çalışmayı yapabilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Buyurun Sayın Dinçer. 
ALI DtNÇER (Ankara)- Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana bazı sorular iletmek isti

yorum. 
Devlet İstatistik Enstitüsünün değerli Başkanı, son yıllardaki çalışmalarıyla, Devlet İstatistik 

Enstitüsünü, bilimsel ve objektif bir kuruluş olma yolunda önemli aşamalara getirdiler. Bu enstitü, 
Türk Standartları Enstitüsü ve benzeri başka kamu kurumlarının -adları üzerinde enstitü- akademik 
olarak araştırma kurumu olma özellikleri de vardır. O nedenle, Devlet İstatistik Enstitüsünün de 
Amme idaresi Enstitüsü gibi lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapılan akademik bir veçheye kavuş
ması için de çalışmalar yapilması düşünülüyor mu? 

Türkiye, bu çalışmalarda, özellikle son zamanlarda, yalnızlıktan kurtuldu ve akraba ülkeleri
nin de olduğu geniş bir aileye kavuştu. Özellikle Sovyetler Birliği'nden arta kalan kardeş ülkeler
de, temel bilim dallarından olan matematik ve istatistik konularında çok iyi yetişmiş bilim adamla
rı vardır. Onlardan da yararlanılarak, ortaklaşa çalışmalar yapılması ve böyle programlar hazırlan
ması düşünülüyor mu? 

Üç-beş kişi bir araya geliyor ve bir kamuoyu araştırması veya piyasaya istatistik! çalışmalar 
yapıyor. Devlet istatistik Enstitüsünü, onlardan daha iyi bir şekilde yapacak örgütlenmeye götür
meyi düşünüyorlar mı; yani, dışarıya da istatistik! çalışmalar yapan, stratejik konularda bilgi topla
yan, destek veren projeleri uygulayan bir Devlet istatistik Enstitüsü yapılanmasıyla ilgili ne düşü
nüyorlar? 

Sayın Bakan bu sorularıma yanıt verirse memnun olurum. 
Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, bu arada, bir milletvekili olarak ben, televizyon uygulamasıyla birlikte, yerin

den konuşabilmeye de olanak tanıyan bu uygulamayı sağlayan Meclis Başkanına teşekkür etmeyi 
boyun borcu biliyorum; sağ olun. 
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BAŞKAN-Yani bana... 

ALÎ DİNÇER (Ankara)-Evet. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

ALİ DİNÇER (Ankara)-Bir şey değil efendim. 

BAŞKAN- Sayın Dinçer, sorularınız arasında "arta kalan" ifadesi var. Her halde "ayrılan" de
mek istediniz; çünkü, "arta kalan" ifadesi pek hoş olmadı. 

ALİ DİNÇER (Ankara)- Nasıl, anlayamadım efendim? 

BAŞKAN- Türki cumhuriyetler için, "Sovyetler Birliği'nden arta kalan" diye bir ifadeniz var; 
her halde "ayrılan" demek istediniz; zabıtlarda bunu bu şekilde düzeltiyorum, daha doğru bir ifa
de olacak. 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, siz nasıl, uygun buluyorsanız öyle olsun efendim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Gökalp. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Teşekkür ederim Sayın Başkan; diğer arkadaşlarımın soru 
hakkına da saygılı olarak sorularımı çok kısa tutuyorum. 

Uygulanan ekonomik ve siyasal nedenler, kırsal kesimden şehre akını ve göçü artırmıştır. Bu 
sebeple, kırsal kesimden şehre göçün nedenleri konusunda Devlet İstatistik Enstitüsünde bir çalış
ma var mıdır? 

Devlet İstatistik Enstitüsünün bir görevi de, millî gelirin dağılımını gruplar arasında belirle
mektir. Yakın bir zamanda, millî gelirin dağılımı yönünde yapmakta olduğu bir çalışma var mıdır? 

Son sorum; 1980'den bu yana, millî gelirin dağılımının, çalışanlar ve tarım kesiminin aleyhi
ne, faiz ve rant kesiminin de lehine olarak değiştiğine dair bilgiler doğru mudur? 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 

Sayın Hacaloğlu, buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan bir sualim 
var; arz ediyorum. 

Bilindiği gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü, millî gelir serilerini üreten kuruluşumuzdur. Bu yıl, 
yeni seri olarak adlandırdığımız tek üretilen seriyi Devlet Planlama Teşkilatı da kabullenmiş du
rumda; ancak, 1995 yılı bütçe eki olan dokümanlarda, Hükümetin, eski seriyi de yer yer kullandı
ğını görmekteyiz. Bu, özellikle, kamu kesimi borçlanma gereği veyahut da gayri safî millî hâsılay
la oranlanarak elde edilen önemli göstergelerin tahlilinde büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Sayın Ba
kandan bu farklılaşmayı, bu yanlışlığı gidermeye yönelik çaba içinde olup olmadıklarım sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

Sayın Sevigen, buyurun. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım; aracılığınızla Sayın 
Bakanıma bir soru sormak istiyorum. 

İşsizliğin bir çığ gibi büyüdüğü, sosyal bir yara olduğu ülkemizde, istatistikler, en temel sorun 
olan bu konuda yeteri kadar sağlıklı bilgi vermemektedir. Tarımsal işsizlik, gizli işsizlik, yapısal 
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işsizlik ve mevsimsel işsizlik hakkında enstitümüzün çalışmaları var mı; çalışmaları varsa bu ko
nuda çıkardıkları yayın var mı? Bu konuda bilgi almak istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Korkutata, buyurun. . ' 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sayın Başkanım, sorum şu: 1990 nüfus sayımından 
sonra, dört yıl içinde, Türkiye'de çok büyük bir nüfus hareketi olmuştur. Bu nüfus hareketi sonun
da, bazı illerimiz, maalesef, yükü taşıyamayacak duruma gelmiştir. İller Bankası hisselerinin adil 
dağıtımı ve diğer sosyal çalışmaların yapılması için, acaba, İstatistik Genel Müdürlüğü yeni bir sa
yım veya tespit yapmayı düşünüyor mu? 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 

Sayın Erdal, buymam. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, ben, Sayın Bakandan iki konuyu öğrenmek isti
yorum. Belki tespit edilmemiş olabilir; ama, tespit edildiyse, öğrenmek istiyorum. Memleketimiz 
tarım ülkesi olduğu için, 1994 yılında ne kadar gübre kullanıldı? Bu birinci sorum. 

İkinci sorum da şu: Bu sene, tarımda üretim miktarı ne oldu? 

Bu iki sorum tespit edildiyse, cevabının verilmesini arzu ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

Buyurun Sayın Elkatmış. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanımıza iki soru 
sormak istiyorum. 

Birinci sorum : Bilindiği gibi, gerçek, çarşı-pazardaki enflasyonla, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün hesapladığı enflasyon arasında büyük farklar olmaktadır; keza, İstanbul Ticaret Odasının enf
lasyon hesabıyla da büyük fark meydana gelmektedir. Bu fark nereden kaynaklanmaktadır? 

İkinci sorum ise : Duyduğumuza göre, 20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra enflasyon hesapla
rı değiştiriliyor ve yeni birtakım emtialar dahil ediliyor. Böyle bir değişiklik yapıldı mı, yapıldıysa 
hangi emtialar dahil edildi, buna niçin gerek görüldü? 

Üçüncü sorum da, ülkemizde devamlı nüfus artışı ve nüfus hareketleri olmaktadır. Eskiden 5 
yılda yapılan nüfus sayımı, 10 yıla çıkarıldı; bu da, birtakım mağduriyetlere meydan veriyor. Bu 
nedenle, bu sürenin, tekrar 5 yıla veya daha az bir süreye düşürülmesi düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 

Sayın Eler, buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkan, yardımlarınızla, Sayın Bakandan bazı konu

ları açıklamasını istirham edeceğim. 
Devlet İstatistik Enstitüsü, görüldüğü gibi, birtakım rakamlar üretip, çalışmalar yapıyor; adı 

üstünde istatistik yapıyor. Acaba, Hükümet, bu rakamları dikkate almıyor mu, yoksa rafa mı kaldı
rıyor? • , 
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Hayat pahalılığı, bugün, tüm çalışanların ve halkımızın ortak derdi. Acaba, Hükümet bu enf
lasyon rakamlarım dikkate mi almıyor, yoksa, almamak işine mi geliyor? 

İstatistik! verilerden anlaşılacağı üzere, Trakya'da nüfus artış oranı çok düşüktür. Hükümet, 
Trakya'daki bu durumu inceleyeceği, anlayacağı ve yurdun diğer kesimlerine örnek göstereceği 
yerde, halihazırda, Trakya'nın illerinde nüfus planlamasında ısrar etmesinin amacı nedir? 

Son sorumu soruyorum : Başarılı faaliyetleri kürsüden ifade edilen ve bizim de katıldığımız 
bu enstitünün başkanını görevden almasını, Sayın Bakanımız nasıl izah edeceklerdir? Bu bir taltif 
midir; yoksa, iki yıldır almaya uğraştığınız bu başkanı, Şeker Şirketi Genel Müdürü gibi, hak et
mediği şekilde, partizanlık gerekçesiyle, bulunduğu görevden uzaklaştırmak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Eler. 

Sayın Bakan, sözlü soru sorma süremiz tamamlandı. Sürenin dolması için 30 saniyeniz var. 
Yazılı mı cevap vereceksiniz, yoksa bu 30 saniyeyi kullanmak mı istersiniz? 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Biz de soru sormak için el kaldırmıştık ama Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN-Liste burada, bende efendim. 
Evet Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Eler'in sorusuna temas etmek isti

yorum. 
Bir soru, suçlama şeklinde. Bunu haksızlık olarak gördüğümü, biraz evvel, kürsüden ifade et

tim; yeni bir cevap verme durumunda değilim. . 
Diğer soru soran arkadaşlarım, gerçekten muhtevalı ve üzerinde durulması gereken sorular 

sordular. Şu an ise, değerli DİE mensuplarından hemen gerekli cevaplan alma imkân ve zamanına 
sahip değilim. Kendilerini tatmin edecek cevapların verilebilmesi bakımından, yazılı cevap verme 
yolunu tercih ediyorum. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, 12 arkadaşımız soru sormak için isim yazdırdı ve 12 arkadaşımız da su
alini sordu. Bir de, Divan Kâtibi arkadaşımız Sayın Abbas İnceayan'ın yazılı sorusu varmış; onu 
da dahil edelim: 

"Bolu İlinde, Cumaovası İlçesi, Gümüşova ve Cumayeri İlçeleri diye iki ayrı ilçe haline dö
nüştü. Bu ayrılan ilçelerin geçmiş nüfusları ile bugünkü nüfusları arasında büyük fark var. Dolayı
sıyla, Gümüşova İlçesi, İller Bankasından gerekli payı alamamaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığımızın bu ve bu gibi durumları düzeltmek için bir çalışması var mıdır?" 

Bunu da Sayın Bakana arz ediyoruz. 
Teşekkür ederim. 
İyi bir uygulama oldu; sayın milletvekilleri, birbirlerinin haklarına riayet ederek, herkesin, so

rusunu sormasına imkân sağlamış oldular. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, elim havada kaldı, görmediniz; ismim ya

zılmamış. 
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BAŞKAN- Efendim, ben görmedim; özür dilerim. Herhalde, sayın kâtip arkadaşların dikka
tinden kaçmıştır. Bundan sonraki bütçelerin görüşülmesi sırasında dikkat eder, size özel bir ilgi 
gösteririz. Kâtip arkadaşımız da "iki defa okudum, itiraz gelmedi" diyor. 

Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
1. — Devlet İstatistik Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A - CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 308 985 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 İstatistik Verilerin Derlenmesi ve 
Değerlendirilmesi Hizmetleri 491415 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler...Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler, 2 660 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. ' 

999 Dış^Proje Kredileri 58 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 861 060 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. - Devlet İstatistik Enstitüsü ] 993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Devlet İstatistik Enstitüsü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum :, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum : 
A-CETVELİ 

Genci Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 
Toplamı Harcama Ödenek ' Harcama Devreden Ödenek 

TOPLAM 301 921 949 000 294 184 386 000 19 918 457 000 12 217 304 000 36 410 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet İstatistik Enstitüsü 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri 

kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
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D) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhc-
sabı ' 

BAŞKAN- Programımıza göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğünün bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. . 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyonun Sayın Sözcüsü, bir daha, temsilinizi yetkili arkadaşlarla yapın; müsaade etmeye
ceğim bundan sonra. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 
devamlı burada oturduğmuz için, bir ara dışarı çıkma gereği duymuştum... 

BAŞKAN- O zaman, tedbirinizi ona göre alın. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, grupları ve 

şahıslan adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okutuyorum: 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesi üzerinde söz alanlar: 

Grupları adına söz alanlar: DYP Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Fethiye Özver, Refah Par
tisi Grubu adına Konya Milletvekili Abid Kıvrak, SHP Grubu adına Kars Milletvekili Mehmet 
Alp, Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Melike Tugay Haşefe. 

Şahıslan adına söz alanlar: Lehinde, Denizli Milletvekili Adnan Keskin; aleyhinde, Kahra
manmaraş Milletvekili Recep Kırış; üzerinde, İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun. 

BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Fethiye Özver; buyurun efendim. (DYP sı-
ralanndan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA FETHİYE ÖZVER (Tekirdağ)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi 
adına söz almış bulunuyorum. Şahsım ve grubum adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bu arada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunu, demokrasiye yaptığı katkılardan ve 
bu değerli çalışmalarından dolayı kutluyor ve basanlar diliyorum. 

Ülkemizde, korunma ve desteklenme ihtiyacı içinde olan kişi ve gruplara götürülecek sosyal 
hizmetleri planlamak, yürütmek ve denetlemek görevi, 2828 sayılı Yasa ile Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna verilmiştir. Kurum, bu çerçevede, sosyal ve ekonomik sebeplerle, top
lumdaki normal yaşayış seviyesine ulaşamayan insanlara, ihtiyaç duydukları hizmetleri sunmak, 
sorunlarını çözmeye yönelik görevleri yürütmek sorumluluğunu taşımaktadır. 

Kurum, bir yandan, çocuk, genç, özürlü, yaşlı ve kadın gruplarına yönelik kuruluşlar açmak
ta, toplumun ihtiyaç duyduğu çağdaş hizmetleri hayata geçirmekte, diğer yandan, kamu ve özel ki
şilerce açılacak sosyal hizmet kuruluşlarının hizmet standartlarını belirlemekte, açılış izinlerini ver
mekte, teknik rehberlik yaparak onları denetlemektedir. 

Bu geniş yapısıyla kurum, sosyal devletin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetleri yürüten ve 
sosyal koruma açısından, ülkemizde tek yetkili olan çok özel bir kamu kurumudur, kurum, yalnız
ca, özel ihtiyaç gruplarına, yurttaşlık hak ve sorumlulukları çerçevesinde verdiği hizmetlerle değil, 
kuruluşu itibariyle de tarihsel bir özellik ve anlam taşımaktadır. 
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Bugün bütçesini görüştüğümüz Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun çekirdeği
ni, Ulu Önder Atatürk'ün direktikfleriylc, Ulusal Kurtuluş Savaşımız sırasında şehit düşen asker
lerin çocuklarına bakmak amacıyla kurulan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu oluşturmaktadır. Bü
yük Önderin kurulması talimatı verdiği Çocuk Esirgeme Kurumu, bir grup yurtseverin çalışmasıy
la, 31 Haziran 1921 tarihinde -cumhuriyet kurulmadan önce- kurulmuştur. Bu dönemde, ülkemiz, 
yoğun ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuşmakta, demokratik çağdaş devleti yapılandırma çalış
maları tüm hızıyla sürmekteydi. İşte, böyle yoğun bir yeniden yapılanma döneminde, Büyük Ön
derin öncülüğünde, ilk iş, korunması gereken çocuklara ilişkin bir örgütlenmeyi gerçekleştirmek 
olmuştur. Nitekim, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, ülkemizde, çeşitli kamu kurumlan ve gö
nüllü kuruluşlar tarafından yürütülen sosyal hizmetlerin tek bir kamu örgütlenmesi içinde toplan
dığı, 1983 yılına kadar, kamuya yararlı dernek statüsünde, misyonunu ve çok önemli hizmetleri ye
rine getirmiştir. Kurum, 1989 yılından beri, Başbakanlık bağlı kuruluşu statüsündedir. Katma büt
çeli ve kamu tüzel kişiliğiyle hizmetlerini sürdüren kuruluş, bugün, korunma ve desteklenme ihti
yacı içinde olan, 30 bin kişiye hizmet vermektedir. 

Kurumun öncelikli ve özellikli hizmet alanı, korunmaya muhtaç çocuklardır. Kurumun kuru
luş yasası olan 2228 sayılı yasa, 0-18 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocukların bakımı, yetiş
tirilmesi, topluma kazandırılması görevini, sadece Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
na vermiştir. Kurum, haklarında korunma kararı alınmış çocukların yaş, cinsiyet ve öğrenim du
rumlarına uygun bir sosyal hizmet programından yararlandırılmasını sağlamaktadır. 

Halen, 68 çocuk yuvasında, 8 bin, 94 yetiştirme yurdunda 12 bin olmak Üzere, 20 bin çocuk 
ve genç, kurumsal nitelikteki sosyal hizmetlerden yararlanmaktadır. Kurum, bakım sorumluluğu
nu, iş, eğitim, meslek sahibi olma gibi koşullara göre 25 yaşına kadar sürdürebilmekte, kız çocuk
larımız kendi kendine yeterli olacak koşullara sahip olana kadar süresiz, özürlü çocuklarımız da 
ömür boyu kurum hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

Kurum, bünyesindeki çocuklar için, bazen, doğduğu andan başlayarak bir yaşam boyu sürebi
len bakım ve yetiştirme işlevini bir aile sorumluluğu içinde yerine getirmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme «Kurumunun korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hiz
metleri, ağırlıklı olarak, yukarıda sözünü ettiğim sosyal hizmet kuruluşları eliyle götürülmektedir. 
Ancak, bir çocuğun en doğal ve sağlıklı yetişme ortamının aile ortamı olduğu bilimsel bir gerçek
tir. Kurumun bu gerçekten hareket ederek, salt ekonomik yoksullukları sebebiyle çocuğunu yuva 
ve yurtlara veren ve vermek isteyen ailelere, profesyonel meslek elemanları olan sosyal hizmet ele
manları tarafından yapılan sosyal incelemelere dayalı olarak, sosyal yardım ve destek hizmetleri 
verdiğini, çocuğun aile ortamından koparılmadan bakılmasını sağlamaya yönelik hizmetlerinde bü
yük mesafe aldığını biliyoruz. 

Bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişi, kurumun bu çerçevede verdiği aynî ve nakdî yardımlardan 
yararlanmıştır. Bu noktanın özellikle altını çizmek istiyorum, ekonomik yoksunluk içindeki çocuk, 
genç ve özürlülerin kendi doğal ortamlarında desteklenmesine ayrılan ödeneğin artırılması yaşam
sal bir gerekliliktir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda özel ihtiyaç gruplarına götürülen hizmetler
de köklü politika değişikliği olduğunu memnuniyetle izlemekteyiz. Şöyle ki, kurum, sosyal hizmet 
kuruluşlarına, çocuk yuvalarına, yetiştirme yurtlarına, rehabilitasyon merkezlerine ve huzurevleri
ne yapılan talepleri, bu talebin nedenine, kaynağına inerek değerlendirmektedir. Özellikle salt eko
nomik yoksunlukları sebebiyle çocuklarını yurtlara, yuvalara vermek isteyen ailelerin çocuklarına, 
kuruluşlar bünyesinde toplu bakıma alınmadan, ailesi içinde, kendi ortamında bakılmasını sağla
maktadır. 
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Ayrıca, hiç kimsesiz, terk veya sosyal nedenlerle ailesi içinde desteklenme imkânı olmayan 
çocukları, titiz bir sosyal incelemeye dayalı olarak, evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetleriyle 
dengeli ve sağlıklı aileler tarafından yetiştirilmelerine öncelik verilmektedir. 

Bilindiği gibi, Medenî Kanun hükümlerine göre, yargıç kararına dayalı olarak yapılan evlat 
edindirme işlemi, korunma kararlı çocukların evlat edinilmek istenmesi halinde, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmete olan talebin fazla olma
sına karşın, bu konudaki yasal koşullar ve evlat edinmek isteyen ailelerin almak istedikleri çocuk
ta çok doğal olarak aradıkları yaş, cinsiyet, renk gibi seçici özellikler, bu hizmetin istenen düzey
de gerçekleşmemesine sebep olmaktadır. Bu konuda yapılan meslekî rehberlik ve danışmanlıkla, 
1994 yılında 420 korunma kararlı çocuğun evlat edinilmesi sağlanmış, 335 çocuk da evlat edinil
mek üzere aile yanına yerleştirilmiştir. 

Tüm bunları, özellikle vurgulamaktaki amacım şu: Geleceğimizin güvencesi olan ve bazı ya
şıtlarının sahip olduğu imkânlara sahip olma şansını bulamamış, her çocuk gibi sıcak bir aile orta
mında büyüyüp serpilmesi gereken çocuklarımız, sosyal hizmet kuruluşlarında, ülke ortalamasının 
üstünde fizik imkânlara sahiptir; ancak, toplu bakımda, bire bir iletişimi sağlamak ve anne, baba, 
kardeş figürünü oluşturmak her zaman mümkün olmamaktadır. Ancak, Kurumun bilimsel incele
me ve araştırmalara dayalı olarak yürüttüğü kuruluş bakımı dışındaki bu alternatif çocuk koruma 
hizmetleriyle, toplu bakımın en aza indirgeneceğine inanıyor; Kurumumuza, çalışmalarında ihtiyaç 
duyduğu desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum. Çünkü, toplumun temel taşı olan ailenin uyum
lu bütünlüğünü korumanın ve geleceğimiz olan çocuklarımızın, varsa öz ailelerinden koparılma
dan, yoksa onun yerini tutan güvenli ve sağlıklı aileler içinde yetişmelerinin sağlanmasını, toplum
sal bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. 

Nüfusunun yüzde 48'i 0-18 yaş grubunda olan bir ülke olarak -aşağı yukarı 30 milyona yakın 
bir genç grubunu kapsıyor- çocukların korunması konusu, gündemimizde öncelikli ve özel yerini 
daima koruyacaktır, korumalıdır. 

Bu arada, korunmaya muhtaç gençlerle ilgili çok yeni bir uygulamayı, gençlik evlerini, ülke
miz gündemine getiren ve işe yerleştirilerek, korunma kararı kaldırılan gençlerden, ailesi ve gide
cek yeri olmayanlara, yeni yaşamlarını düzenleyinceye kadar, toplumla bütünleşmeyi yumuşak bir 
geçişle sağlayan gençlik evlerini açan Kurumumuzu da kutluyoruz. Bugün, sayıları 12 olan genç
lik evlerinin artmasını da diliyoruz. 

Ülkemizde, yalnızca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu değil birçok sektörü il
gilendiren; ancak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun ağırlıklı sorumluluğu olan 
çok önemli bir alana da değinmek istiyorum: Biraz önce Sayın Şemsek, Devlet istatistik Enstitüsü
nün belirli bir rakam vermediğini söyledi. Resmî rakamlar olmamasına rağmen, gelişmiş Avrupa 
ülkelerinde, genelde, bir ülke nüfusunun yüzde 10'u aşağı yukarı özürlüleri oluşturmaktadır Bu 
yoldan bakıldığında, ülkemizde özürlü oranı yüzde 10 ila 12'dir. 7-8 milyon özürlüyü aileleriyle 
birlikte ele aldığımızda 22 milyon kişiyi kapsayan bir grup oluşturuyor. Özürlüler grubu, eğitim, 
sağlık, istihdam imkânları arayan, kentsel yapılanmada özelliklerine uygun önlemleri bekleyen, bir 
özel hizmet grubudur; çeşitli yönleriyle, birçok kurum ve kuruluşun hizmet alanına giren; ama, 
mutlaka sektörlerarası koordinasyona ihtiyaç duyulan bir alandır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, özürlülere yönelik hizmetlerini, bünyesin
de bulunan bakım ve rehabilitasyon merkezleri eliyle gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ben, yapılan bu 
hizmetlerin, bu kadar yüksek sayıda özürlüsü bulunan bir ülkede, sadece sembolik olduğunu kabul 
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ediyorum. Buna rağmen, yine de, kurum bünyesinde, son yıllara kadar 4 olan bakım ve rehabilitas
yon merkezinin 14'e çıkanidığını da memnuniyetle görüyoruz; ancak, bunun kadar önemlisinin, 
daha çok özürlüye ulaşma çabası, toplumu, özürlü ailesini bu sürece katma çabası olduğunu da dü
şünüyorum. 

Kurum, bugün, 1 000 özürlüye -bunlar da ağırlıklı olarak, ağır zihinsel ve çok özürlüdür- sü
rekli bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Ayrıca, zihinsel özürlü çocuklar, gündüzlü ba
kım ve rehabilitasyon merkezleriyle hem özürlüye bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermekte hem 
de aile eğitimi ve rehberliği gerçekleştirilmektedir. Gündüzlü ve seanslı işletilen özürlü merkezle
rinde, bugüne kadar, binlerce zihinsel ve görme özürlü ve spastik çocuk ve gencimiz hizmet almış
tır. Bunların tümü çok olumlu gelişmelerdir; ancak, ulaşılması gereken kitleye cevap verecek nice
likte değildir. Bu alanda, Kurum, özel hizmet gruplarının kendine has özelliklerini de göz önüne 
alarak, bütçe Ve personel konusunda mutlaka desteklenmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kurum, -konuşmamın başında da belirttiğim gibi- devlet 
adına, korunma ve desteklenme ihtiyacı içinde olan, her yaş ve özellikteki kişi ve gruplara hizmet 
verme sorumluluğu taşımaktadır. Yukarıda çok ana hatlarıyla belirtmeye çalıştığım ana hizmetler 
içinde yer alan önemli bir diğer hizmetten, yaşlı hizmetlerinden de birkaç cümleyle bahsederek, bu 
konuda da biraz bilgi vermek istiyorum. 

Sosyal ve ekonomik yönden yardıma, desteğe ihtiyaç duyan yaşlılarımıza, huzurevleri bünye
sinde kurum hizmet vermektedir. 37 huzurevinde, yaşam sürecinin yaşlılık döneminde hayat ar
kadaşını kaybederek veya bir başka nedenle yalnız kalmış, yakınlarıyla, çocuklarıyla değil yaşıtla
rıyla birlikte olmayı seçmiş, ücretli, ancak, ağırlıklı olarak ücretsiz 4 500 yaşlı bulunmaktadır. 

BAŞKAN-Son 2 dakika efendim. 
FETHİYE ÖZVER (Devamla)- Ayrıca, yaşlı danışma merkezlerinde, gününü yaşıtlarıyla soh

bet ederek, sosyal, kültürel etkinliklerde bulunarak geçiren 800 yaşlı hizmet almıştır. Gördüğümüz 
gibi, bu rakamlar da gerçekten çok semboliktir, ülkemizde. Özellikle, 30 milyon insanı 30 yaşın 
altında, 7-8 milyon ihsanı da özürlü kategorisinde bulunan Türkiye'nin, bakıma muhtaç insanları
na daha fazla itina göstermesi hepimizin dileğidir. Bakıma muhtaç yaşlı ve özürlü grubumuzun ai
leleri tarafından bakılması durumunda, devletimizin onlara el uzatması özellikle ailede kuşaklara-
rası çatışmayı önlemek için, devletimizin, eğitim konularına ağırlık vermesi, gerçekten hepimizin 
dileğidir; (grubumuzun ve Meclisimizin... (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ana başlıklarıyla hizmetleri konusunda bilgi vermeye ça
lıştığım Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, devletimizin özel hizmet ve desteğine ihti
yaç duyan yaklaşık 30 bin yurttaşına 24 saaat, gece-gündüz, bir aile sorumluluğu içinde hizmet ve
ren, her türlü tartışmanın dışında tutulması gereken yaşamsal bir kamu kuruluşudur. Yüce Meclisi
mizin, bu kadar özel ve kutsal bir işlevi yerine getiren bu Kuruma gereken desteği vereceğine, her, 
türlü kısıt ve kısıtlamanın dışında değerlendireceğine inanıyoruz. 

Bu düşüncelelerle, 1995 yılı bütçesinin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan 
hizmet alan tüm yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Özver. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abit Kıvrak; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ABİT KIVRAK (Konya)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
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Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu hakkında, Refah Partisi Grubumuzun görüşlerini arz 
etmek üzere, huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepinize saygı ve hürmet sunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, 2828 sayılı kanun, öncelikle, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç 
çocuk, sakat ve yaşlıların tespit edilmesi; onların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitas
yon sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütme görevini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumuna vermiştir. Ayrıca, Anayasamızın 41 inci maddesinde " Aile, Türk toplumunun temelidir. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocuklarının korunması (...) için gerekli ted
birleri alır" hükmü yer almıştır; yani, devlet, aile ocağını korumak ve aile içindeki bütün fertlerin 
hayatlarını idame ettirmek ve sosyal güvencelerini teminat altına almaktan sorumludur. 

Devletimiz ve Anayasamız, böyle hayatî bir müesseseyi teminat altına almışken, maalesef, hü
kümetlerin tutarsız ve beceriksiz uygulamaları neticesinde, nice aileler dağılıyor ve topluma mut
suz, huzursuz ve kimsesiz çocuklar kazandırılmış oluyor. 

Son yıllarda, huzurevlerine ve kimsesiz çocuk yurtlarına duyulan ihtiyaç, aslında bu hükümet
lerin aynasıdır. 

Sayın üyeler, hanginiz çocuklarınızın sizden ve annelerinden ayrılmasını istersiniz ; hangimiz, 
varlığımızın sebebi olan ana ve babalarımızın huzurevlerine yerleştirilmesini isteriz... Türkiye'de
ki bütün çocuklar bizim çocuklarımız, bütün ana ve babalar bizim analarımız babalarımızdır. On
ların mutluluklarını temin etmek bu Meclisin görevidir. 

Şimdi, Hükümetin bu Kurum için ayırdığı ödeneğe bakmak istiyorum : 1994 yılı bütçesinde, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumuna 1 trilyon 541 milyar 200 milyon lira ayrılmıştır; 
bu sene ise -yine gülünç bir rakam- 2 trilyon 184 milyar 500 milyon lira takdir edilmiş. Resmî enf
lasyonun yüzde 138 olduğunu düşünürsek, ayrılan bu bütçeyle hangi yatırımlar yapılabilir, bunu 
sizlere sormak isterim. Bu bütçeyle 1995 yılında yer alan 7 çocuk yuvası, 11 yetiştirme yurdu ve 6 
huzurevini nasıl tamamlayacaksınız; hangi eksik binalar tamamlanacak?!, bakıma muhtaç yavrula
rımız, yaşlı kimselerimiz yine kaderlerine mi terkedilecektir? 

Sayın Hükümet üyeleri, şunu da belirtmekte yarar görüyorum: Sizin uyguladığınız ekonomik 
sistem ülkeyi öyle bir hale getirdi ki, bugün, memurumuzun, işçimizin, bırakın çouklarını, kendi
lerini bile bu Kuruma muhtaç hale getirdiniz. Bugün, işçimiz, memurumuz, emeklimiz zekât a'd-
cak hale geldiler. 

Muhterem arkadaşlar, bu izahtan sonra, cemiyetimizin çekirdeği olan aile ve kıymetli varlık
larımız olan kadınlarımızdan söz etmek istiyorum; daha sonra kurumla ve çok önemli bulduğum 
bazı uygulamalarla ilgili Bakana ve bürokratlara yönelik sorular soracağım. 

Değerli Başkan, muhterem milletvekili kardeşlerim; güçlü milletler, ancak, fertleri, inanç, fi
kir ve ülkü birliği içerisinde, içtenlikle kaynaşmış, mutlu ailelerden teşekkül eder. Dış mihrakların, 
sapık ideolojilerin hedefi, aile yuvasıdır. Aile yuvasını dejenere ederek, namus, şeref, haysiyet, sev
gi, saygı ve hürmet gibi, asil duyguları yok etmek onların en büyük emelleridir. 

Batı toplumunda, kadına materyalist açıdan bakılır. Kadın, genç, üretken, erkeklerin istedikle
ri yaş ve evsafta olduğu müddetçe değeri vardır. Dış dünyadaki olayları çok geriden takip ettiğimiz 
için, Batıdaki kadınların feryatlarına kulaklarımızı tıkamaktayız. 

Bugün, Avrupa'da, ahlakî çöküntü sebebiyle, her 100 bin kişiden 400'ü tutukludur; Alman
ya'da her 1 000 çocuktan 91'i, Amerika'da 194'U, İngiltere'de 189'u ve İsviçre'de ise 446'sı 
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gayri meşru olarak doğmaktadır. Ahlaksızlık nedeniyle içine düştükleri çağın vebası AİDS'le, ne
ye uğradıklarını şaşırmışlar, çare aramaya başlamışlardır. Maalesef, ülkemiz de bu istikamete doğ
ru gitmektedir; bu gidişle, birçok aile ocağı daha sönecek, Çocuk Esirgeme Kurumumuz ve kimse
sizlerle ilgilenen diğer kurumlar bu yükü kaldıramayacak, toplumumuz, sahipsiz çocuklarla karşı 
karşıya gelecektir. 

Bir ülkede huzurevleri ve çocuk ıslahevleri ne kadar fazlaysa, o ülkede aile sistemi o nispette 
zayıf demektir; yani, huzûrevlerinin, yetiştirme yurtlarının ve hapishanelerin çokluğu, o ülkenin va
him neticelere gebe olduğunun işaretleridir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde varlığını sürdüren yayın organları ve bazı kuruluşlar, bir ta
raftan kadın haklarını, kadın-erkek eşitliğini şiddetle savunurken, öte yandan, bunun zıddı ve top
lumun yerleşik değerlerine aykırı birtakım fiilen, en azından, olağan veya olabilir fiiller olarak gös
teren bir tutum takınabilmektedirler. 

Lütfen, en şerefli varlık olan kadınlarımızın, televizyon ve basında bir meta olarak pazarlan-
malarına engel olunsun. Televizyon kanallarındaki pornografik filmler, güzellik yarışmaları kadın
larımızı rencide etmektedir. Hele, kadınların, sakız, lastik, araba ve diğer ürünlerin reklamlarında 
yarı çıplak boy göstermelerini hangimiz tasvip edebiliriz?!. Kadınlarımızın haysiyet ve şerefini tah
kir eden bu tür yayın ve reklamların gözden geçirilmesini ilgili Bakandan istirham etmekteyim. 
Saygıdeğer milletvekilleri, üzülerek ifade ediyorum ki, bugün, fuhuş, ülkemizde sektör haline gel
miştir. Bilindiği gibi, bir genelev patroniçesi 5 yıldan beri vergi rekortmeni olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, yaklaşık 15 bin kişilik kadrosuyla, korunmaya, bakım ve yardıma muhtaç, yaklaşık, 
toplam 30 bin çocuk, sakat, yaşlı ve aileye hizmet vermek amacıyla kurulmuş bir sosyal hizmet ku
rumudur. Bu kurumun 1994 yılı faaliyetlerine baktığımızda, kuruluş amacından tamamen uzaklaş
tığını, kurumdan yardım görmekte olan kimsesizlerin kaderine terk edildiğini, kamuoyu gündemi
ne usulsüzlük ve yolsuzluklarıyla, politize olmuş bir devlet kurumu hüviyetinde geldiğini görmek
teyiz. Bu olumsuz gelişmelerin nedenlerinin en başında, yanlış yönetim, politik kadrolaşma ve 
meslek şovenizmi gelmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, kuruluş amacından tama
men uzaklaşarak, aile şirketi görünümünde bir istihdam kapısı haline getirilmiştir. Kurumda yıllar
ca hizmet vermiş ve alanında başarılı olmuş yüzlerce nitelikli bürokrat bulunmasına rağmen, idarî 
kadrolar âdeta birkaç ailenin tekeline girmiş ve bu dar çerçeve içerisinde verilmesi gereken hizmet
ler tamamen durmuş vaziyettedir. Kurumdaki bu garip aile ilişkileri Genel Müdürlük seviyesinden 
başlayıp, merkez teşkilatlarına, şube müdürlüklerine kadar indirilmiştir. Birkaç tane örnek vermek 
gerekirse: Sayın Genci Müdürümüz Bülent İlik'in eşi Leyla İlik, Daire Başkanıdır. Yine Genel Mü
dür Yardımcısı Ethem Çengelci'nin eşi Afife Çengelci, Daire Başkanıdır, Müfettiş Ali Erkan Gü
neri'nin eşi Meral Güneri, Daire Başkanıdır. Müfettiş İhsan Özen'in eşi Neşe Özen, Merkez Şube 
Müdürüdür. Merkez Şube Müdürü Ömer Bilgin'in eşi Serpil Bilgin, merkez Şube Müdürüdür. 
Merkez Şube Müdürü Muhsin Tokatlıoğlu'nun eşi Nermin Tokatlıoğlu, Merkez Şube Müdürüdür, 
Daire Başkanı Ramazan Elhüseyni'nin eşi Seher Elhüseyni, Merkez Şube Müdürüdür... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Birbirleriyle akrabalıkları var mı? 
İLHAN KAYA (İzmir)-Sayın Bakan, el atın lütfen. 
ABİT KIVRAK (Devamla)- ...Merkez Şube Müdürü Behzat Eldem'in eşi İnci Eldem, Anka

ra İl Müdür Yardımcısıdır. 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Aile değil, aileler şirketi. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Bakan, sizi pasifıze etmişler. 

ABİT KIVRAK (Devamla)- Değerli kardeşlerim, Değerli Bakanımıza bir öneride daha bulun
mak istiyorum; Sayın Bakan, eşini de böyle bir görevde istihdam ederse, tam bir aile şirketi olur. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Sayın Bakan yapmaz. 
DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO- Ben böyle buldum efendim. 

ABİT KIVRAK (Devamla)- Değerli kardeşlerim, Genel Müdürlüğün merkez teşkilatındaki bu 
görünüm, alt birimlere ve taşra teşkilatlarına da yayılarak devam etmektedir. 

Genel Müdürlüğün, her türlü faaliyet ve personel atamaları konusundaki politika ve kararlar, 
belirli bir mesleğin mensuplarına hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan Sosyal Hizmetler Derne
ğince alınmakta ve aynı zamanda da, adı geçen demeğin üyesi ve yöneticisi olan Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkilileri tarafından uygulanmaktadır. 

Kurumda, özveriyle görev yapmakta olan öğretmenler, psikolog, diyetisyen ve diğer meslek 
mensupları, âdeta, ikinci, hatta üçüncü sınıf personel olarak görülmekte, kurumda bir meslek çatış
ması ortaya çıkarılmaktadır. Hatta, adı geçen demek tarafından hazırlanan ve Genel Müdür Bülent 
İlik tarafından yönetmelik haline getirilen Personel Atama Yönetmeliği, bu meslek şovenizminin 
en açık bir göstergesidir. 

Kurumda var olan bu meslek çatışmasına, bir de politik, mezhep ve etnik tercihler eklenince, 
bu karmaşa içerisinde hizmet bekleyen çocukların ve yaşlıların ne durumda oldukları kolayca tah
min edilebilir. 

Kuruluş yöneticileri, bilgi, görgü ve idarecilik kabiliyetlerine bakılmaksızın, tamamen, yuka
rıda sayılan kişilere göre atanmakta, bu kişiler de, kuruluşta zaten var olan ve çözüm bekleyen so
runlara cevap verememektedir. 

Sosyal hizmet kuruluşlarının, halkın gönüllü katkı ve yardımlarıyla ayakta kalan kuruluşlar ol
duğu aşikârdır. Ancak, son yıllarda, özellikle 1994 yılında, gönüllü katkılar ve bağışlar hızla azal
mıştır. Bu, kuruluş idarecilerinin yöre halkıyla diyalog kurmamasından, yöre halkının inançlarına 
ters düşmelerinden kaynaklanmaktadır. Birçok yönetici; kuruluşlarda bölücü ve yıkıcı faaliyteler-
de bulunmaları ya da bu kimlikleriyle bilinen kişiler olmaları nedeniyle, yöre halkının tepkisini 
çekmektedir. Bu tepki nedeniyle, kuruluşlara gelen bağışlar azalmıştır. 

Saray Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Şükrü Akdoğan, bu işi yapacak 
yeterlikte olmadığı halde, mezhep baskıları, sendikacı tehditleri ve iavizleriyle, sırf, Genel Müdü
rün samimi arkadaşı olmasından dolayı idarecilik yapmaktadır. Bu nedenle, Ankara'nın protokol 
yolu üzerindeki bu dev tesis, bir toplama kampı haline getirilmiştir. 

- Bu Kuruluşta, her yıl ölen özürlü sayısı 6 ilâ 8 arasında değişirken, bu sayı, son iki yıldan be
ri 12, 16, hatta 20'lere varmaktadır. Söz konusu ölümlerin nedeni, genellikle bakımsızlıktır. Bu 
ölümlerin önlenmesi için, doktorların hazırladıkları raporlara itibar edilmemektedir. 

BAŞKAN - Sayın Kıvrak, son 2 dakika. 

ABİT KIVRAK (Devamla) - Bu nedenlerden dolayı, acilen, gerekli önlemlerin alınması, öz
veriyle çalışacak, yetenekli ve bilgili idarecilerin göreve getirilmesi, sorunların çözülebilmesi için 
zorunluluktur. 
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Diğer taraftan, yukarıda belirtilen konulara örnek olması bakımından, aşağıdaki somut uygu
lamalara, Sayın Bakan Onay Alpago'nun cevap vermesini istiyor ve bu konuların takipçisi olaca
ğımızı belirtiyorum. 

1- Kurumun son dönemdeki idarî kadrolaşmasında, hanedan benzeri aile bütünlüğüne bu den
li önem verilmesinde, acaba, Kurumun, kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığına bağlı olma
sının bir rolü var mıdır? ' ' • • • • " 

2- Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki bir çocuğun, ihbarı zorunlu hastalık olan ko
leraya yakalandığı ve bunun da gizlendiği doğru mudur? 

3- Ödenek yokluğu nedeniyle çocuklara giyecek ayakkabı alınamadığı, çocukların okul ihti
yaçlarının karşılanmadığı bir dönemde, masraflan Kurum tarafından karşılanmak suretiyle yapılan 
Almanya ve Kıbrıs seyahatlerine kimler gitmiştir ve bu kişiler nasıl belirlenmiştir? 

4- Lise mezunlarının, Genel Müdürlükte, hangi niteliklerinden dolayı müşavirlik yaptıkları na
sıl açıklanmaktadır? 

5. Genel Müdürlüğün kendi mülkü olan binaları varken, neden milyarlar ödenerek bina kira
lanmaktadır? 

6. Geçen yıl, Sayın eski Bakan Türkan Akyol'un çok büyük iddialarla kamuoyuna sunduğu ve 
alternatif bakım hizmeti olarak lanse ettiği koruyucu aile projesinden neden vazgeçilmiştir? 

7. Nakil, tayin ve atamalarla ilgili yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKÂN-Soruya başlamıştınız, bu sorunuzu tamamlayın efendim. 
ABİT KIVRAK (Devamla)-Evet; bu soruyu tamamladıktan sonra birkaç cümleyle bitirmek is

tiyorum. 
BAŞKAN-Sorunuzu tamamlayın efendim "Nakil, tayin ve atamalarla ilgili yönetmelik yürür

lüğe girdikten sonra..." dediniz; o cümleyi tamamlayınız. 
ABİT KIVRAK (Devamla)- ...kendi ekiplerinize kadro vermek ve istediğiniz görevlileri ve 

idarecileri sürmek için geçmiş tarihli yüzlerce atama yaptığınız doğru mudur? 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
ABİT KIVRAK (Devamla)-Daha birçok sorum vardır; ancak, sürem bittiği için onları suna

mıyorum; Değerli Bakanımızdan, bu sorularımın cevabını bekliyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kıvrak. 
KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon)-Sayın Başkan, arkadaşımız, konuşmasını tamamladık

tan sonra saygılarını sunarak kürsüden insin; bu şekilde sözünün kesilmesi doğru değil. 
BAŞKAN-Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Alp; buyurun efen-

dim.(SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halk
çı Partinin düşüncelerini sunmak üzere, Grubum adına huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

Anayasamız, 41 inci maddesindeki "Aile, toplumun temelidir. 
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Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması(...) için gerekli 
tedbirleri alır" hükümleriyle, devletin, bu görevi üstlendiğini açıkça ifade etmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, sosyal devletin sorumluluk
larını yerine getirmesinde yaşamsal öneme sahip kurumlarımızın başında gelmektedir. 

Kurum, bebeğinden yaşlısına, özürlüsünden yoksuluna, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç 
insanlarımıza hizmet vermektedir. Hizmet verilen grubun özellikleri itibariyle, bu, son derece zor, 
ekonomik açıdan pahalı; ama, o ölçüde de kutsal bir hizmettir. Devlet, yurttaşlarının, bugününü ve 
yarınını güvence altına almak durumundadır. Kurum, 1994 yılı içinde bütçe kısıntılarından dolayı 
olumsuz olarak önemli ölçüde etkilenmiştir. 

Kurumun, iki türlü sorumluluğu vardır kıymetli arkadaşlarım. Bunlardan birincisi; devletin 
koruması ve bakım şemsiyesi altına alınmış çocuk, genç, yaşlı ve özürlülere en iyi düzeyde hizmet 
vermek; öte yandan da bu hizmete ihtiyaç duyacak yeni insanlara ulaşmak; onları, muhtaç hale gel
meden korumak; yeni, çağdaş hizmet modelleriyle daha çok yurttaşımızı kucaklayabilmektir. Bu 
da, hiç kuşku yok ki, bütçe imkânlarının daraltılmasıyla değil, genişletilmesiyle olanaklıdır. 

2828 sayılı Yasa ile kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 
korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilerin, maddî, manevî ve 
sosyal yoksunluklarının giderilmesine yardımcı olmayı; hayat standartlarının iyileştirilmesini ve 
yükseltilmesini amaçlayan bir kurumdur. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce, 1994 yılı itibariyle, 76 il 
sosyal hizmetler müdürlüğü, 69 çocuk yuvası, 94 yetiştirme yurdu, 37 huzurevinde, 13 yatılı ve 
gündüzlü rehabilitasyon merkezinde 30 bin kişiye yatılı, gündüzlü, bakım, rehabilitasyon, danış
manlık ve destek hizmeti verilmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, kurum bakımının, zarar
larının ve maliyetlerinin yüksek oluşunu göz önünde bulundurarak, alternatif bakım modelleri 
geliştirmiştir. Bu alternatif bakım modellerinden koruyucu aile hizmetiyle 266 çocuğa, aynî, nakdî 
yardım hizmetiyle de 4 bin aileye hizmet götürülmektedir. 

Ancak, kuruma başvuru trafiği son derece yoğun olmuştur. 1994 yılında kuruma yapılan 
müracaat sayısı yaklaşık 170 bindir; bu müracaatlann bir bölümüne bakım hizmetiyle, bir 
bölümüne de danışmanlık hizmetleriyle cevap verilmektedir. 

Kuruma yapılan başvuruların mevcut bütçe olanakları çerçevesinde değerlendirilmesi müm
kün olamamaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün son üç yıl 
içinde genel bütçe içindeki payı giderek azalmakta, fakat, hizmete ihtiyacı olan hedef kitle ve hiz
met götürülen grup giderek artmaktadır. Üç yıl içinde, Kurum bütçesinin genel bütçe içindeki payı 
binde 20'ler civarında seyretmektedir. Kurumun 1995 yılı bütçesi komisyondan sunulduğu şekilde 
gerçekleşirse, bu oran binde 17'ye inmektedir. Ayrıca bu ödeneğin tümünün serbest kullanımını da 
göz önünde tutarsak, olanaklı hizmet vermenin çok zor olacağı açıktır. Bu ödeneğin önemli bir kıs
mı cari harcamalara ayrılmaktadır; personel dahil cari harcamaların kurum ödeneğindeki payı yüz
de 90 civarındadır. 

Bunun yanı sıra, 1994 yılında, Kurumun personel sayısında da bir azalma görülmektedir. 1994 
yılı ekim ayı sonu itibariyle, Kurumdan, çeşitli nedenlerle 544 memur ayrılmış, 94 yeni atama 
yapılmıştır. Ayrıca, Başbakanlığın düzenlemesi sonucunda da, Kurumun 1 696 hizmetli ve yardım
cı hizmetli kadrosu iptal edilmiştir. Hizmetin özelliği gereği, hem uzman personel (sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci gibi) hem de bakıcı anne, hizmetli düzeyinde per
sonel açığı vardır. 
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ŞERÎF BEDİRHANOĞLU (Van)- Bunları kime söylüyorsun Sayın Alp?.. 

MEHMET ALP (Devamla)- Hepimize söylüyorum. 

Hizmette meydana gelen genişlemeye rağmen, hem bütçe ödeneğinde hem de personel sayı
sında meydana gelen azalma, hizmet götürülen grubun olumsuz yönde etkilenmesine neden olmak
ta; hizmetin kalitesini düşürmekte ve hizmet götürülmesi amaç edinilen hedef kitleye ulaşılama
maktadır. 

Tüm bu güçlüklere karşın, kurum, 1994 yılında 36 yeni kuruluşu, vatandaşların da katkısını 
alarak, hizmete açmış, 5 kuruluşun inşaatına başlamış ve yatırım programında yer alan kuruluşla
rın inşaatlarını da sürdürmeye çalışmıştır. 1995 yılı için, mevcutlara ek olarak 6 yeni kuruluş daha 
önerilmektedir. Bu nedenle, kurumun olanaklarının kesinlikle artırılması ve özel bir statüde ele 
alınması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kurumun 1994 yılında başlattığı, "Aileme Kavuşmak İs
tiyorum" diye adlandırılan çalışmayla, bir yandan mevcut çocuklarımızın yaklaşık yüzde 30'u ai
lelerinin yanına kavuşturulmuş, diğer yandan da, çocuğun ve ailenin mutluluğu ve kamusal harca
malar açısından ciddî bir tasarruf sağlanabilmiştir. Bir çocuğun kuruluştaki aylık bakım maliyeti
nin, 1995 yılı için ortalama 7,4 milyon Türk Lirası olduğu ve bundan daha da önemlisi, bir çocu
ğun en mutlu olacağı ve yetişeceği yerin sağlıklı aile ortamı olduğu dikkate alınırsa, bu uygulama
nın önemi daha da belirginleşmektedir. 

1993 ve 1994 yıllarında, koruyucu aile hizmetinin tanımı, ailelere sağlanan ekonomik olanak
ların artırılması ve uygulamanın, bu alanda özel eğitim görmüş meslek elemanlarıyla yürütülmesi 
sonucunda, koruyucu aile yaygınlaşmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün, ülkemizin içinde bulunduğu zor ve sıkıntılı gün
lerin birlik ve beraberlik içinde, el ele verilerek aşılmasında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğüne önemli görevler düşmektedir. Bu çerçevede, ülke genelinde yardıma, 
bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyan terör kurbanları ve şehitlerimizin eş, çocuk, ana ve babaları
na, kurumun olanakları çerçevesinde, öncelikle hizmet verilmeye devam edilmesinde büyük gay
ret sarf edilmektedir. , 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, ailelere yönelik hizmetlerini, il müdürlükleri 
ve toplum merkezleri ile bunların bünyesindeki aile danışma merkezleri, ve kadın misafirhaneleri 
ile sürdürmektedir. Bu merkezlerde toplumu, aileyi ve bireyi geliştirici projeler ve programlar uy
gulanmaktadır. 

Kadın misafirhanelerimiz, fiziksel, cinsel ve duygusal istismara uğrayan kadınlarımızın, psi-
ko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında, varsa çocukları ile birlikte, gereksin
melerinin karşılanarak, geçici bir süre için kalabilecekleri kuruluşlarımızdır. 

Ülkemizin gelişmesine koşut olarak, doğuştan itibaren ortalama yaşam süresi hızla artmakta
dır. Ülkemizde doğuştan itibaren yaşam süresi 67 yaş yılına ulaşmıştır. Yaşlılara yönelik hizmet
lerde, huzurevleri, özel bir önem ve ağırlık taşımaktadır. 60 ve daha yukarı yaşlardaki yurttaşları
mıza, Kuruma bağlı 37 huzurevi, 4 486 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Büyük kentler dı
şında, huzurevi ihtiyacı kısa dönemde karşılanabilmektedir. Bu nedenle, öncelikle, yatağa bağımlı 
yaşlılara yönelik huzurevleri ile yaşlılara daha sıcak bir ortam sağlayan yaşlı apartmanlarına des
tek verilecektir. 
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Genel Müdürlük, özürlülere yönelik çalışmalarını, terapi, bakım, rehabilitasyon, özürlü ve ai
lelerine eğitim danışmanlık ve rehberlik, kurum danışmanlığı ve sosyal yardım hizmetler gibi ko
nularda geliştirerek sürdürmektedir. Özürlülere yönelik uygulamanın temel noktasını, koruyucu, 
önleyici çalışmalar ile özürlünün, öncelikle ailesi içinde korunup, ailesinin desteklenmesi çalışma
ları oluşturmalıdır. 

Özellikle, korunmaya muhtaç çocuklar ve yetişkinler için yeni bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerinin açılmalı; daha çok özürlü kitleye ulaşabilmek, özürlüleri toplum içinde desteklemek; 
işlerinde üretkenliklerini artıracak, toplum içinde en az yardımla yaşamalarını kolaylaştıracak ön
lemler almak; aileleri, bu çalışma sürecine aktif olarak katmak için, kendi doğal ortamlarından ko
parmadan toplum tabanlı rehabilitasyon hizmetlerine devam edilmelidir. 

ŞERİF BEDİRHANOĞLU (Van)-Merak etmeyin, biz gelince yapacağız. 

MEHMET ALP (Devamla)- Sekiz yılda yaptıklarınızı gördük. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Üç senede berbat ettiniz. 

MEHMET ALP (Devamla)- 1994 yılında hizmete açılan yeni yatılı ve gündüzlü rehabilitas
yon merkezleriyle, toplam 11 130 zihinsel, spastik, görme ve ortopedik özürlüye hizmet verilmiş
tir. Özürlülere götürülecek hizmetlerde bir ciddî sorun da, eğitilmiş Öğretici eleman eksikliğiyle, 
hizmetin, çeşitli illere yaygınlaştırılmamış olmasıdır. 

ŞERİF BEDİRHANOĞLU (Van)-Yaygınlaştırın... 

MEHMET ALP (Devamla)- Özürlüler alanında, Genel Müdürlük, sorumluluk alanı çerçeve
sinde, 1994 yılında ciddî atılımlar yapmıştır. Koruyucui önleyici, eğitici çalışmaların yanı sıra, ya
tılı ve gündüzlü kuruluş sayısı hızla artırılmaktadır. 1995 yılı yatırımları içinde devam eden 6 adet 
yatırım vardır. Yerel olanaklar ve kurumun mevcut olanakları kullanılarak 10 adet yeni gündüzlü 
merkez açılması bütçemizde öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, laik, sosyal hukuk devletinin sorumluluk bilinci içerisinde hizmetlerini, gereksinen 
herkese, bir yurttaşlık hakkı olarak sunmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
nün 1995 malî yılı bütçesinin, kuruma ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisi saygıyla 
sclamlıyorum.(Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkürler Sayın Alp. 
İBRAHİM TEZ (Ankara)- Sayın Başkan, Sayın Alp, konuşmasını 2 dakika önce bitirdi, yarın 

benim konuşmam var, o zaman konuşmama ilave edersiniz. 
BAŞKAN- Evet, arkadaşımız, konuşmasını 2 dakika önce bitirdi. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Melike Tugay Hasefe.("Bravo" sesleri, alkışlar) 
Buyurun Sayın Haşefe. 
ANAP GRUBU ADINA MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri; Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, 
Grubum adına görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. 

İsmi, her ne kadar Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme ise de, kurum olarak içerisinde, aile 
ve kadın mefhumu da mevcuttur. Böylesibir kurumun bütçesi üzerinde söz almış olmaktan mutlu
yum. Türk toplumu, bütün olarak ele alındığında, her kesimi -yoksulunu, kimsesizini, özürlüsünü-
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içerisinde barındırmayı amaçlayan kurumun bütçe konuşmasını, bu bütünlük içerisinde, evvela ka
dın ve aileyi ele alarak yapmayı uygun buluyorum ve bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. ( 
ANAP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Erkeği ile birlikte düşündüğümüz ailede, kadın, kutsallığı olan bir varlıktır; bu bakımdan, hak
larının korunmasını görev saymak lazım gelir. Anavatan Partisi zamanında, 1990 yılından sonra 
kurulan Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, iktidardan ayrıldığımız yıldan bu yana, ka
dının, ekonomik, sosyal, kültürel konumlarının geliştirilmesiyle ilgili beklenen çalışmayı yapama
mıştır. 

Türkiyemizde, 5,5 milyon kırsal kesim kadını, vasıfsız işçi olarak çalışmakta ve her türlü gü
venceden yoksun bulunmaktadır. Bunlara el atılması lazımdır. En geç işe alınan ve en erken emek
li edilen bir kesim olarak görülen kadının, bu bakımdan da verimli olmadığı gözlenmektedir. îşsiz 
kadınların hiçbir haktan yeterince istifade edemedikleri de ayrı bir sorundur. 

Kadınlarımızın bir diğer sorunu da, sigorta meselesidir. 3,5 milyon çalışan işçinin, ancak yüz
de 10'u kadın işçilerdir. Bu hususların yasal düzenlemelerle yenilenmesi gerekir. Kadın, siyasî 
platformda da yeterli temsile sahip değildir; ayrıca, parti karar organlarında yeterince söz sahibi 
olamamaları da bir kayıptır. Bu konuların, enine boyuna düşünülmesi zaruri bir ihtiyaçtır. 

Bir aile oluşumunda diğer bireyler, doğan çocuklardır. Ailenin genişlemesine ve nüfuslarının 
çoğalmasına yardımcı olan ve Türk toplumunun değer ifadesini teşkil eden aile, saygı duyulan bir 
kurumdur. 

Sayın milletvekilleri, bugün, bu kürsüden sizlere, üzerinde söz almış olduğum Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili görüşlerimizi anlatmaya çalışa
cağım. İsminden de anlaşılacağı gibi, bu kurum, esirgeyen, kollayan ve konıyan bir hüviyet ve hiz
met için kurulmuş güzide bir kuruluşumuzdur. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hayır için ku-
rumlaşan bu yerlerin esas gayesi insana hizmettir. 

Tarih boyu Türk toplumları, insana çok değer vermiş ve insan haklarının da koruyucusu ol
muşlardır. Vakıfların, aşevlerinin kuruluş gayeleri de, bu anlayışın eseri değil midir. 

Varoluşumuzun esasını teşkil eden kadına hizmet, erkeğimize hizmet, çocuklarımıza hizmet, 
Allah'ın rızasını almanın yollarındandır. Bu bakımdan, geçmişte hizmet edenlere teşekkür borçlu
yuz, ahrete intikal edenlere ise Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayrıca, böylesine hayır hizmetleri için
de olan kurumlarda görev yapanların merhametli olmalarını, şefkatle kucak açmalarını arzuluyo
ruz. Bu hususta şüpheci değiliz; ancak, hatırlatmayı görev sayıyoruz. Bu bakımdan, yetkililerin ve 
bu kurumların sorumluluklarını üstlenmiş olan Sayın Bakanın, bu anlayış içerisinde çalışacağına 
inanmak istiyoruz. 

İkinci isteğimiz de, bu hayır kurumlarında yanlış davranış ve tutumların olmaması için gayret 
gösterilmesidir. Bu durum, toplumumuza bir saygının ifadesidir, elzemdir, şarttır. 

Sayın milletvekilleri, bu Koalisyon Hükümeti, memleketimizi 3 yıllık icraatı neticesi, mağdur
ları, fakirleri, sahipsizleri, ne yazık ki oldukça fazla bir ülke haline getirmiştir. Üzüntülerimiz ve 
temennilerimiz, biraz da buradan kaynaklanmaktadır. Memurumuza verilen zamlar yetersizdir; 
emeklimiz, dul ve yetimlerimiz zor şartlarda yaşamaktadır, bir hırka bir lokmaya razı hale getiril
mişlerdir. İşçimiz, esnafımız sıkıntıdadır, kısa zamanda birçok işyeri kepenk kapatmak zorunda bı
rakılmıştır. İki anahtar sözü verenler, elinde anahtarı olanın anahtarını geri alma peşindedirler. 
(ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, bizim insanımız merhametlidir, hayırseverdir, elindckini, avucundakini 
alırsanız, maddiyatını azaltırsanız, sıkıntılarını çoğaltırsanız, bu aziz millet, besleyip büyüttüğü ha
yır kurumlarına nasıl ve ne şekilde katkıda bulunacaktır? 

Bizlerin görevi, bu aziz milletin, bu ulvî duygularını yok etmek değildir; bilakis, mutlu etmek, 
gelir düzeyini yükselterek, çağdaş bir toplum yapmaktır. Bunları yaparsak, bu hayır kurumlarına da 
o denli yardımcı oluruz, faydalı olunması imkânlarını da sağlamış oluruz. Bu bakımdan, el ele, gö
nül gönüle olunmasını tavsiye ve temenni ediyoruz. 

Yaşlısına, yoksuluna, kimsesizine, düşkününe yardımcı olan bu kurumların kapsamına alın
ması gerekli olan bir diğer kesim de yaşlılarımız ve sayıları 7 milyonu bulan özürlülerimizdir. Bu
nun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bu konuların yapılmasında bizler de sizlerin yanında olaca
ğız. Çünkü, tüm bu kesimlerin hepsi bir bütündür. Bunların bölünerek, yok olup gitmesine hiç kim
se rıza gösteremez. Bu çatı altında ayrı düşüncenin olmadığını biliyoruz. Bu bakımdan, sayın so
rumlu Bakanımızı ve hizmet için var olduklarına inandığımız kadrolarını, daha iyiyi, daha güzeli 
bulmaya davet ediyoruz. 

Bu hizmetlerin ülkemizin her yöresine yaygınlaştırılması lazımdır. Bu bir zarurettir. Özürlü 
vatandaşlarımız da bu hizmetlerden yararlandınlmahdır. Bu kesime de sahip çıkmalıyız. Yeni bir 
bütçe yapılarak, yeni yeni imkânların getirilmesi yerinde olur. Ulaşımlarının ücretsiz olması, eği
tim kurumlarında yeni hakların verilmesi, sağlıkta öncelik tanımamız gereklidir. Hasta ve kimsesiz 
olanların, barınağı olmayanların barınmaları için, bakım ve istirahatleri için yeni yerler oluşturul
ması şarttır. 

Buna bir misal vereceğim; geçenlerde, özürlü bir vatandaşımız, kendisine kalacak bir yer te
min edilebilmesi için alakalı mercilere müracaat etmiş. Aldığı cevap çok üzücü ve düşündürücü. 
Kendisine şöyle denmiş: "Birisi ölecek ki sizi yerine alabilelim." Bu düşünceyi anlamak mümkün 
değildir. ' 

Ayrıca, sakatımıza, özürlümüze geçişlerde öncelik ve kolaylık sağlamak zorundayız. Gidecek
leri yerlere, kolaylıklar,sağlayacak protokol dışı yollarla varmalarının sağlanması lazımdır. Rahat
sızlıklarının göz önüne alınması mecburiyetimiz olmalıdır. Özürlüsüne, yaşlısına, kimsesiz ve düş
kününe saygı duyan milletler ilelebet payidar olmuşlar, dünyada söz ve yer sahibi olmuşlardır. 

Bu söylediklerimi de bir misalle anlatmak istiyorum: 1 Aralık Perşembe günü, Özürlüler Gü
nü dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanımızın ve bazı bakan
larımızın da katıldiğı bir toplantı vardı. Sakatlar Derneği Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Fa
ruk Öztimur, konuşmasına üzgün bir şekilde ve bir sitemle başladı. Şöyle ki: Koltuk değnekleriy-
le bile yürümekte çok zorluk çeken Genel Başkan, toplantı yerine gelirken -o gün, müthiş kar ya
ğıyordu, yollar buzlanmıştı- yollar, protokol gereği kapatılmış ve kendisi, toplantı yerine çok uzak 
bir yerde arabadan inmek mecburiyetinde bırakılmış. Ne kadar uğraşmışsa da, yürümekte zorluk 
çektiğini yetkililere anlatamamış. Kendisi, toplantıya bu nedenle geç kaldığını ve kendisine yapı
lanın bir haksızlık olduğunu söyledi. Biz de, bunu hayretle dinledik. Ben inanıyorum ki, Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız veya Sayın Bakanımız, kendilerini, yolda o durumda gör
seydi, arabalarına alırlardı. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Almaz, almaz! 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Sen öyle bil. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (Devamla)- Bu mevzularda, duyarlı olmamız ve özürlülerimize 

elbirliğiyle yardım etmemiz lazımdır. Ben, inanıyorum, insanlık bunu icap ettirir; almaları lazım. 
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Hastalarımız, yardıma muhtaçlarımız, bakımda öncelikli olmalı; hastane köşelerinde rehin kal
mamalıdır. Her sağlıklı insan "Ne oldum" dememeli; "yarin ne olacağım" duygusunu ağırlıklı duy
malıdır. 

Varlığımızın dayanağı olan insana hizmet edenler unutmasınlar ki, bugüri de, yarın da saygıy
la anılıp, alkışlanacaklardır; çünkü, hizmetin inkâr edilmesi mümkün değildir. Herkesin bu bilinç
te olmasını mecburiyet olarak görüyoruz; en makbul hizmet de budur. 

ANAP olarak, geçmişte, ek gelir getirici imkânları sağlayarak, bu kuruluşlara maddî destekle
ri temin ettik, yenilerini kurumlaştırdık; ülke geneline yayılmasına yardımcı olduk, bundan da mut
luluk duyduk. Sizler de, devam ederek, yenilerini hizmete sokarak, daha fazla gelir sağlayarak mut
lu olunuz, bizler de sizleri, şükranla anıp, alkışlayalım. 

Sayın milletvekilleri, nöbet, vardiya, zor bakım ve eğitimdeki zor şartlara rağmen, bir de bu 
kurumumuzda personel sıkıntısı vardır. Bilhassa, il bazında, bu sıkıntılar daha fazla görülmektedir. 
Personele, fazla çalışma ücreti verilerek, parasal mağduriyetlerinin de önlenmesi gerekmektedir. 
Genel Müdürlük mensupları, bu imkânlardan istifade etmektedirler; ancak, il kuruluşlarının da bu 
haklardan yararlanmasının çok yerinde olacağına inanıyoruz. 

Misal verecek olursak; bu kurumlarda çalışan bir hizmetli, 3,5 milyon lira maaş almaktadır. 
Bu ücretle ailesinin geçimini sağlayamayan bir insanın, işinde verimli olması mümkün değildir. 
Burada çalışanların, parayla karşılanamayacak hizmetlerini göz ardı etmek mümkün değildir. Kut
sal bir uğraşın içerisinde olan bu insanlarımızı takdir ediyoruz. Bu konuda getirilecek her türlü ça
baya yardımcı olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Anayasamıza ve yasalarımıza uygun her türlü gi
rişime yardımcı olacağımızı da buradan belirtmek isterim, 

Çocuk yuvaları, yurtlar, huzurevleri ve diğer bağlı kuruluşlardaki çalışanlara, kanun hükmün
de kararnameyle verilmesi 1993 yılında kararlaştırılan fazla çalışma ücretleri, bugüne kadar öden
memiştir. Personel çok dertlidir. Bu konuda bizlere intikal eden mektuplar da, niçin ödenmediği ve 
mağduriyetlerine son verilmesi gerektiği mealindedir.Yanlışlıklar varsa hep birlikte düzeltmek zo
rundayız. Yüce Meclisimizin de, bu hizmetlerin yapılmasında parti ayırımı yapmayacağı, el ele, 
gönül gönüle olacağına inancımız tamdır. 

Bu duygu ye düşüncelerle dolu olan bir arkadaşınız olarak bütçenin, vatanımıza, milletimize, 
yoksul, kimsesiz, öksüz, düşkünümüze, özürlülerimize yararlar getirmesini temenni ediyor, Yüce 
Tanrı'nın insana hizmet verenleri başarılı kılmasını diliyor,Yüce Meclise tekrar saygılarımı sunu-
yorum.(ANAP sıralarından "Bravo"seslcri, alkışlar; SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Haşefe. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahıslar adına yapılacak konuşmalara geçiyorum. 
Lehinde, Sayın Adnan Keskin; buyurun. 
ADNAN KESKİN (Denizli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve Ço

cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün, 1995 malî yılı bütçesine ilişkin kişisel görüşlerimi 
sunacağım. Başkanlık Divanını ve Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş uygarlığı yakalama savında olan toplumlar, kendi öz kaynakla
rına dayalı yatırımları genişleterek, üretimlerini, teknolojilerini ve eğitimlerini geliştirerek verimli
liği artırmak, var olan adaletsizlikleri, eşitsizlikleri, haksızlıkları ülke gündeminden çıkarıp, birey
lerin yetenek ve becerilerini özgürce geliştirebilecekleri, insanca yaşamalarını sağlayacak zeminle
ri, koşulları hazırlamak zorundadırlar. 
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Üretimi, verimliliği hedeflemeyen; kültürel ve teknolojik gelişmeleri dışlayan; insanı, ticarî 
meta gibi algılayan sosyal duyarlılıktan yoksun yaklaşım ve anlayışlar, bir yandan, var olan sorun
ları büyüterek devasa boyutlara yükseltirken, öbür yandan, yeni sorunların devreye girmesine kay
naklık eder, çeşitlenen ve büyüyen sorunlar, kurumlan işlevlerini yapamaz, palyatif düzeltim prog
ramlarını işlemez konuma düşürür; yürürlükteki kuralları ve kararları eskitir, anlamsızlaştırır, çe
lişkileri ve çekişmeleri hızlandırıp, sosyal barışı zedeler; temel hizmetleri, elitlerin, seçkinlerin ya
rarlandığı imtiyazlı alanlara dönüştürür; kalkınmanın yarattığı artı değerin, esenliğin, toplumun de
rinliklerine yayılmasına engel olarak, belli bir azınlığın tantana içerisinde yaşamasının, çoğunluğun 
sefaletle pençeleşmesinin maddî temellerini hazırlar. ' 

Türkiye, bugün, böyle bir tabloyla karşı karşıyadır. Ülkemizde 7 milyon insan işsizdir. İş sa
hibi olanlar işten atılma korkusuyla yaşamaktadır. 5 Nisan kararları, 600 bin kişiyi işinden etmiş
tir. Özelleştirme adı altında devreye sokulan, güzelleştirme, Özerleştirme! yabancılaştırma uygula
maları da, önümüzdeki günlerde yeni insanları işsizler ordusuna katacaktır. Çocuğuna harçlık, eşi
ne mutfak masrafı veremeyen milyonlar, ezilmişlik, toplumdan aforoz edilmişlik duygusuyla yaşa
yacaktır. İşi olan memur, işçi "sırtımız açık, karnımız aç" diyerek sokaklarda dert anlatacak yetki
li arıyor. Maaş kuyruğunda yaşamını yitirmeme şansı yakalamış emekliler, geç saatlerde gittikleri 
pazarlardan, çürük meyve, sebze, ucuz ekmek kuyruklarında kuru ekmek alma uğraşı sergileyerek, 
ömürlerinin son günlerini yaşıyorlar. Büyük kentlerin varoşlarında yaşayan, okul çağındaki, oyun 
çağındaki milyonlarca çocuk, imarlı alanlardaki çöp bidonlarından, kâğıt parçası, şişe kırığı, kömür 
atığı, ekmek kırıntısı toplayarak yaşamlarını sürdürme kavgası veriyor. Milyonlarca çocuk, orta
okulların, liselerin kapısının önünden geçemiyor. Liseyi bitirenler, kurslara devam edemediği, özel 
dersler alamadığı için, üniversite kapılarından çevriliyor. Üniversiteye girenler, yurtlarda yer bula
madığı, parası olmadığı için sabahçı kahvelerinde barınıyor. Milyonlarca insan,- hastane kapıların
da, eczanelerin önünde ömür tüketiyor. Ana-baba sevgisinden, sıcak yuva duygusundan yoksun 
yüzbinlerce çocuk, yetiştirme yurtlarında yer bulamadıkları için, köprü altlarında, uyuşturucu ba
ğımlılığına itilmiş potansiyel suçlular olarak geleceğe hazırlanıyor. Sayıları 7 milyonu bulan özür
lüler, sorunlarını yansıtabilmek için, dernekler kurup, toplantılar yaparak, deklarasyonlar yayınlı
yor. Sosyal güvenlikten.yoksun yaşlılarımız, hayırsever yurttaşların sadakalarıyla ayakta durma 
kavgası veriyor. Devletin yarattığı boşluktan, toplumu kandırarak oy toplama anlayışındaki opor
tünist siyasetçilerin popülist yaklaşımlarından yararlanarak devreye giren tarikatların, kaynakları 
belirsiz paralarla oluşturdukları yurtlarda, cumhuriyet karşıtı ordu kurma gayretleri sahneleniyor. 

Kamu yönetiminin, siyasetinin tıkandığı; toplumun genel bir çöküntü yaşadığı; insanın 
yüzde 50'sinin yardıma muhtaç olduğu, milyonlarca gencin eğimsiz, okulsuz, karın doyurma kav
gasını sürdürdüğü; yurttaşlarının yarısının sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında kaldığı; sağlık, 
eğitim gibi temel hizmetlerden parası olanların yararlandığı bir toplumsal yapıda, 20 bin çocuğa 
yurt, 10 bin yaşlıya huzurevi, 2 bin özürlüye tedavi olanağı sunmak neyi çözecek?! Bu güdük ön
lemlerle, sosyal devletin yükümlülüğü olan hizmetler, toplumumuza sunulabilecek mi?! İnsanımız, 
huzuru, kıvancı ve esenliği yakalayacak mı?! 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, geçmişte de böylesi karanlık tablolarla karşılaşmıştır. Birinci 
Dünya Savaşı ve onun sonrası verdiğimiz İstiklal Savaşı, bunun tipik örneğini oluşturmaktadır. O 
dönemde, devlet ve siyaset adamları neyi yapacaklarını bildikleri; siyasî ve özel yaşamlarıyla birer 
ahlak abidesi oldukları; yabancı devlet adamlarına, başkanlarına değil, kendi halkına güven duy
dukları; kafaları ve yürekleri yurt sevgisiyle dolu oldukları; politika ve kararlarını, toplumun gene
linin çıkartan yönlendirdiği için, zorluklar aşılmış, karanlıklar aydınlığa, umutsuzluklar umuda, ta
salar kıvanca dönüştürülebilmiştir. 
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Günümüz Türkiyesinde, ülke insanının içinde bulunduğu umutsuzluk, karamsarlık ve sorun
ların büyüklüğünden değil; halkına güvenmeyen, halkın genel çıkarlarmı gündemine almayan; si-» 
yasal ve ekonomik kirlilikten uzak kalamayan; halkı açlık ve sefalete iten; bir avuç azınlığın ban
ka cüzdanlanndaki rakamların sayısını artıran politikaları, kurtuluş reçeteleri gibi takdim edip uy
gulayan; bir gün çağdaşlıktan, laiklikten, kadın haklarından, Kemalist devrimlerinden söz edip, er
tesi gün, tarikat şeyhlerinin cüppelerinin altına, aşiret reislerinin himayesi altına giren politikacıla
rın siyasî erki kullanmasından kaynaklanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin sorunlarını çözebilmesi, yeni politikalara, yeni atılımlara, 
yeni yaklaşımlara ve siyasî erkin, toplumsal katmanlarının başka bir kesimi tarafından kullanılma
sına ihtiyaç vardır. 

Türkiye'yi, kırkdört yıldır, rantiye sınıfı, zenginler, patronlar ve onların siyasî organizasyon
ları yönetmektedir. Türkiye'nin zenginleri, burjuva kültürünü yaratamamış, Türkiye'yi sanayileşti-
rememiş, demokrasisini kökleştirememiş, uluslaşmasını sağlayıp sosyal barışını pekiştirememiştir. 
Rantiye sınıfının misyonu bitmiştir. Başka bir toplum katmanının siyasî erki kullanması kaçınılmaz 
hale gelmiştir; o toplum katmanı, yaşamını emekle sürdürenlerdir; işçilerdir, aydınlardır, köylüler
dir, esnaflardır, sanatkârlardır, memurlardır. ; 

BAŞKAN - Son 2 dakika... 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Toplumumuzun bu kesimlerinin siyasî erki kullandığı takdir

de, onların siyasî ideolojisi olan sosyal demokrasi, iktidarda uygulanma şansını yakaladığı takdir
de, Türkiye, temel sorunlarını çözme şansını yakalayacaktır. Bugünkü yapıda olduğu gibi, birey bi
rey, palyatif çözüm üretme gayretlerinin uğrattığı umutsuzluklar Türkiye'nin gündeminden gide
cektir. 

Dört beş yıldır yapılan bütçe görüşmelerindeki sözcülerin, bakanların konuşmalarını izledim; 
her bakan, kürsüye çıktığında, gelecek yıla ilişkin sorunların gündemden kalkacağı taahhüdünde 
bulunmuş; ama, bu yıl, tekrar bütçe görüşmelerine geldiğimizde, bakanların sözlerinin askıda kal
dığını; aksine, var olan sorunların büyüyerek devam ettiğini görüyoruz, yakalıyoruz. 

Düzen partilerinin Türkiye'ye vereceği bir şey kalmamıştır. ANAP'ı ile Doğru Yoluyla, artık, 
Türkiye'nin sorunlarını çözme şansını yitirmişlerdir... 

MEÜKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Allah Allah!.. 

ADNAN KESKİN (Devamla) - Türkiye'nin şansı, sosyal demokrat ideolojidedir ve onun ör
gütü Cumhuriyet Halk Partisidir...(CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Kendini kurultayda mı sandın!.. 

ADNAN KESKİN (Devamla) - Türkiye tarihinde Türkiye insanının yaşadığı tüm köklü dönü
şümlerini Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. Türkiye'nin yaşadığı dönüşümlerin, yenileşimlerin 
motor işlevini Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. Türkiye burjuvasının yarattığı olumsuzluklardan 
Türkiye insanının kurtulması da, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarıyla olacaktır, yaşama aktarıla
caktır. 

Tüm Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keskin. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, herhalde arkadaşımız kendini kurultay
da zannetti. 
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ADNAN KESKÎN (Devamla) - Ne oldu, rahatsız mı oldunuz?!. 

Sizin pislikleriniz ancak böyle temizlenir. 

BAŞKAN - Sayın Keskin, kürsüyü boşaltırsanız Sayın Bakanı davet edeceğim. 

ADNAN KESİCİN (Devamla) - İniyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, buyurun efendim, söz sizin. (SHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 15 dakikadır. 

DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin ba
şında, benden önce bu bakanlıkta görev yapmış olan tüm bakanlarımıza ve onların çalışma arka
daşlarına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten, bu kurum, partilerüstü, sosyal, ekonomik, ahlakî ve 
insanî boyutlarıyla görülmesi gereken bir kurumdur; o nedenle, hizmet veren herkese teşekkür ede
rek konuşmama başlamak istedim. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) Ayrıca, Doğru Yol 
Partisi ve Anavatan Partisi grupları adına, bir demokratik zerafet örneği gösteren bayan politikacı 
arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekileri, şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir teşekkür bor
cum var. Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çocuk Haklan Uluslararası Evren
sel Sözleşmesini onayladı. Böylece, bugün, dünyada bu sözleşmeyi onaylamış ülkelerin güzelliği
ni ve onurunu taşıyoruz. 

Bu sözleşmeden, bütün çocuklar gibi bizim kurumumuzdaki çocuklarda yararlanacaklar; bu 
onların da hakkı. O çocuklar hepimizin, evlerinizdeki çocuklar gibi kurumlarımızdaki çocuklar da 
bizim çocuklarımız. Tıpkı, Kırklareli'nde yaşamakta olan ve önümüzdeki günlerde yeni yıllarını 
kutlamak için gideceğim Saraybosnalı çocuklar gibi, hepsi bizim çocuklarımız. Artık, çocukların, 
savaşsız bir dünyada yaşamasını, demokratik düzen içinde, sosyal devletin başka güzelliklerinden 
yararlanarak, mutluluklar içinde büyümelerini diliyorum. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, bebeğinden yaşlısına, özürlüsünden yoksulu
na, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç insanlarımıza hizmet vermektedir. Bu, hizmet verilen gru
bun özellikleri itibariyle, son derece zor, ekonomik açıdan pahalı; ama, o ölçüde de kutsal bir hiz
mettir. Sosyal devlet, yurttaşlarının bugününü ve yarınını güvence altına almak zorundadır. 

Şüphesiz, doğru hizmet, yeterli hizmet, yararlı hizmet bütçe imkânlarıyla da beraber değer
lendirilmelidir. 1994 yılında çeşitli sıkıntılar yaşayan kurumumuz, öyle görünüyor ki, 1995 yılında 
da, var olan bütçe olanaklarıyla, hizmetleri dilediği gibi, hedeflediği gibi sunmakta zorlanacaktır. 

Bugün, kurumumuzda, 9 300 personel çalışmaktadır. 1994 yılı ekim sonu itibariyle, çeşitli ne
denlerle, 500'ün üzerinde memur, kurumdan ayrılmıştır. Kurumun, 1 696 hizmetli ve yardımcı hiz
metli kadrosu iptal edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurumda çalışan personel, bir yandan olağanüstü bir öz
veriyle görev yapmakta bir yandan da, müsteşarlıkla ilgili kararnamenin iptal edilmesi nedeniyle, 
dört aydır sosyal yardım tazminatlarını alamamaktadır. 

Hizmet veren personelimizin azlığı nedeniyle, bir bakıcı anneye 15,20,30 çocuk düşmektedir. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul)-Felaket. 
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DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO (Devamla) - Bir bakıcı anne, 30 özürlü çocuğa bakmak 
durumundadır. Bir anne için, bu sayılardaki sağlıklı çocuğa bakmanın bile olanaksızlığını düşünür
seniz, özürlü çocuklara verilmesi gereken bir başka hizmette, bakıcı anne sayısının ne kadar az ol
duğunu anlamamak mümkün değildir. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- Ama, Sayın Bakan, " 15 bin kadro, 30 bin çocuk " diyorsu
nuz. 

DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO (Devamla)-Efendim?.. 
BAŞKAN-Siz devam edin efendim. > 
DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO (Devamla)- Öte yandan, özellikle ülkemizin güneydo

ğu bölgesinde yaşanan iç göç nedeniyle, olağanüstü talep patlaması ve kurumlarımızdan yararlan
ma isteği, her bölgeden daha fazla artmıştır. 

Bütün bunları şunun için söylüyorum: Tasarruf tedbirleri, şüphesiz, alınması gereken, hepimi
zin, her alanda uyması gereken tedbirler olarak görüldü; ama, sosyal hizmetler alanında, bu devle
tin koruması altındaki çocuklarına, özürlülerine, yaşlılarına doğrudan hizmet veren bir alanda, bü 
tedbirlerin yumuşatılmasının, hatta kaldırılmasının gerekli olduğuna inandığım için ifade ettim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, kurumlarımızda, 0-6 yaş grubunda 1444 çocuğu
muz vardır. Koruma yaşı, genel olarak 18 olmakla birlikte, öğrenim, sanat, öğrenme, özürlülük ya 
da diğer nedenlerle üst yaş sınırı 25'e, zorunluluk hallerinde ise ömür boyuna kadar uzatılabilmek
tedir. 

Korunma kararı alınmış olan çocuklarımızın yaklaşık yüzde 82?si kimseli çocuklardır. Terk 
çocukların oranı yüzde 9, anne ve babanın ölümü nedeniyle korunma altına alınanların oranı yüz
de 9'dur. / 

Özellikle kimseli çocukların bir reform çalışması içinde yeniden ailelerinin yanında ve evle
rinde korunmaları, kendilerine ve ailelerine aynî ve nakdî yardım sağlanarak bakılmaları, 1994 yı
lında ciddî bir uygulama alanı bulmuştur ve şu ana kadar 5 690 çocuğun ailesine ulaşılmıştır. 

Bu çalışmanın sonuçları olarak, 1 154 çocuğumuzun, ailelerinin durumundaki olumlu gelişme 
ve sağlanan desteklerle koruma kararı kaldırılmış, 600 çocuğumuzun da ailesine dönme imkânı ya
ratılmıştır. 

1994 yılı itibariyle, 3 019 çocuk, kurum tarafından evlat edindirilmiştir. 1994 yılında, 413 ço
cuk işlemleri tamamlanarak evlat edindirilmiş, 331 çocuk ise evlat edindirilmek üzere aile yanına 
yerleştirilmiştir. 

Koruyucu aile sistemi, 1994 yılında, geçen yıldan daha fazla yaygınlaştırılmış ve 1993 yılın
da 38./1994 yılında 119 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirilmiştir. 
S 26 çocuk yuvası ve 94 yetiştirme yurdunda yaklaşık 19 bin çocuğumuz bulunmaktadır. Bu ço

cuklarımızın başarılarının artırılması, sosyokültürel etkinlikler sağlanarak boş zamanlarının değer
lendirilmesi, psikososyal gelişimlerine katkıda bulunulması, kuruluşa ve topluma uyumlarının sağ
lanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, büyük kentlerde değişen aile yapısı, ailede birden fazla kişinin çalışma 
zorunda kalması, zayıflayan komşuluk ilişkileri, kişilerin giderek yalnız yaşamasına; yaşlanmayla 
başlayan bedensel ve zihinsel eksiklikler, kişilerin bazı yaşamsal gereksinmelerini karşılamakta 
güçlük çekmelerine neden olmaktadır. Bazen kendi seçimleri, bazen de zorunlulukları nedeniyle, 
bu kişilerin, huzurevi erinde veya yaşlı danışma merkezlerinde, bir yanda yaşama bağlılıkları sür
dürülerek, bir yandan devletin vermesi gereken her türlü destek, hizmet ve bakım sağlanarak 
yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlanmaktadır. 
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Özürlülere yönelik çalışmalarımızda, terapi, bakım ve rehabilitasyon, özürlü ve ailelerine 
eğitim, danışmanlık ve rehberlik, sosyal yardım hizmetleriyle geliştirilerek sürdürülmektedir. 
Özürlülere yönelik politikamızın temel noktasını, koruyucu, önleyici çalışmalarla, özürlünün ön
celikle ailesi içinde korunup, ailenin desteklenmesi oluşturmaktadır. Bu çerçevede, özellikle, 
korunmaya muhtaç çocuklar ve yetişkinler için yeni bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin açıl
masının amacı, daha çok özürlü kitleye ulaşabilmek, özürlüleri toplum içinde desteklemek, işyer
lerinde üretkenliklerini artıracak, toplum içinde en az yardımla yaşamlarını kolaylaştıracak önlem
leri almak, aileleri bu çalışma sürecine aktif olarak katmak, kendi doğal ortamlarından koparmadan 
toplum tabanlı rehabilitasyon merkezlerinin hizmetlerini yaygınlaştırmak ve gerçekleştirmektir. 
1994 yılında yeni hizmete açılan yatılı ve gündüzlü rehabilitasyon merkezleriyle, toplam 11 130 
zihinsel, spastik, görme ve ortopedik özürlüye hizmet verilmiştir. 

Biraz önce, Refah Partisi Grubu adına konuşan değerli konuşmacının bahsettiği bir iki konuya 
da, izninizle değinmek istiyorum. Bakanlığımız, geçtiğimiz günlerde, başta Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu olmak üzere, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna ve tüm özel televizyon kurum
larının genel müdürlüklerine ve Ankara irtibat bürolarına bir yazılı başvuruda bulunmuş; bu baş
vuruda, şiddeti öne çıkaran, tecavüzü, istismarı öne çıkaran ve kadınları yalnız tüketici konumun
da yahut cinsel obje olarak öne sunan reklamların, filmlerin gösterilmemesini, gerek kamu yararı 
açısından gerek çocukların ruh sağlığı açısından gerekse kadınların, kadınlık onuru açısından doğ
ru bulmadığını ve gerekenin yapılmasını istemiştir. (Alkışlar) 

Bunun ötesinde, Adalet Bakanlığına yaptığımız bir başvuruyla, bir ortak çalışma grubunun 
kurulması; ne yazık ki hâlâ devam etmekte olan, kadınlara ve çocuklara karşı suçların, şiddetlerin 
Ceza Yasasında yer alan maddeleri, caydırıcı nitelikte olmadığı için yeni bir çalışma yapılması, 
talebimiz olarak sunulmuştur. 

BAŞKAN-Son 2 dakika Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO (Devamla)- Peki efendim; o zaman, diğerlerini açık
lamayayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, temmuz ayının sonunda, bakanlık görevine geldim. 
Göreve başladığım gün de, Resmî Gazetede, Müsteşarlığımızın iptali yayımlandı. Dolayısıyla, var 
olan kadrolarımızı da kaybettiğimiz bir dönem yaşadık, Müsteşarlığın iptaliyle. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda hiçbir atama yapmadım; ancak, o Kurumda 
çalışan arkadaşlarımız, onsekiz yirmi yıldır Kurumda çalışıyorlar. Çoğu, öğrencilik yıllarında aynı 
okulda okuyan, tanışan, evlenen arkadaşlarım. Onsekiz yirmi yılın sonunda, bundan birkaç yıl ön
ce gelmiş oldukları görevde bulunmuş olmaları, belki de Kurumun ve yaşamın doğal akışı içinde 
olmuştur. 

Atama yönetmeliği, yaşandığı süre içinde, eğer olumsuzluklar göstermişse, şüphesiz yeniden 
değerlendirilebilir; bazı değişiklikler de yapılabilir. 

Kurumun taşınmazları için bir çalışma sürdürüyoruz. Gerçekten, amacına daha uygun kul
lanılabilecekken yahut boş kalmaması gerekirken boş beklemiş olan bazı taşınmazlar -özellikle, üç 
büyük şehrimizde- Komisyonumuz, Genel Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilip, daha işlevsel 
ve amacına daha uygun hale getirilecektir. 

/ Kuruma yapılan bağışlar devam etmektedir. 1994 yılında yapılan bağışlar, 1993 yılında 
yapılanların 7 katı olmuştur. Hayırseverlik, yardımlaşma, iyilikseverlik... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Cümlenizi tamamlayın. 

DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO (Devamla)- ...Türk Milletinin geleneğinde vardır. 
Önemli olan, yapılan her bağışın, bir kuruşunun dahi yanlış kullanılmaması, o amaca uygun olarak 
hizmet verilmesidir. Bu inanç içindeyiz. Bu düşünceyle ve bu inançtan hiç şaşmadan, orada yapılan 
hizmetin en kutsal hizmet olduğu inancıyla görev yapmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1995 yılı bütçesinin, Kurumumuzdaki, önce çocuk
larımız, özürlülerimiz ve yaşlılarımız için, çalışanlarımız için, sonra da hepimiz için hayırlı ol
masını diliyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şahsı adına, aleyhinde, Sayın Recep Kırış; buyurun. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyo
rum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
olarak, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, huzurevleri, yaşlı danışma merkezleri, rehabilitasyon 
merkezleri gibi birtakım merkezler vasıtasıyla, çok hayatî, çok faydalı, toplum için çok gerekli hiz
metleri yermeye çalışan bu Kurumumuz, aslında, bugünkünden çok daha fazla bir bütçeyle destek
lenmesi gereken ve daha çok başarılı olmasını istediğimiz bir Kurumumuzdur. Bu Kurumumuzda 
bugüne kadar emek veren herkesi takdirle andığımızı ifade etmek isterim; ancak, bu Kurumumuz
dan ve ayrıca kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanımız olarak, şu an bütçe görüşmelerine katılan 
Sayın Bakanımızın ve İktidarın, bu Saym Bakanımızın şahsında, yapmış olduğu birtakım yanlışlık
ları, birtakım gafları burada belirtmeden ve bunlara karşı tepkilerimizi ifade etmeden geçe
meyeceğimi belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, aslında, biraz önce söylediğim gibi, şu an, gerek çocuk yuvalarına gerek 
yetiştirme yurtlarına gerek huzurevlerine gerek rehabilitasyon merkezlerine ve gerekse, bu kap
samda, sosyal hizmetler olarak yapılacak çalışmalara bütçemizden ayrılan paylar çok sınırlı, onu 
biliyoruz. Zaten, gerek tarihimizde gerek bugüne kadar yurdumuzda ve gerekse bütün dünyada bu 
çalışmalar, sadece devlet tarafından yapılan çalışmalar değildir. Bu çalışmalar, bütün dünyada -
devletin imkânları, gücü nispetinde yapılması yanında- asıl olarak, vakıflar teşvik edilmek suretiy
le, vakıflar vasıtasıyla gerçekleştirilmekte, yapılmaktadır. Türkiye'de de bugüne kadar böyle ol
muştur. Türkiye'de, sosyal hizmet amaçlı kurulmuş birçok vakfımız vardır, tarihte bunların çok gü
zel örnekleri bulunmaktadır. Bütün dünyada, devlet her şeye yetişemediği için, özel sektör de sa
dece kâr amaçlı yatırımlar öngördüğü için, bu türlü sosyal hizmet ağırlıklı işler, büyük ölçüde va
kıflar tarafından yapılmaktadır. Bunun için de, vakıflar, bütün dünyada desteklendiği, yeni garan
tiler aldığı halde; maalesef, son zamanlarda, Türkiye'de, vakıf düşmanlığı âdeta daimî bir propa
ganda konusu haline getirilmiş ve haklı haksız, bilir bilmez birçok kişi -medyadaki bazı unsurların 
da yanıltmasıyla- vakıflar aleyhine kampanyalara girişmişlerdir. Bunun son örneklerini, bildiğiniz 
gibi, geçen yıl îl İdaresi Kanununda değişiklik yapan bir tasarıda gördük. Bu tasarı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gündemine getirilmişti. Orada, vali ve kaymakamlara vakıfları kapatma, bina ve 
tesislerine el koyma yetkisi öngörülüyordu; ama, hamdolsun, bunlar, Genel Kuruldan geçmedi; do
layısıyla, tasarı kanunlaşmadı. 
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Aynı hükümler, uzunca bir zamandan beri Türkiye'nin gündemini meşgul eden Terörle Mü
cadele Kanunu Tasarısıyla ilgili olarak, bugünlerde yeniden gündeme geldi. Vakıfların, bugüne ka
dar terörle hiçbir alakaları olmadığı halde, bugüne kadar teröre bulaşmış hiçbir vakıf tespit edilme
diği halde ve vakıflar, biraz önce söylediğim çok hayatî hizmetleri bugüne kadar yapa geldiği hal
de; maalesef, Terörle Mücadele Kanunu Tasarısına da vakıflarla ilgili hükümler konulmak suretiy
le, vakıfların kapatılması ve mal varlıklarının müsaderesi hükme bağlanmak istenmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Sendikalar da var. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Sendikalar var, dernekler var. 
RECEP KIRIŞ (Devamla)- Buna, tabiî, sendikalar ve dernekler de dahildir; fakat, değerli ar

kadaşlar, bir şeyi arz etmek istiyorum: Dernek ve sendikaların durumu, vakıflardan çok daha ayrı
dır. Şöyle ayrıdır; vakıflar, tarihî kuruluşlardır ve bugün, belki beşyüz sene geçmişe dayanan va
kıflarımız vardır. - ' 

Çok kıymetli gaynmenkullerini, bugün vakıf olarak, sosyal hizmetli bir amaca tahsis eden in
sanlar, yarın bir gün hayata veda edeceklerdir ve vakfın yöneticileri, bir şekilde yasalara aykırı ha
reket etse bile, şu an yürürlükte olan Vakıflar Kanunumuza göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tara
fından bunlann mütevelli heyeti azledilebilir ve yerine yeni mütevelli heyeti tayin edilebir; ama, o 
vakıf kapatılmaz, o vakfın mal varlığına da el konulmaz, devlet müsadere etmez; böyle bir şey yan
lıştır. Çünkü, bugün, sizin samimi duygularla kuracağınız bir vakıfta, yann, sizin ölümünüzden 
sonra, o vakfın yöneticileri birtakım yanlışlıklar yapsa, devlet sizin vakfınızı nasıl kapatabilir; mal 
varlığını nasıl müsadere edebilir; bu, adalete ve hakkaniyete uygun bir davranış olur mu? 

Değerli arkadaşlar, İktidarın bu yaklaşımını kınıyorum. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Ya terör örgütünü destekliyorsa ne yapacaksın? 

RECEP KIRIŞ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, Vakıflar Kanununda ona karşı müeyyideler 
vardır. 

Bu görüşlerimi belirttikten sonra şunu ifade etmek istiyorum: Bundan bir süre önce, Sayın 
Devlet Bakanımızın, bikini ile türbanı aynı kefeye koyan talihsiz bir beyanatı olmuştur... 

URAL KÖKLÜ (Uşak)-Ayıp, ayıp... 

RECEP KIRIŞ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, bu, bizi fevkalade üzüntüye gark eden ve S ı-
ym Bakanımızın zarafetine yakıştıramadığımız, zarif olmayan bir beyanat olmuştur. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Kendisi, böyle bir şey söylemediğini belirtti. 

RECEP KIRIŞ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, şu an, aynı zamanda kadın ve aileden sorumlu 
Devlet Bakanı olarak, biz -esasen bundan sonra da bunu kendilerinden istiyor ve bekliyoruz- ken
disinin, Türkiye'de kadın haklarını daha çok savunmasını ve şu an, sadece ve sadece dinî bir veci
be olduğu için, öyle inandıklan için başlarını örten; ama bu yüzden üniversitelerde mağdur edilen, 
derslere alınmayan, sınıflara sokulmayan kız kardeşlerimizin haklannı hepimizden ziyade savun
ması gereken bir kimse olmasını isterdik ve beklerdik... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Recep Bey, bu Meclisin Başkanlık Divanında yırtmaç ko
nusu tartışıldı, yırtmaç... 

RECEP KIRIŞ (Devamla)- ...ama, böyle olmak yerine; nasıl ki, bikini ve mayoyla herhangi 
bir devlet dairesine girilmezse, türbanla da girilmez tarzında bir beyanat vermesi büyük bir talih
sizlik olmuştur. 
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Sayın Bakana, Kahramanmaraş'a uğradığı zaman, Kıbrıs Meydanındaki Sütçü İmam Anıtını 
incelemesini ve orada belgelenen, orada bir sembol haline getirilen Sütçü İmam'in hangi davranı
şıyla tarihe geçtiğini araştırmasını tavsiye ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Kırış, 1,5 dakikanız kaldı. 

RECEP KIRIŞ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Türki
ye, bundan bir süre önce, Kahire'de, Birleşmiş Milletlerin organize etmiş olduğu Dünya Nüfus 
Konferansına, çok aktif bir şekilde katılmış ve bugüne kadarki iktidarların genel yanlışlığı bugün
kü iktidar tarafından da sürdürülerek, Türkiye, maalesef, Batılıların bize telkin etmiş olduğu doğum 
kontrolünü çok öncelikli bir politika halinde oraya götürme durumunda olmuştur. Değerli arkadaş
lar, bize bunu tavsiye edenler, dünyada nüfusu teşvik etmektedirler. 

Kıymetli arkadaşlar, son olarak şunları da ifade etmek isterim ki; kadın ve aileyi korumakla 
görevli Sayın Bakanımızdan, özellikle, Anayasamızda da belirtilen aileyi koruma konusunda daha 
hassas olmalarını, manevî değerlerimize daha çok önem vermelerini -ki, bugün, huzurevlerinde, 
çocuk yuvalarında, çocuk esirgeme yurtlarında bu kadar insanımızın olması, aslında, manevî çözü
lüşün ve ailedeki yıkımın da etkileriyle oluşan bir durumdur- gerek devlet televizyonundaki gerek 
özel televizyonlardaki şiddete ve sekse yönelik yayınlar konusunda gerekli müessir tedbirleri alma
larını bekliyor ve biraz önce söylediğim zararlı yayınlardan çocukları ve aileyi koruma konusunda
ki girişimlerini ye faaliyetlerini destekleyeceğimizi ifade ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kırış. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesi üzerinde yapılan 
konuşmalar tamamlanmıştır. 

Soru müessesesine geçiyorum. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Bu sefer de ortadan başlayın. 

BAŞKAN- Arkadan başlayacağım efendim. Yalnız, o grupta Sayın Dikici ve Sayın Esengün'ü 
en başa alıyorum. 

Sayın Esengün, soru talebiniz var mı? 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-Yok efendim. 

BAŞKAN-Sayın Dikici'den başlayarak soru soranları tespit edeceğiz efendim. 

HALİL IBRAHÎM ÖZSOY (Afyon)- Bu sefer de buradan başlayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Telaş buyurmayın efendim, telaş buyurmayın; terazimiz şaşmaz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Ceza gibi oluyor Sayın Başkan; ellerimiz yukarıda... 

BAŞKAN-Aman efendim, estağfurullah; aklımızdan bile geçmez. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Televizyon yayınları ne zaman bitiyor efendim? 

BAŞKAN- Saat 19.00'da efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Bu iştah demek ki ondan. 

H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Sayın Başkan, bizi görmüyorsunuz... 
BAŞKAN- Sayın Alpaslan, şimdi arz edeceğim efendim; müsaade eder misiniz. Sayın Divan 

Kâtibine hangi sırayla yazacağının talimatını verdik. 
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H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Saym Başkan, elimizi indirebilir miyiz? 
BAŞKAN- Siz indirin efendim elinizi, yorulmayın. 

İBRAHİM TEZ (Ankara)- Biz, Fecri Alpaslan'ın öncelikle soru sormasını istiyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Tez teşekkür ederim; fakat, öyle, fazla bir yetki kullanma imkânım yok. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- İktidardan da soru sormak isteyen arkadaşlar var; İktidar soru 
sormaz efendim, iktidar icraat yapar. 

BAŞKAN^ Sorsun efendim, niye sormasın. Demek ki, icraatı eksik buluyor ki sormak istiyor. 
Soru sormak için 21 arkadaş müracaat etti, isimleri arz ediyorum; eksik kalan varsa, lütfen be

ni uyarın efendim: 

Sayın Hasan Dikici, Sayın İlhan Kaya, Saym Kadir Ramazan Coşkun, Sayın Lütfü Esengün, 
Sayın Halit Dumankaya, Sayın İsmail Sancak, Sayın Hüsamettin Korkutata, Sayın Ahmet Arıkan, 
Sayın İbrahim Halil Çelik, Saym Kemalcttin Göktaş, Sayın Abit Kıvrak, Sayın Osman Develioğ-
lu, Saym Seyfi Şahin, Sayın Mustafa Dağcı, Sayın Hasan Akyol, Sayın Halil İbrahim Özsoy, Sa
yın Faruk Saydam, Sayın Ali Dinçer, Sayın Elaattin Elmas, Sayın Hüseyin Balyalı... 

İBRAHİM TEZ (Ankara)- Benim adımı yazmamışsınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın İbrahim Tez, sizi de ilave ediyoruz efendim. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Sayın Başkan, benim ismim de yok. 
BAŞKAN- Sayın Fecri Alpaslan, sizin isminiz var efendim; okumadım galiba. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Elimi dakikalarca havada tutmuştum ve siz, elimi indirmemi 

söylemiştiniz; ama, Divan Kâtibi benim ismimi yazmamış. 
BAŞKAN- Özür dilerim, sizin isminiz var efendim, ben ikaz ettim. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim, yazdıracağım. 
Sayın İbrahim Tez'i yazdınız mı efendim? Sayın Mustafa Ünaldı'yı, Saym Hüseyin Erdal'ı... 
AHMET ÖZDEMİR (tokat)-Bir dakika efendim... 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Özdemir. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat)- Siz soru soranları tespit işleminin başında arkadan başlanması

nı emir buyurdunuz, o şekilde bir söz sarf ettiniz; ama, şu anda, yazılan 21 kişinin içinde sadece 
Anavatan Partili ve Refah Partili arkadaşların isimleri var. 

BAŞKAN- Hallederim efendim şimdi, hallederim, merak etmeyin. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat)- 22-23 kişiden sonra halledilecek bir şey kalmıyor. 
BAŞKAN- Sayın Özdemir, siz buyurun, ben hallederim şimdi efendim. 
BAŞKAN- Sayın Ünaldı'yı, Sayın Kapusuz'u yazdınız mı?.. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkan, bizi görmüyorsunuz. 
BAŞKAN-Çok iyi görüyorum beyefendi, çok net görüyorum. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Niye yazmadınız, onu anlamadım. 
BAŞKAN- Sayın Hasan Dikici, buyurun. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkanım/delaletinizle, aşağıdaki sorularımın Sa

yın Bakanımız tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum: 
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1.-5 Nisan kararlarıyla, yurtlarda kalan öğrencilerimizin zarurî ihtiyaçlarının bile karşılanma
dığı doğru mudur? 

2.- Bakanlıkları döneminde kaç tane bina kiralamışlardır; kiralama için ne kadar ödeme yapıl
mıştır? 

3.- Bakanlığa geldiklerinden bugüne kadar, kaç atama ve nakil yapılmıştır? 
4.- Yolsuzluğu tespit edildiği halde, idarî göreve getirdikleri veya görevine devam ettirdikleri 

personel var mıdır? 

Bütçenin, milletimize ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Seyfi Şahin; buyurun. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma şu soruları sormak 
istiyorum: 

1.- Yeni doğanlarda "konjenital hastalıklar" dediğimiz, doğuştan gelen hastalıkları ve sakat
lıkları önlemek için hamilelerin eğitimini düşünüyor musunuz? 

2.- Büyük sosyal meselelere sebep olan, keyif veren zehirler ve uyuşturucular hakkında ted
birleriniz nedir? 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Osman Develioğlu; buyurun. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanımın şu soru

ları cevaplandırması hususunu arz ederim: 
1. - Bütçeden, kurumumuza ayrılan pay dışında, aynî ve nakdî olarak, 1993 ve 1994 yılında, 

ne kadar yardım temin edilmiştir? 
2. - Bekâr evlerimle, şu anda, kaç kişi barınmaktadır? Bu geçlerimizi, toplumla kaynaştırmak 

gayesiyle, herhangi bir eğitim programı tatbik edilmekte midir; iş eğitimi verilmekte midir? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Dağcı, buyurun. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana birkaç soru sor

mak istiyorum. 
1. - Bakanlığa atandığınızdan bu yana, çalışanlardan kaç kişi yer değiştirmiştir, kaç idareci gö

revinden alınmıştır, makama getirilenlerin bazıları ailece ödüllendirilmiş midir; bu tür iddiaları ce
vaplar mısınız? 

2. - Yeni personel aldınız mı? 
3. - Artan ekonomik problemler, toplumumuzun temel taşı olan aile müessesesine zarar ver

mekte, hatta bunalımlara ve boşanmalara sebep olmaktadır; yıkılan yuvalar vardır. Kadınlarımızı, 
bilhassa ev hanımlarımızı üretken yapacak, aileye gelir temin edecek ciddî bir çalışmanız var mı
dır? 

4. Yetiştirme yurtlarındaki başarılı, zeki çocuklarımızı da, yurt içinden ve dışından -mesela 
Amerika'dan-burs almalarını sağlayarak, ödüllendirmeyi düşünüyor musunuz? 
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5. - 1995 yılında, Bakanlığınıza bağlı kuruluşların, Kayseri'yle ilgili ne gibi çalışmaları so
nuçlandıracağını açıklar mısınız? 

6. PKK'nın şehit ettiği vatandaşlarımızın eş ve çocuklarına bugüne kadar, Bakanlık olarak 
maddî ya da manevî ne gibi yardımlar yapılmıştır; bunların adedi ve miktarı ne kadardır? 

Teşekkür ederim. -

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Ahmet Özdemir, buyurun. 

AHMET ÖZDEMİR (Tokat)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana üç soru sormak is
tiyorum. x 

1. - Bosna- Hersek'te, annesiz ve babasız kalan çocuklardan kaçı yurtlarda barınmaktadır; bu 
konuda herhangi bir çalışma var mıdır? 

2. - Terör nedeniyle, güneydoğudan, köylerini terk ederek göç eden ailelerin çocuklarından 
yurtlarda barınan var mıdır; bu konuda da herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

3. - Erzincan - Başbağlar Katliamından geriye kalan 120 çocuktan, bugüne kadar, yurtlarda 
barınan var mıdır; bu konuda da herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Şenisek, buyurun. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana iki soru sor
mak istiyorum. 

1. - Şu anda, bir ilimizde belediye başkanlığı yapmakta olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu eski Genel Müdürüyle ilgili bir soruşturma ve yolsuzluk dosyası olduğuna dair, ka
muoyuna intikal etmiş bilgiler vardı. Bu yolsuzluk dosyasının akıbeti ne olmuştur; bilgi verebilir 
misiniz? 

2. - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, ülkemizde, sosyal dev
let olmanın gereği çalışmalar yapmakta, bu arada, yardıma muhtaç ve özürlü vatandaşlarımızla da 
ilgilenmektedir; ancak, mevcut yapıyla da, arzu edilen hizmetler verilmemektedir. Bu eksikliği gi
derebilmek ve toplu bir çözüm bulabilmek için, özürlüler bakanlığı kurulmasını düşünüyor musu
nuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Özsoy; buyurun. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Başkan, yardımlarınızla, Sayın Bakana, cevaplan

dırılmak üzere iki soru sormak istiyorum. 
1. - Sosyal hizmet uzmanlarına, çalışma sahaları, ihtisaslaşma, yükselme ve mesleklerinde söz 

sahibi olmaları açısından sahip çıkılmayan bir dönemde yaşadığımız malumdur. Bu meslek grubu
nun yetkilerini, ihtisaslaşmalarını ve çalışma sahalarını belirleyecek herhangi bir yasal çalışma ya
pılmakta mıdır? 

>2- Bugün ülkemizdeki huzurevleri -gerek devlet gerekse gönüllü kuruluşlar tarafından yapıl
sın- tek tip, çok katlı ve içinde barındırdığımız yaşlıların yaşam şartlarına ters düşecek bir fizikî 
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yapıya sahiptir. Bu projeler değiştirilerek, iklim, coğrafî şartlar ve Türk insanının yaşam şartlan 
göz önüne alınarak, yeni bir fizikî proje çalışması yapılmakta mıdır? 

Teşekkür ederim. , 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Alpaslan; buyurun. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) Sayın Başkan, biraz önce Sayın Kırış kürsüde konuşurken, Sa

yın Bakanın bir beyanından bahsetti ve SHP sıralarından bir uğultu yükseldi. Basında, Sayın Ba
kanın mayo ile türban arasında bir benzerlik kurduğu yolunda birtakım haberler yer almıştı. Eğer, 
Sayın Bakan öyle bir şey söylemediğini iddia ediyorsa, ben, sorumu geri alacağım. Şayet, Sayın 
Bakanın "ben öyle bir şey söyledim" şeklinde bir beyanı varsa, bunu hem biz bilelim hem de ka
muoyu bilsin. Eğer böyle bir beyanı olmuş ise, bu, bir talihsizliktir. 

Mayo ile başörtüsünün kullanma alanları arasında nasıl bir benzerlik kurulmuştur? Kadın ve 
aileden sorumlu Devlet Bakanı, Türk kadınının mutlu yaşamasını hedefleyen bir bakan olarak, bu 
mutluluğu düşünüyorlar mı; faaliyetleri arasında bu mutluluğun gerçekleşmesini görüyorlar mı? 
Eğer öyleyse, Türk kadınlarının birkısmı, başlarını örterek mutlu olacaklarına inanıyorlarsa, onla
rın bu tabiî, demokratik haklarının verilmesinde yardımcı olmayı düşünüyorlar mı? Eğer yasal dü
zenleme gerekiyorsa, bu alanda birtakım çalışmalar içine girmeyi düşünüyorlar mı? Demokrasi an
layışları, başını örten, inançlarına uygun yaşayan ihsanlar için de geçerli midir; yeterli midir ve p 
ölçüde midir? 

Teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

, Sayın Saydam, buyurun efendim. 
FARUK SAYDAM (Manisa)- Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakandan aşağıdaki soru

larımın cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
Birinci sorumda, özürlülere bakanlık kurulması konusunda bir talebim olacaktı; ancak, Sayın 

Şemsek onu sordukları için bu sorumu sormuyorum. 

İkincisi: Özürlülerle ilgili ne gibi yeni iyileştirmeler düşünülmektedir? 

ÜçüncUsü : Yurtlarda barındırılan 18 yaşından büyük, kimsesiz, bakıma muhtaç gençlerimi
zin, özellikle kız çocuklarımızın evleninceyc veya iş buluncaya kadar yurtlarda kalmaları ve dev
letin himayesinin devamı hususunu düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Ahmet Arıkan, buyurun efendim. 
AHMET ARIKAN (Sivas)- Sayın Başkanım, delaletinizle aşağıdaki sorularımın, Sayın Bakan 

tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
1. - SHP eski milletvekili Uğur Cilasun'un diş hekimi hatunu, günde bir iki sefer işyerine uğ

rayarak maaş alıyormuş; doğru mu? 
BAŞKAN- Sayın Arıkan, bir yanlışınız var galiba ve soruların da şahsî olmaması lazım bili

yorsunuz. Şöyle sorabilirsiniz : İşyerine uğramadan maaş alanlar var mı? 

AHMET ARIKAN (Sivas)-Maaş alıyor; doğru mu? 
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BAŞKAN- Lütfen... Böyle sorun. 

AHMET ARIKAN (Sivas)- 2. - Atamalarda ve tayinlerde, siyasî zihniyetine göre, işe göre 
adam değil de, adama göre iş veriyorlarmış; doğru mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

Sayın Sancak, buyurun efendim. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul)- Sayın Başkan, 1986 yılında, Anavatan Partisi döneminde ku
rulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun amacı, muhtaç durumda bulunan SSK, 
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamı dışında olan vatandaşlara yardım etmekti. 1994 yılında bu 
fondan kaç kişi yararlanmıştır? 

2. - Ödenen toplam yardım ne kadardır; 1994 yılında bu fonda toplanan paradan, başka fasıl
lara para aktarması yapılmış mıdır; yapılmışsa, hangi fasıllara aktarma yapılmıştır; toplam 
para miktarı ne kadardır; başka fasıllara yapılan aktarmalardan sonra bu fonda ne kadar para kal
mıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. y 

Sayın Dinçer, buyurun. 

ALİ DİNÇER (Ankara)- Sayın Başkan, sosyal hizmet ve çocukları esirgeme gibi konular, top
luma ne kadar mal edilirse, o kadar etkin ve verimli çalışma alanlarıdır. Bu amaçla, Sayın Bakana, 
aracılığınızla, şöyle bir soru yöneltmek istiyorum: 

Toplumumuzu da bu hizmetlerle ilgilendirmek için, gönüllü aile programları uygulaması, aca
ba ne ölçüde yapılıyor? Çok sayıda kimsesiz çocuğumuz yetiştirme yurtlarında yaşıyor, bunların 
kaç tanesi gönüllü aile sahibi olabilmiş? 

Ayrıca, eğer, bu gönüllü aile programı varsa ve yetersizse, geliştirmekle ilgili projeleri var mı; 
onları öğrenmek istiyoruz. 

Bu arada, 10 bine yakın öğrenci, kardeş ülkelerden ve akraba topluluklardan Türkiye'ye gel
di. Bunlar, Türk toplumunu tam olarak tanıyabilmeliler; onlar için de gönüllü aile programının uy
gulanmasında yarar vardır. Böyle bir uygulama yapıyorlar mı; yapmıyorlarsa, yapmayı düşünebi
lirler mi, böyle bir proje geliştirebilirler mi? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 

İki tane yazılı soru vardır; okutuyorum: 

Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana som sormak istiyorum. 

Saygılarımla. 

Kadir Bozkurt 

Sinop 

Soru : Sinop İlindeki Kız Yetiştirme Yurdu kapatılarak, Trabzon'a verilmiştir. Adı geçen yur
dun tekrar Sinop'ta açılması düşünülüyor mu? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aracılığınızla, aşağıdaki sorumun Sayın Bakana sorulmasını saygıyla arz ederim. 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

1. - Daha önce yayımlanan Aile Ansiklopedinizden, elinizde kaç adet kalmıştır? Kalanları da
ğıtmayı düşünüyor musunuz? Ayrıca, bu tür faydalı yayınları sürdürmeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN-Son soru için, Sayın İlhan Kaya, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sıralar değişti. 
BAŞKAN- Evet, değiştirdim efendim, herkese imkân tanıdım, hiçbir şikâyet de almadım. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Şikâyet almak, ses çıkarmaya bağlıysa, biz de ses çıkarıyoruz. 

BAŞKAN- Şikâyetinizi aldım Sayın Kapusuz, şimdi aldım şikâyetinizi. 
Sayın Kaya; buyurun. 
İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakan tarafından cevaplandı

rılmasını istediğim sorularımı sormak istiyorum. 

.1. - Bir süre önce, İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne -basma da yansıyan- bağlı olan, 
Kahramanlar Semtinde bulunan Kadın Misafirhanesi, Alsancak Semtinde bulunan Yaşlı Danışma 
Merkezi ve Karşıyaka İlçesinde bulunan Toplum Merkezinin telefonları, 60 milyon liralık borçtan 
dolayı kesilmiştir. Telefon kesintileri... 

BAŞKAN- Yorumsuz soru istiyorum Sayın Kaya. Sorunuzu sorun, yoksa, keseceğim. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Soru geliyor efendim. 
Telefon kesintileri, il müdürlüğü vasıtasıyla genel müdürlüğe iletilmiştir. Bu durumu, Sayın 

Bakanımıza ilettiğimizde, derhal müdahale edip, telefonların açılmasını sağlamıştır. Bu vesileyle 
Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum; ancak, öğrenmek istediğim: 60 milyon lira borcu ödemede sı
kıntı çeken bir kurum, bu borcu 90 milyon lira olarak ödeyip, 30 milyon lira fazla ödeme yapmış
tır; bu faizi -gecikme zammını-kimden tahsil edeceğini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Kaya, sözünüzü kesiyorum. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkan, çok önemli... 
BAŞKAN-Sözünüzü kesiyorum efendim. 
İLHAN KAYA (İzmir)-Efendim, lütfen... Çok önemli.... Lütfen... 
BAŞKAN- Ya sorunuzu sorarsınız ya sözünüzü keserim. 
İLHAN KAYA (İzmir)- Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı erkek yetiştirme yurtlarında çalışan 

öğretmenler ve diğer görevliler fazla çalışma ücretlerinden yararlanmakta iken, Anayasa Mahke
mesinin iptal ettiği kanun hükmünde kararnameden sonra bu tazminat ödenmemektedir. Hükümet, 
bugüne kadar, neden bu yasal eksikliği giderecek bir kanun tasarısını Meclise getirmemiştir? 

Kurum çalışanlarının çok zor çalışma koşullarına rağmen, mağdur edilmelerine yol açan bu 
hukukî eksiklikler ne zaman giderilecektir? 

Hükümet, yeni iptal durumlarına yol açmayacak düzenlemeleri yapma konusunda gerekli ted
birleri bundan sonra alacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN- Sayın Kaya, size gösterdiğim iyi niyeti istismar ettiniz. 

İLHAN KAYA (İzmir)-Özür dilerim efendim. 

BAŞKAN- Son bir soru hakkı daha vereceğim. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Çok özür dilerim Sayın Başkanım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Bunları cezalandırın Beyefendi. Bunları cezalandı
rın... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Yetişecek!.. Yetişecek !.. 

BAŞKAN- Bir daha söz hakkı vermeyeceğim size soru için. 

Buyurun Sayın Erdal. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkanım evvela, teşekkür ederim; sağ olun. 

Sayın Bakandan bir sorum vardır: 

Sayın Başkan, Yozgat'ta, Anavatan zamanında inşaatına başlanan sosyal hizmetler binası, 
SHP-DYP Koalisyonu İktidara geldiği zaman durduruldu; o günden bugüne kadar da hiçbir faali
yet yok, kaba inşaatı bittiği halde... 

BAŞKAN- Soruyu efendim, lütfen... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Soru: Bu inşaat neden durduruldu; yapmayı düşünüyor musu

nuz? 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Ben teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Korkutata, çok kısa bir sorunuz olduğunu söylediniz; buyurun. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Bir dakika efendim... İstirham ediyorum. Lütfen, bana yar
dımcı olun efendim. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- En önce biz el kaldırmıştık... 

BAŞKAN- Vermiyorum!.. 

Buyurun Sayın Korkutata. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sayın Başkanım, doğu ve güneydoğuda gerçekten 
çok büyük sıkıntı var. Yurtlara çok sayıda başvuru var, yuvalara çok sayıda başvuru var; Sayın Ba
kanım demin de söyledi. Acaba, kaç tane yeni yurt veya yuva yapmayı düşünüyorlar; planlarında 
böyle bir şey var mı? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Soru sorma müessesesi bitmiştir. 

Sayın Bakan, cevap vermek için vaktiniz yok. 

DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO- Tüm sorulara yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN- Hepsine yazılı cevap vereceksiniz. 

Teşekkür ederim. 
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Sayın milletvekilleri, biraz önce, üç sayın milletvekili arkadaşımız, dilekçeyle müracaat ede
rek, TRT-3'ten yapılan naklen yayının, saat 19.00'dan sonra da devam etmesi arzusunda oldukla
rını ifade ettiler. Ben, bu dilekçeye bütün arkadaşlanmın katıldığını biliyorum ve dilekçeyi, biraz 
önce toplanmış bulunan Danışma Kuruluna da yetiştirebilmeleri için Sayın Meclis Başkanına gön
derdim; ama, şu anda bana gelen nota göre, bugün için bunun mümkün olamayacağını, bu görüş
melerin naklen verilmesinin saat 19.00' da sona erdirileceğini bildiriyor; ama, ben, sayın milletve-
killerimizin verdikleri dilekçe doğrultusunda ve arzuları istikametinde, milletvekillerinin konuşma
larının, saat 19.00'dan sonra da naklen verilebilmesi için, girişimlerimi yarın da Meclis Başkanlı
ğı nezdinde sürdüreceğim. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sayın milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçe

si üzerinde yapılan görüşmeler, tamamlanmıştır. 
Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Kabul et

meyenler—Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir, 
Bölümleri okutuyorum: 
/. - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 

Lira 
Program 

Kodu 
101 

111 

900 

BAŞKAN 

Açıklama 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Genel Sosyal Hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

(B) cetvelini okutuyorum: 

Gelir 
Türü 

B-CETVELİ 

Açıklama 

385 476 000 000 

1 757 024 000 000 

42 000 000 000 

2184 500 000 000 

Lira 
Vergi Dışı Normal Gelirler l 548 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1636 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

508 — 

2184 500 000 000 



T.B.M.M. B : 53 15 .12 .1994 0 : 2 

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

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin 
bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhe-
sabı 

BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1993 malî yı
lı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

A - CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden ödenek 
Toplam 1106 995 511000 1064 547124 000 68 475 575 000 49 457 942 000 23 430 754 000 

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

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmini . Tahsilat 

Lira Lira 
TOPLAM 898 000 000 000 1 079 482 879 000 

• BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı kesinhe

sabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı büt

çesi ile 1993 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
E) GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
I. - Gümrük Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Programımıza göre, Gümrük Müsteşarlığı bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz isteyen sayın milletve

killerini okutuyorum: 
Grupları adına söz alanlar: RP Grubu adına Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip, SHP Gru

bu adına Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoglu, ANAP Grubu adına İstanbul Milletvekili Engin 
Güner, DYP Grubu adına Afyon Milletvekili Etem Kelekçi. 

Şahısları adına söz alanlar: Lehinde, Kayseri Milletvekili Seyfı Şahin; aleyhinde, Adana Mil
letvekili İbrahim Özdiş. 

BAŞKAN- Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet 
Remzi Hatip; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Devlet Bakanımız ve Gümrük Müsteşarlığı mensupları; hepi
nizi hürmetle selamlıyor, 1995 yılı bütçesinin, memlekete hayırlı olması dileğiyle sözlerime başlı
yorum. , 
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Gümrük Müsteşarlığının rutin ve idarî işleri üzerinde durmak istemiyorum. Geçen sene oldu
ğu gibi, bu sene de müsteşarlık bütçesi görüşmeleri, Bütçe Komisyonunda, ağırlıklı olarak, güm
rük birliği konusu üzerinde cereyan etmiştir. Bugün yaşadığımız hadiseler de, gümrük birliği ko
nusunu, ehemmiyetli olarak ortada tutmaktadır. O yüzden, ben de konuşmamı, ağırlıklı bir biçim
de, bu konu üzerine teksif etmek istiyorum. 

Malumları olduğu üzere, Avrupa Hıristiyan devletleri arasında 1957 yılında Roma Antlaşma
sı imza edilmiş; bir müddet sonra Yunanistan buraya müracaat ettiği için Türkiye de gayrete gel
miş, Yunanistan'ın dahil olacağı bir toplulukta bizim ihracatımızın zarar göreceği ve de ileride te
şekkül edecek bazı muhtemel entegrasyonun da dışında kalabileceğimiz endişesiyle, 1959 yılında 
biz de başvuruda bulunmuşuz; bundan beş sene sonra da Ankara Antlaşması yapılmış. Ankara Ant
laşması, kendi başlığında da ifade edildiği gibi, bir ortaklık oluşturan antlaşmadır. 

Bu ortaklığın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını, Türk halkının istih
dam seviyesinin ve gene Türk halkının yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlamak amacıyla, tica
rî ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir ve de bunu ya
pabilmek için topluluğun desteği alınarak gayret edilecektir. Esas bu; yani, Türkiye'nin makul se
bep olarak yapıştığı esas bu. 

Bu ortaklık antlaşmasına göre, hazırlık döneminde topluluk bize birtakım imkânlar verecek ve 
Türk ekonomisinin güçlendirilmesinin temel çalışmaları yapılacak, geçiş ve sori dönemde ise, gi
derek artan ve gelişen bir şekilde gümrük birliği teşekkül edecek ve Türk ekonomik politikaları da 
topluluğunkine yaklaştırılacak. Böyle bir durumda, Türkiye, bu anlaşmanın gereklerini önemli öl
çüde yerine getirmiştir. Zaman içerisinde, Avrupa'dan yapılan ithalatta, gümrüklerimizde iki liste
ye göre, yüzde 90 ve yüzde 80 indirim yapılmıştır. 

Avrupa dışından gelecek mallara uygulanan gümrükler de, yine Avrupayla uyum sağlanarak, iki 
liste de yüzde 70 ve yüzde 80 nispetinde indirilmiştir. Buna mukabil, Avrupa, Türkiye'nin gönderdiği 
mallara gümrüklerini kaldırmış; ama, sık sık antidamping vergisi uygulayarak ihracatımızı engelleme
ye devam etmiş; Türkiye'nin tekstil mamullerine de kota koyarak, aynı engellemeyi devam ettirmiştir. 

Türkiye'den mal girişine kalite belgesi istenmektedir, TSE damgası kabul görmemektedir; ta
biî, bu, büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. 

İşçilerimizin serbest dolaşımına da müsade edilmemektedir. 
En mühim husus da, Türkiye, Gümrük Birliği dolayısıyla büyük zarara uğrayacaktır. Ortaklık 

anlaşmasında öngörülen, malî protokollerin ilk üçünde kabul ettikleri malî yardımların, sadece 705 
milyon ECU'lük kısmı, uzun zamanda ve güçlükle Türkiye'ye ödenmiştir. 

Dördüncü Protokolün gereği olan 600 milyon ECU ise, Yunan vetosu ile halen ödenmemiştir 
ve ödenmeyecektir. Bu anlaşmalar icabı, Türkiye'ye ödenmesi gereken toplam meblağ 3 milyar do
lardır. Buna mukabil, Yunanistan Avrupa Topluluğu üyeliğine alınmış, kendisine 20 milyar dolar 
hibe edilmiş ve durumunu düzeltmiştir. Hakeza, Portekiz ve İspanya da aynı ölçüde yardım almış 
ve ihya olmuştur. Her üçü de, önce durumlarını düzeltip Avrupa Topluluğu üyesi olmuşlar, sonra 
da Gümrük Birliğine dahil edilmişlerdir. Türkiye ise bu saydıklarımızın yanında devede kulak gi
bi kalan küçücük yardımı bile -taahhüt edilmiş olmasına rağmen- alamamış ve AT'a da üye olama
mış; ama, AT tarihinde ilk defa ve belki son defa olacak bir şekilde AT'a üye olmadığı halde, Gümrük 
Birliğine girmek üzere talip olmuştur. Sayın Başbakanımızın ifadesiyle "AT kapısı bize kapalı, öyle ise 
bu kapıya bir iki basamak atıp zorlamak için bu Gümrük Birliğine girelim" politikası takip edilmiştir. 

Bütün bu ekonomik ve malî dışlamanın yanında, Avrupa Topluluğu, Türkiye'nin birinci dere
cede ilgili olduğu bütün siyasî meselelerde Topluluk organlarında Türkiye'ye karşı hasmane tavır
lar ortaya koymaya devam etmiştir. Kıbrıs, Ermeni-Azeri meseleleri, Bosna-Sırp meşeleri ve Tür
kiye'deki bölücük hadiseleri gibi... 
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Türkiye, henüz, özlediği, bir kızıl elma gibi arkasından koştuğu, Avrupa Topluluğuna girece
ği için değil, sırf Gümrük Birliğine gireceği için, yılda en az 4 milyar dolar gümrük ye onun eşde
ğeri vergi kaybına uğrayacaktır. Ayrıca, karşı taraftan ithalatımızın artması sonucu, rekabet edeme
yeceğinden dolayı fabrikalarımız kapanacak, çok sayıda insanımız işsiz kalacak, ödemeler denge
si açıklarında finansman güçlüğü hâsıl olacak, vergi kayıpları ve birtakım sosyal maliyetler yüzün
den, Türkiye, maalesef iflasa uğrayacaktır. Bunu ısrarla söylüyoruz ve bunu söyleyen de sadece 
Refah Partisi değil; bu görüş bugün, geniş bir kitleye mal olmuş vaziyettedir. 

İktidarın yalan destekçilerinden Jack Kamhi, bir gün evvelki gazetede çıkan beyanında "Av
rupa Birliğinin asıl niyeti Gümrük Birliği değil, gümrük indirimidir. Serbest dolaşım hakkı gibi 
haklarımız verilmemiş; bütün bu haklardan yoksun bırakılmışız. Anlaşmada elde edilmiş olan hak
larımız veto edilemeyeceği halde, Yunanistan'ın vetosu sebebiyle hâlâ Malî Protokol uygulanmı
yor; Malî Protokolün dondurulması da mümkün olmadığı halde bu yapılıyor. Öyleyse, biz, büyük 
bir aldatmaca altındayız" diyor. 

Keza, Yalım Erez de aynı şeyi söylüyor "Türkiye'nin, karşılıksız bir şey vermesi doğru değil. 
Teslimiyetçi bir mantıkla Gümrük Birliğine girilmesine karşıyız. Ancak, biz, onlara yıllardır taviz 
veriyoruz; karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirmezse, Türkiye'nin başka alternatifleri de var
dır. BMW ve Mercedes yerine Japon arabalarını buraya getiririz" diyor. 

Şimdi, demek ki bir konsensüs yok; ama, demin arz ettiğim gibi, bir kızıl elma şeklinde bura
ya gidiliyor. Halbuki, Batı, hakkı değil, kuvveti üstün tutan bir zihniyete sahiptir; bu sebeple dayat
maktadır. Bütün anlaşmaları ayak altına almakta; öyleyse, biz, Gümrük Birliğine girersek, Avrupa 
Topluluğuna girmek için yapacağımız çabalar netice verirse, kuvveti egemen tutan zihniyetin ka
bulü anlamına gelecek, 200 senedir üzerimizde "şark meselesi" diye oynanan oyunlara teslim ol
muş olacağız. 

Yaşadığımız, şu anda da, az çok herkesin ortak görüşü; ülkemizin, Gümrük Birliğini gerçek
leştirmek için gerekli hazırlıkları yapamadığı merkezindedir. Hükümet, işi ciddiye almamaktadır; 
bu kadar ısrar etmesine rağmen hiçbir hazırlığı yoktur. İşte, Gümrük Müsteşarlığının kanunu bile 
çıkmamıştır. "1 Ocak 1996'ya kadar yetiştireceğiz" diyor; ama, yarın Gümrük Birliğine girmek 
için 19 Aralıkta yapılacak müzakereler için davul zurna çalınmaktadır; ama, bu işler kursakta ka
lacağa benzemektedir. İşadamları da hazır değil. Avrupa Topluluğu Mecmuası bir anket yapıyor ve 
bu ankette görülüyor ki, yüzde 52'sinin hiçbir fikri yok. Kimin; sanayicilerin. Yüzde 2'si "ben bir 
birim teşkil ettim, onların söylediklerini yapacağım" diyor. Sektörlere gelince: Tekstil sektörü gir
mek istiyor. Niçin; kotayı kaldırmak için; ama, otomotiv sektörü de "hayır, girmeyelim" diyor. Ni
çin; hassas sektör ayırımı yapılırsa "ben mallarımı dışarıyı satamam" diyor. Bunu bizzat otomotiv 
sanayii dernekleri başkanları ifade ediyorlar. Tarım sahasında da, tarımımızın mutlaka güçlendiril
mesi, üretiminin artırılması ve dünyaya bağımlı olmaktan kurtarılması gerekmektedir. Aksine, ta
rımdaki girdiler, ateş pahasına çıkarılmakta, tarım ürünlerinin fiyatları da en aşağı seviyelerde tu
tulmaktadır. Buna mukabil, Avrupa'da, aynı konuda, bedavaya yakın olan girdiler ve de çok yük
sek fiyatta tarım ürünlerinin satılması nedeniyle bunlarla rekabet etmek mümkün değildir. 

Ankara Antlaşması bir ortaklıktır. Ortaklıkta, kârın da zararın da paylaşılması gerekir. Halbu
ki biz, böyle kâr zarar paylaşacak durumda değiliz. Millî gelirden, enflasyona kadar, onlardan çok 
geri vaziyetteyiz. Bütün bu zaaflıklar içerisinde iktidar, hiçbir çaba göstermiyor; teşvik etmek ye
rine sanayi öldürülüyor. 

Eğer Gümrük Birliğine girersek kararlarda söz sahibi olamayacağız. Üçüncü ülkelere ait mal
ların gümrük anlaşmalarında biz, karar merciinde olmayacağız; ama, boyunduruk altında olacağız. 
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Yunanistan'ın vetosu, Almanya'nın vetosu, malî yardımlara, serbest dolaşımlara engel olmaya de
vam edecek. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bugün, bir bomba patladı. Avrupa Parlamentosunun 
Strasbourg'ta yaptığı dünkü toplantıda, bütün grupların ittifakıyla bir karar taslağı imzalandı. Bu
gün, belki, şu saatte kabul edilmiş olacak. Ne diyor bu taslak; bizim, 19 Aralıkta yapılmasını bek
lediğimiz toplantı yapılmasın, Gümrük Birliğinin ertelenmesi kararı alınmasın ve bu toplantı erte
lensin, askıya alınsın. 

BAŞKAN-Son 2 dakika efendim. 

AHMET REMZt HATİP (Devamla)-Muhterem arkadaşlarım, gcrekçede"DEP kararı, insan 
hakları, demokrasi" deniyor, Bosna'daki katliamları görmezlikten geliyorlar; buradaki meseleleri 
bahane ediyorlar. Bu nedir arkadaşlar: Nüfusumuzun çokluğu bahanedir, İslam oluşumuz en bü
yük bahanedir. Bu, bir sürpriz değildir. 

"Özelleştirme yapın, mevzuatı uyumlu hale getirin, gümrük indirimlerine girin" diyor. Bu dü
zenlemeler yapılıyor, o zaman da "yerim dar" diyor. Demek ki bunlara güvenmek mümkün değil
dir. İşte Fas Konferansı, bizim nereye güveneceğimizin bir işaretidir. 

Koskoca dünyada, iktisadî manada üçlü bir bloklaşma vardır, bir de muazzam bir boşluk var
dır. Türkî devletleri, İslam devletleri boştur; bunların bir araya gelmesi de ancak, Türkiye'nin li
derliğinde mümkündür. Türkiye, kendi liderliğinde bir blok meydana getirmedikçe; kendi ortak pa
zarını, kendi birleşmiş milletlerini bu ülkelerle kurmadıkça ihya olmamız mümkün değildir ve bü
tün bu düşünceler boş hayal olacaktır. 

Yapılan bütün bu anlaşmalar, bir gün Türkiye'nin aleyhine dönecek vaziyete gelir diye düşün
mek mecburiyetindeyiz. Vaktiyle Kıbrıs'ı emaneten İngilizlere verdik, ne oldu; elimizden çıktı; 
Kerkük, Musul meselesi Lozan'da donduruldu, ne oldu; elimizden çıktı; İkinci Cihan Harbinde 
İtalyanların terk ettiği 12 adalar Yunanlılara geçti, Rogers Planı, Kenan Evren sayesinde ne oldu; 
Yunanlılar hazır NATO'dan çıkmışken tekrar kendi elimizle NATO'ya üye olmasını sağladık, ba
şımıza bela ettik; bütün bunlar anlaşmalarla oldu. 

Binaenaleyh, bütün bu meseleleri dikkate alırsak, Avrupa Topluluğuna girmek zaten mümkün 
olmayacak. Gümrük Birliğine girmek de, memleketimize herhangi bir fayda getirmeyecek; büyük 
sıkıntılara sebep olacaktır. Yüce Meclisin dikkatlerine arz eder, hepinize saygılar sunarım. (RP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Hatip. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mehmet Kerimoğlu; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Gümrük Müsteşarlığı, hepinizin bildiği gibi, 1984 yılına kadar Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı olarak görev yapmıştı. Daha sonra, etkin ve verimli hizmet gerekçesiyle, bu ba
kanlığımızın Maliye Bakanlığına bağlı olduğunu görüyoruz. 1993'te 485 sayılı kararnameyle, 
1994'te 541 sayılı kararnameyle, her yıl yeniden düzenlemeler yapmışız. Her yıl sonunda da bütçe 
görüşmelerinde, özellikle Gümrük Birliğinin tartışıldığı şu günlerde, tüm milletvekili arkadaşları
mız, grup yöneticilerimiz, böylesi ciddî bir konunun, bir bakanlık eliyle yürütülmesini dile getir
mişler, her seferinde, ilgili ve yetkili bakanımız "inşallah seneye" demiş. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)-Hükümettesiniz, yapın! 
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MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Elbette ki, Hükümetteki bir milletvekilinin de, zaman 
zaman, başka arkadaşlarımız gibi, gördüğü sıkıntıları dile getirmek, bence olumsuzluk değil, olum
luluktur. Ö sıkıntıları paylaştığımı söylemek istiyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Olumlu da, sonuç yok Sayın Kerimoğlu. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Biraz sonra, Sayın Bakanımız, yine burada, inşallah se
neye böylesi önemli bir bakanlık örgütlenmesi yi e karşımıza çıkacağını söyleyeceklerdir. 

Eğer, başından belirtildiği gibi, etkin ve verimli hizmet gerekçesiyle Gümrük ve Tekel Bakan
lığı ortadan kaldırılmışsa, bugün, bunun böyle olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunun da böy
le devam etmesi, zaten mümkün değildir. Belki, birçok nedenleri vardır; ama, bana göre iki önem
li nedeni vardır: Türkiye'nin içinde bulunduğu bürokratik kadronun ve işin ehemmiyeti ve özelliği 
açısından teknokratik kadronun yeterince olmayışından ötürü, bu işi, uzun zaman böyle götüreme
yiz. 

İkinci önemli nedeni ise, içinde yer almaya çalıştığımız Gümrük Birliğindeki ve Avrupa Eko
nomik Topluluğundaki ülkeler, bu tür işlerini ya "dış ekonomi" ya da "ticaret bakanlığı" adı altın
da örgütlemişlerdir. Bizim de, "inşallah, bir dahaki bütçeye" sözünü kulllanmadan önce ve Güm
rük Birliğine girip girmeme tartışmasından daha önce, 24 saat içerisinde -en kısa süre içerisinde-
bu teşkilatı, mutlaka, "gümrük ve dış ticaret bakanlığı" adıyla örgütleme zorunluluğumuz vardır; 
bu işi hafife alamayız. 

1991 Kasım ayındaki program ve protokolümüzde esasen, "devletin yapısını, yukarıdan aşa
ğıya birçok yeni bakanlık düzenlemeleriyle örgütleyeceğimiz" vaadinde bulunuyoruz. Sadece, 
gümrük ve dışticaret bakanlığı değil, aynı zamanda insan hakları bakanlığı, aynı zamanda denizci
lik bakanlığı, aynı.zamanda -biraz önce ki bütçede bahsettiğimiz gibi- kadın hakları bakanlığını 
kurmak şeklinde taahhütlerimiz var. 

Bir yandan da, olayın diğer bir yönünü düşünecek olduğumuzda, gümrüğün aynı zamanda, ge
lişen dünyamızda Türkiye'nin, dışarıya açılan penceresi olacağını kabul ettiğimizde, çok önemli 
fırsatların zaman içinde kaybolduğunu görüyoruz. 

1990'lı yıllardan bu tarafa, özellikle Tiirkî Cumhuriyetlerin ortaya çıkmasıyla birlikte gelişen 
durumlarda, eğer, bu teşkilat gerçekten ciddî örgütlenmiş bir dışticaret ve gümrük bakanlığı olmuş 
olsaydı, eksiklerini tamamlamış bir yapı olmuş olsaydı, sanıyorum bugünkü bu duruma düşmemiş 
olurduk. 

Değerli arkadaşlarım, artık, dünya aynı zamanda, teknoloji transferi yapıyor. Dünya ticaretine 
baktığınız zaman, sadece meta satmaktan öte, yüksek teknoloji sattığını görüyoruz. Bunu da, bece
rikli örgütlenmelerle yapıyorlar. Yani, Gümrük Birliğine girmeye çalışıyoruz, Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna girmeye çalışıyoruz, diğer bir adıyla kurtlar sofrasına oturmaya çalışıyoruz. Bu sofra
ya oturmanın elbette ki, yeni koşulları, örgütlenme biçimleri var. 

Kurulacak olan gümrük ve dışticaret bakanlığımız, çok kısa süre içerisinde ve süratle uzman 
personel yetiştirmek zorundadır. Nasıl ki, birçok kurum, örneğin; bir Siyasal Bilgiler Fakültesi, yö
netici yetiştirmek gibi bir görevle karşı karşıyaysa, ya da tıp fakülteleri, doktor yetiştiriyorsa, güm
rük mevzuatıyla ilgili, dış ticaret mevzuatıyla ilgili -üniversitelerimizin da katkısını alarak- bir yük
sekokul biçiminde bu işi, mutlaka halletmek zorundayız. Sayıları ne kadar bilmiyorum; ama, geçen 
seneki bütçe konuşmalarına baktığımda, gümrük kapılarında görev yapan birçok görevlinin ilkokul, 
ortaokul ve lise mezunu olduğunu görüyorum. Dünyaya ilk açılan penceremiz olan Kapıkule'den 
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girenlere karşı, Türkiye'nin imajını, Türkiye'nin çıkarlarını düşünüyorsak, elbette ki, yetkin, yetiş
miş personeli ivedilikle yetiştirmek zorundayız. Artık, ülkelerin gelişmişliği, yaptığı ihracatla ve 
dış dünyayla olan ilişkileriyle ölçülüyor. 

Diğer yandan, gelişen dünyada, eğer, başka ülkeler, teknoloji transfer ediyorsa, gelişmişliğini 
buna bağlıyorsa, elbette ki, geri kalmış bir teknolojiyle, çok inançlı da olsa, çok bilgili de olsa, çok 
yürekli de olsa değerli görevlilerden yönetim ve üretim bekleyemeyiz. Gümrük ve dışticaret bakan
lığı, eğer, dünyayla entegre olmak istiyorsa süratle otomasyona geçmek ve tek merkezli bir arşiv 
kurmak zorundadır. Bunu yapmak için, başka ödeneklerden kısmak zorundayız. Yine, sürekli dış 
dünyayla ilişkisi olan gümrük ve dışticaret bakanlığı -ben müsteşarlık demiyorum; aynı zamanda, 
dileğimi dile getirmek istiyorum- çok kısa süre içerisinde yurtdışı teşkilatını kurmak zorundadır. 

Düşünebiliyor musunuz; bir müsteşarlığın adı hem gümrük hem dışticaret olacak; yani, bir 
gümrük müsteşarlığı olacak ve bu müsteşarlığın, gerçekten etkin, kalıcı bir dış teşkilatı olmayacak! 
O yüzden, gerçekten ticarî ilişkilerimizi düzenleyebilecek uzmanlardan oluşan, bir dış teşkilat kur
mak zorunluluğu vardır. Şu anda, Gümrük Müsteşarlığı dış teşkilat kadrolarının Maliye Bakanlığı 
tarafından kullanıldığı söyleniyor. En azından, bu bakanlık kurulana kadar -hiç değilse acilen- Ma
liye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığına bu kadroları derhal teslim etmek durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım belki alınacak; ama, Gümrük Birliği konusunun işlen
diği şu sıcak günlerde, -edindiğim bilgi eğer doğruysa yetkililer beni yanıtlasınlar- altı aydır Güm
rük Müsteşarlığının müsteşarının olmadığı; müsteşar yardımcıları ve vekillerinin ise, gümrük mev
zuatı ile ilgili konularda uzman olmadığı, daha alt bürokratların da başka işlerle meşgul olduğu söy
leniyor. Bunu, şunun için söylüyorum: Herhangi bir bakanlığa, örneğin Tarım Bakanlığına, ziraat 
mühendisi yerine bir makine mühendisini atayabilirsiniz, siyaseten tercihinizdir; ama, Türkiye'nin 
aynası ve dışa kapısı olan bir yapıyı çok dikkatli biçimde, gözümüzün bebeği gibi korumak zorun
dayız. Eğer, yapılan bu eleştiriler doğru ve haklıysa, Sayın Bakanımdan bu eksikliği bir an önce gi
dermesini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden' önce konuşan sevgili arkadaşımın söylediği gibi, sıcağı sı
cağına, Gümrük Birliğini, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunda çok kısa bir süre içerisinde ve 
çok ciddî bir şekilde, tartışmak zorunluluğu vardır. Bırakın sokaktaki yurttaşı ya da işadamını, 
Gümrük Birliğinin ne getirip ne götüreceği konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin bile yete
rince bilgilendiğini görmüyorum. Bunun, burada ivedi bir biçimde tartışmasının yapılması zorun
luluğu vardır. Refah Partisi sözcüsünün söylediği gibi, Gümrük Birliğinin, Türkiye'ye gerçekten 
çok ağır zararları varsa -ki, ben öyle düşünmüyorum- bunu, kamuoyu önünde açık bir biçimde tar
tışmak zorundayız. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Zaten sizin neyi düşündüğünüz de bilinmiyor. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Devamla)- Bizim neyi düşündüğümüz çok açıktır. Şimdi, bazı ar
kadaşlarımız asıl niyetlerini söylemek yerine, başka niyetlerini ortaya koyuyorlar. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman)-Ne gibi?.. 
MEHMET KERÎMOĞLU (Devamla)- Türkiye'de, şu an Arap kültürüne karşı bir direniş var. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Bırak yahu! 
MEHMET KERÎMOĞLU (Devamla)- Bazı arkadaşlarımın gerçek niyetleri, Avrupa Birliği ile 

entegrasyonda, bu kültürü yaymakta sıkıntı çekeceklerini düşünüyorlar, bazı arkadaşlarımız da bel
ki, uluslararası sermayenin temsilciliğini yapmak anlamında çok isterik davranmaya çalışıyorlar; 
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ama, ben diyorum ki -ne düşündüğümü de söylemek anlamında- Türkiye bölgesel ağırlığını koya
bilmeli, eğer Gümrük Birliğine, Avrupa Topluluğuna girecekse, müzakerelerle, çatır çatır tartışa
rak, onurluca yerini koruyarak girebilmelidir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Referandum da dahil olmalı mı buna? 

MEHMET KERÎMOGLU (Devamla)-Evet, referandum da dahil olmalıdır; ama, bunu tartış
mak zorundayız. Tartışmadan bir sonuca varamayız. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- İktidarsınız; getirin... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Zaten ne plan, ne program var; maalesef her şey günü birlik. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Günübirlik değil. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın haklı bir 
talebi var; Türkiye'deki sınır kapılarını, teknik kadroyla donatmazsanız, eğitilmiş kadroyla donat
mazsanız, buralar geldi geçti hanına döner. Özellikle rüşvet, yolsuzluk, insanî muamele ve silah ka
çakçılığı gibi birtakım sorunlarla karşı karşıya oluruz. 

BAŞKAN- Son 2 dakika. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Evet efendim, ben de tamamlamak üzereyim. 
Bunların tümünün yapılabilmesi ciddî örgütle mümkündür diyorum. Diliyorum ki, 1996 yılı 

bütçesini görüşürken, "inşallah bir dahaki yıl bakanlıkla geleceğiz" sözünü bir daha duymayız. Bu 
dileklerle hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gümrük Müsteşarlığı 1995 yılı bütçesinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, sözlerime 

başlamak istiyorum. 
Ben de -benden önceki konuşmacılar gibi- ağırlığı, çok önemli bir sorun olarak önümüzde dur

makta olan Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği konusuna hasretmek istiyorum. 
Çok değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz otuzbeş yıllık uzun bir süreyi 

kapsamaktadır. Ancak, bu otuzbeş yıllık süre içinde ne kadar yol aldığımızı görmek için arkamıza 
dönüp baktığımızda, bir arpa boyu bile yol alamamış olduğumuzu üzüntüyle görmekteyiz. 

Bildiğiniz gibi, Gümrük Birliği konusu, 1963 Ankara Antlaşmasıyla, Avrupa Birliği ile Tür
kiye arasında gerçekleştirilmesi öngörülmüş bir husustur. Ancak, konuşmamın hemen başında be
lirtmek istediğim husus, Türkiye için Gümrük Birliğinin sadece bir araç olduğudur. Yani, Gümrük 
Birliği, Türkiye için kesinlikle nihaî bir amaç değildir. Türkiye için nihaî amaç, Avrupa Birliğine 
tam üye olmaktır; ancak, bugünlerde, bu hedefimizden sapmalar olduğunu üzüntüyle görmekteyim. 

Bildiğiniz gibi, Gümrük Birliği, Avrupa Birliğini kuran Roma Antlaşmasının 12 nci maddesi
ne göre gümrük vergilerinin kaldırılması, 30 uncu maddesine göre de, ithalatta ve ihracatta her tür
lü miktar kısıtlamalarının kaldırılmasıdır. Bunun dışında, 1988 yılında Avrupa Birliği ülkeleri, sı
nırlarından geçişi son derece kolaylaştırmış ve gümrük birliğine gitmişlerdir. Gümrük Birliğinin 
sonuncu ilkesi, gümrük birliğini gerçekleştiren Avrupa Birliği ülkeleri tarafından, üçüncü ülkelere 
ortak gümrük tarifelerinin uygulanmasıdır; mesele bundan ibarettir. 
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Ancak, baktığımızda, Türkiye dışında, Avrupa Birliği üyesi 12 ülkenin hepsinin -hatta yeni ka
tılacak 3 yeni üye de dahil olmak üzere- önce tam üyeliği gerçekleştirdiğini, ondan sonra gümrük 
birliğini gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Türkiye ise bir istisna olmaktadır; yani, önce gümrük bir
liğini gerçekleştirecek, ondan sonra -belki- tam üyeliğe kabul edilecek yegâne ülke, Türkiye olu
yor. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-iyi bir pazar (!).. , 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Burada, bir ayırım, farklı bir davranış söz konusudur. Dikkatini
zi çekmek istediğim birinci nokta budur. 

Geçmişe baktığımızda, bu otuzbeş yıllık süre içinde,yedi yıllık bir hazırlık süresi var, sonra 
çok uzun bir geçiş dönemi var, 1973 protokolünden sonra da bu geçiş dönemi sonucunda 1 Ocak 
1995'ten itibaren yıl sonuna kadar da Gümrük Birliğini, bu/anlaşmaya göre, "nihaî dönem" adı ve
rilen dönemde gerçekleştirmek durumundayız. 

Şimdi, otuzbeş yıllık bu ilişkiler sürecinde Türkiye olarak ne yapmışız : Bir kere Anavatan 
Partisi İktidarı zamanında geçmişte fırsatlar kaçırdık; en büyük hata, Yunanistan'ın müracaat etti
ği zaman bizim müracaat etmeyişimizdir. Bu treni kaçırmıştık; fakat, Anavatan Partisi İktidarı dö
neminde, 14 Nisan 1987'de Anavatan Partisi Hükümeti olarak Avrupa Birliğine tam üyelik müra
caatında bulunduk. Neden bulunduk : Daha önce bulunmamız mümkün değildi. Aldığımız ekono
mik tedbirler sonucunda ihracatımız artmış, dış ödemeler dengesi güçlü duruma getirilmiş, yüzelli 
senedir süren döviz darboğazı aşılmıştı. Türkiye, o zaman ekonomik olarak kendini güçlü görmek
teydi; dış itibarı vardı. Bu bakımdan, tam üyelik müracaatını çekinmeden yaptık. Açik söylüyorum, 
o zaman Avrupa Birliğine üye olan İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerle yarışabilecek, boy 
ölçüşebilecek kapasitedeydik; hiç olmazsa ekonomik potansiyelimiz buna müsaitti. Türkiye, bu ce
sareti kendisinde bulmuştu. 

Ama, bakınız ondan sonra ne oldu : Hele, bu müracaatımız Avrupa Birliğinin bazı şüpheleri 
sonucunda hemen cevaplandırılmış olsaydı, olumlu bir cevap almış olsaydık -aldığımız cevap ne 
kırmızı ışıktır, ne yeşil ışıktır, bir nevi sarı ışıktır- Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin al
dığı maddî yardımları Türkiye de almış olsaydı, bugün Türk ekonomisi çok daha farklı bir durum
da olurdu. Çünkü, en azından 20-25 milyar dolarlık bir Avrupa Birliği yardımı söz konusu idi. 

Bu saydığım ülkeler almıştır. Mesela Yunanistan bugüne kadar; yani, üye olduğu 1981 
yılından 1992 yılma kadar 28 milyar ECU -Avrupa Para birimi- almıştır. Bunu, aşağı yukarı 1.3'le 
çarptığınızda, dolar olarak değeri çok daha büyük bir miktara çıkmaktadır. 

İspanya 42 milyar ECU almıştır, Portekiz de 14 milyar ECU almıştır; yani, bir Yunanistan bu
güne kadar 30 milyar dolardan fazla bir yardımı almıştır. Bu yardımı nasıl harcadığı da meçhuldür, 
birçok alanda çarçur etmiştir; ama, Türkiye bu parayı, eğer o günün koşullarında almış olsaydı, bu
gün, ekonomik kalkınma açısından çok daha farklı bir durumda olurduk. Ancak, maalesef, Anava
tan Partisinin bu politikası devam ettirilememiştir. 

Biz, Gümrük Birliği yolunu, hiçbir zaman nihaî hedef olarak almadık. Yunan vetosu dolayı
sıyla Avrupa Birliğine girmesi sürekli olarak engellenen Türkiye'nin önünde, Gümrük Birliği yo
luyla bu şansını zorlama imkânı vardı, tek yol buydu. Onu denedik; ama, hiçbir zaman "nihaî 
hedefimiz Gümrük Birliğidir, bu bize yeter, " demedik. Üzülerek görmekteyiz ki, bu Hükümet, 
3 yıldır bu konuya gereken ehemmiyeti vermemiştir. Bakınız, Gümrük Birliğini gerçekleştirmek 
için, bu Meclisten çıkarılması gereken çok sayıda yasa vardır. Bugüne kadar, o da son dakikada 
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-maalesef, üzülerek söylüyorum, bizim aklımız hep son dakikada geliyor- rekabetin korunmasıyla 
ilgili kanun çıkarılmıştır. Bunun dışında, tüketicilerin korunması, antidamping, sınaî ve fikrî mül
kiyet kanunları gibi çok elzem olan kanunlar hâlâ çıkarılmamıştır; Türkiye, gerekli hazırlıkları yap
mamıştır. Öbür ülkeler, Gümrük Birliğine tam üyelikten önce, yıllarca bu konuları tartışmışlar, 
açık oturumlar, paneller, seminerler düzenlemişlerdir. Benden önce konuşan arkadaşlarım haklı 
olarak söylediler; kamuoyunun bu konuda en ufak bilgisi yoktur; Avrupa Topluluğu nedir, Avrupa 
Birliği n2dir, konsey nedir, görevi nedir, komisyon nedir, Avrupa Parlamentosu nedir; bunu, sokak
taki bir vatandaşımıza sorduğumuzda, cevap almamız mümkün değildir. İşin en hazin tarafı, bu 
Meclis de bütün bu farkların farkında değildir. 

Şimdi şuraya bakınız; önümüzdeki yıl Gümrük Birliğine gideceğiz. Önümüzdeki pazartesi gü
nü, Ortaklık Konseyi toplanacak, son derece önemli kararlar alınacak. Bu toplantıya ne Sayın Baş
bakan ne Hükümet üyeleri ne de Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, çok sayıda ka
tılmış bulunmakta; yani, çoğu, bu toplantıda yok. Gümrük Birliğine gösterilen ciddiyet bu mudur? 

Bakınız, siz böyle davranırsanız; yani, Türkiye böyle davranırsa, onların davranma metodu da 
daha başka oluyor. 9-10 Aralık tarihlerinde, Essen'de, Avrupa Birliği zirvesi yapıldı. Bu zirveye.-
tabiî olarak- üye ülkelerin devlet başkanları, hükümet yetkilileri katıldı ve Türkiye ile Gümrük Bir
liği konusu gündemde olmasına rağmen, Türkiye davet edilmedi. Bir kere, bu, çok hazin bir şey; 
ama, ondan daha hazin olan bir husus var; oraya, daha düne kadar, yani, beş yıl öncesine kadar, 
Varşova Paktının üyesi olan Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Macaristan ve hatta, bugün ge
rek ekonomik kalkınma gerekse demokrasi açısından, son derece geri bir durumda bulunan, Ro
manya ve Bulgaristan davet edildi ve bu ülkeler için bir karar alındı. Bu ülkeleri tam üyeliğe hazır
lamak amacıyla, altı milyar doları aşkın bir meblağ çerçevesinde, bir yardım programı kabul edil
di. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye davet edilmiyor, bu ülkeler davet ediliyor. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Neden, Sayın Güner? 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Bu ciddiyetsiz, basiretsiz, beceriksiz Hükümetin tutumunu en iyi 
biçimde değerlendirdikleri için. 

Türkiye tarafından ne yapıyoruz? Gönül arzu ederdi ki, Dışişleri Bakanımız, son bir iki aydır, 
Avrupa Birliğine üye 15 ülkenin başkentlerinde -tabiî ki yeni üyeleri de dahil ediyorum- bir mekik 
diplomasisi uygulamalıydı, oralarda kulis faaliyetlerinde bulunmalıydı. Halbuki Dışişleri Bakanı, 
daha iki gün önce tayin edilmiştir. Bırakınız Türkiye'nin görüşlerini anlatmaya, kendisini takdim 
etmeye ve tanıtmaya bile, önümüzdeki süre yetmeyecektir. Ondan sonra, önceki gün bir toplantı 
yapılıyor ve Sayın Başbakan, görüşmelere sadece 4 gün kala temaslara ve telefon görüşmelerine 
başlıyor. 

Çok değerli arkadaşlarım, bunlar, son derece gayri ciddî tutumlardır. 

Sayın Başbakan bir de ne yapıyor : Dışişleri Bakanı yok, muhterem eşinden rica ediyor, muh
terem eşi, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa Birliğinin en önemli ülkelerinin büyükelçile
rini Başbakanlık Konutunda topluyor, bir de gazeteci buluyor, o da tutanak tutuyor ve Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasında gerçekleştirilecek olan gümrük birliği meselesini konuşuyor. Bu konu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulmuyor, Sayın Başbakan, siyasî parti liderleriyle görüş
müyor; muhterem eşinden rica ediyor, muhterem eşi, bütün siyasî parti liderlerinin, Dışişleri Ba
kanının ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevini bir yerde üstlenmiş oluyor. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Vah!., vah!.. 
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ENGİN GÜNER (Devamla) - Bunu ciddî bir tutum olarak nitelemek mümkün değildir. Bu, dış 
politikada ve devlet idaresinde, Türkiye'nin nereye geldiğini gösteren, maalesef, son derece üzücü 
ve acı bir gerçektir. Hiç şüpheniz olmasın ki, Türkiye bunun zararlarını ileride çekecektir. Bunu 
temizlemek de, maalesef, hiçbir iktidara nasip olmayacaktır. 

BAŞKAN-Son 2 dakika efendim... 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkanım, önümüzdeki pazartesi günü, Ortaklık Konseyinde ne konuşulacağı, ne karar 

çıkacağı belli değildir. Bugün, biraz önce arkadaşımızın da bahsettiği gibi, Strasbourg'da toplanan 
Avrupa Parlamentosu, çok büyük bir ihtimalle, Türkiye'yi çok sert bir şekilde kınayan ve bu top
lantının iptalini isteyen, Gümrük Birliğinin askıya alınmasını isteyen bir karar çıkaracaktır; sanıyo
rum, bu saatlerde böyle bir karar çıkmıştır. 

Bütün bunlar, pazartesi günü Gümrük Birliği antlaşmasının imzalanmayacağı anlamına gel
memelidir. Komisyonun, bu konuda gerçekten iyi niyetli olduğu söylenebilir; ama, maalesef, Tür
kiye tarafından gerekli hazırlıkların yapılmadığı kanaatindeler. Bir kere, Türkiye, bu antlaşmayı her 
halükârda imzalamak durumunda değildir, imzalarsa, büyük hata eder. Türkiye'nin şartlan vardır; 
birinci şartı, Türkiye ileride tam üye olmalıdır, bunun tarihini bildirmeseler bile, prensipte kabul et
tiklerini açıkça beyan etmelidirler, ikincisi, malî protokoller işletilmeli, Türkiye'ye maddî yardım 
imkânları sağlanmalıdır. Üçüncüsü, Türkiye ile her konuda işbirliği yapılacağı, ortak tarım politi
kasına geçmeden önce, Türkiye'ye malî destek sağlanacağı açık bir biçimde vurgulanmalıdır. 

Bakınız, çözüm bekleyen sorunlar neler: Malî yardım, Topluluğa ihracatımızdaki son kısıtla
maların -özellikle tekstilde- kaldırılması; Avrupa Birliği bunu hâlâ elinde bir pazarlık kozu olarak 
tutmak niyetindedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Cümlenizi tamamlayın efendim. 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Ticarette teknik engellerin kaldırılması, standartlar, karşılıklı ti

carî kolaylıklar, fikrî mülkiyet yasasının çıkması, Türk ihracatına antidamping uygulamasının kal
dırılması, hizmetlerle ilgili rejimin kapsamı, Türkiye-Avrupa Birliği kurumsal işbirliğinin niteliği 
ve kapsamı, uyuşmazlıkların çözüm mekanizması ve korunma önlemlerinin kapsamı. Bütün bun
lar, 4 gün içinde kararlaştırılacak; ama, bu Hükümette en ufak bir kıpırdama yok. 

Türkiye'yi Batı'dan, Avrupa'dan, medeni dünyadan, dünyadaki bütünleşme hareketlerinden 
koparmaya, ne bu Sayın Başbakanın ne de bu Hükümetin hakkı vardır. Kimse, Türkiye'yi macer
aya sürüklemeye heveslenmemelidir. Bu nihaî amaç, yani Avrupa Birliğine üyelik, Türkiye için 
cumhuriyetin başlangıcından beri almakta olduğu yolun tabiî bir sonucudur. Bunu da inşallah 
Anavatan Partisi olarak iktidara geldiğimizde düzeltip gerçekleştireceğiz. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, bu konuşma metinlerini Hükümete verin 

de biraz istifade etsinler. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Etem Kelekçi; buyurun. 

• DYP GRUBU ADINA ETEM KELEKÇİ (Afyon)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili ar
kadaşlarım; Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partimizin görüşlerini sunmak üzere 
huzurunuzdayım; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Muhterem arkadaşlar, gümrük teşkilatlan, milletlerin ekonomik, ticarî ve sınaî açıdan geliş
melerinin ana dayanaklanndan biridir. Bu hususu daha da güçlendirmek için, gümrük teşkilatına 
hayatiyet kazandırmak maksadıyla yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. 

Hepinizin malumudur, daha evvel ismi Gümrük ve Tekel Bakanlığı olan bakanlık, 1983'ten 
itibaren Maliye ve Gümrük Bakanlığına, şimdi de -1994 bütçemizle beraber- Devlet Bakanlığına 
bağlı Gümrük Müsteşarlığına dönüştü. 

1994 bütçesinde görüştük, şimdi yine görüşüyoruz -demek ki ikinci görüşmemiz- daha evvel 
ki bütçelerde Maliye Bakanlığının bütçesiyle beraber mütalaa ediyorduk. Geçen yıl, 1 trilyon 281 
milyon Türk Lirası olan bütçe, bu yıl -Tütün Fonunun muaf tutulmasına rağmen- yüzde 121 'lik bir 
farkla 2 trilyon 613 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. Bu artış, alt kalemleri itibariyle değerlendiril
diğinde ise, personel ödeneklerinde yüzde 64, diğer cari Ödeneklerde yüzde 96, transfer ödenek
lerinde yüzde 106, en önemlisi de, yatırım ödeneklerinde yüzde 782 oranında bir artış sağlandığı 
görülmektedir. 

Gümrük Müsteşarlığımız, merkezde 4 genel müdürlük, 8 bağımsız birim şeklinde örgütlenir
ken, taşrada 36 başmüdürlük ye 305 adet müdürlük olmak üzere, 341 hizmet biriminden oluşmak
tadır. 

Müsteşarlığımıza, 10 087 adet kadro tahsis edilmiş, bu kadrolarda halen 8 825 personel görev 
almıştır. 

Müsteşarlığın kuruluşuyla birlikte, ülkemiz gündemindeki önemli yerini sürekli olarak 
koruyan ve Gümrük Birliğine girişimizi öngören çalışmalar hız kazanmıştır. Bilindiği üzere, otuz-
beş yıllık bu süreçte, tartıştığımız Avrupa Birliğine girişin en önemli aşaması olduğuna inandığımız 
Gümrük Birliğine giriş konusunun, önemli siyasî ve ekonomik güçlükleri bulunmaktadır. Bu güç
lüklerin, elbirliğiyle aşılmasını hedeflemiş bulunmaktayız. 

Müsteşarlık, bu aşamada, önemli görevler üstlenmiştir. Bu meyanda, Avrupa Topluluğu güm
rük mevzuatına uyum sağlamak üzere, yeni Gümrük Kanunu Tasarısı hazırlanmış olup, kısa bir 
süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi huzuruna getirilecektir. Tasarının kanunlaşmasıyla, güm
rük uygulamalarında çağdaş bir yapılaşmaya gidilecektir. 

Personelin yeni mevzuata uyumunu sağlamak üzere, eğitim faaliyetleri yoğun bir biçimde sür
dürülmektedir. Gümrük idarelerinin otomasyonu çalışmalarına da, Gümrük Birliğine girişin doğal 
bir gereği olarak hız verilmiş, önemli kaynaklar tahsis edilmiştir. 

Gümrük Birliğine giriş konusunun tartışılması, yaklaşık olarak otuzbeş senedir devam ediyor. 
Türkiye, bu süre içinde, işbaşına gelen bütün cumhuriyet hükümetleri döneminde bu iradesini ıs
rarla sürdürmüştür. 

Gümrük Birliğine ve sonrasında da Avrupa Birliğine gireceğimiz kaçınılmazdır. Ülkemizin 
yararları da bunu gerektirmektedir. Bu sınavın başarıyla verileceğine inancımız sonsuzdur. 

Muhterem arkadaşlar, Gümrük Birliğine girmek isterken Türkiye'nin içinde bulunduğu özel 
durumunu biliyoruz. Türkiye, Avrupa Topluluğuna üye olmadan Gümrük Birliğine girmek istiyor. 
Aslında kabul edilse, elbette ki evvela Avrupa Birliğine kabul edilmek isteyecektir; ama, her siyasî 
partinin mutlaka bir siyasî görüşü vardır, ekonomik görüşü vardır, iktisadî politikası vardır. Doğru 
Yol Partisi olarak bizim de iktisadî politikamız, Avrupa'yla bütünleşme yolundadır. Diğer siyasî 
partilerle aynı noktada birleşeceğiz diye bir şart yoktur. 
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Biz, üye olmadan Gümrük Birliğine girmek istiyorsak, bu - dolayısıyla, ülkemizin ne tür bir 
sorunla, daha doğrusu sorunlarla karşılaşacağı belli değil- Türkiyemizin menfaatları doğrultusun
da, dünya şartlarında, Avrupa'ya ilişkin iktisadi oluşumlarda bulunmamızı zorunlu kılıyor. 

Avrupa'da iki milyon Türk vatandaşı yaşıyor, bunu, gelecekte büyük bir potansiyel olarak 
görüyoruz. Bugün, belki bazı zararlarımız olacaktır, bu konularda bazı kayıplarımız olacaktır; 
fakat, dünyanın küreselleştiğini düşünürsek, Türkiye'de pazarların birbirleriyle vuruştuğunu 
düşünürsek, Türkiye'nin de "kabul edilmiyoruz" diye bu konudan vazgeçip, başka ortaklar bulma 
yerine, mutlaka dünya saflarında, standart ölçülerde herkesin odak noktası kabul ettiği bu şekildeki 
iktisadî konular içinde bulunma yollarını, oralara girme yollarını araması gerekmektedir, bunda 
kararlıyız. 

Hal böyle iken, Türkiye'nin daha fazla duyarlı ve müzakereci olması mutlaktır, bunların bilin
cindeyiz. Gümrük Birliğine girmiş olan ülkelerle aynı şartlarda olsak, Türkiyemizin sanayii, tarımı 
ve bilhassa işgücü, birbirini dengeleyerek yeni imkânlar doğuracak, bu imkânlar neticesinde Tür
kiye, zaman ve zemin içinde iktisadî politika konusunda fevkalade önemli atılımlar yapacaktır. Biz 
bu imkânı sağlamaya çalışıyoruz. 

Türkiye, Gümrük Birliğine girmeye talip olurken, gelecekte Avrupa Topluluğuna girmekte 
kararlıdır. Bu kararlılığımızı beyan ederken, üye ülkelerin, üçüncü üyeler için alacakları kararları 
ittifakla alacaklarını da biliyoruz. Doğru Yol Partisi olarak otuzbeş senedir bunun mücadelesini 
veriyoruz. İnşallah, Avrupa Birliğine girme başarısı da bize nasip olacak. 

Burada, ANAP'lı arkadaşımızın "hazırlık yok" demesine şu şekilde karşılık vermek istiyorum: 
Hissin girdiği yerden aklıselim çıkar. Arkadaşımız o kadar sert ve asabî konuşuyordu ki, hisleri 
bazı gerçekleri gizliyordu ve kendisinin de söylemek mecburiyetinde kalmasından anlıyoruz ki, 
Rekabeti Teşvik Kanununun yeni çıktığını, antidamping kanununun önümüzdeki günlerde 
çıkacağını, tüketiciyi koruma kanununun gündemde olduğunu biliyorlar. Türkiye genelinde, 
ANAP da bu konuda bizim gibi düşünüyor; fakat, histen arınıp da bu işi, bu tepeyi, bu meseleyi 
nasıl fethedeceğiz diye konuşurken,hadiselerin içine daha uysal, daha ılımlı, daha yol gösterici bir 
şekilde girersek, eminim ki, bugünün Türkiyesinde siyasî partiler arasında lazım olan sıcak havanın 
başlangıcını belirlemiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, Gümrük Müsteşarlığımız, hizmetlerdeki gelişmeleri dikkate alarak, 
daha çağdaş bir yapıya kavuşma yolunda önemli adımlar atmaktadır. İthalat-ihracat işlemlerinin 
uygulanmasında birliğin sağlanması, işlemlerin hızlandırılması, ihtilafların asgari düzeye indiril
mesi, vergi kayıplarının önlenmesi ve her türlü kaçakçılıkla etkin bir mücadele yapılabilmesi 
amacıyla, gümrük işlem hacminin yoğun olduğu yerlerde, ihtisas gümrükleri kurulmuştur. 1993 
yılında programladığımız şekilde tahakkuk eden, faal gümrük müdürlüklerimiz şunlardır: Yeşilköy 
Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Gebze Otomotiv Gümrük Müdürlüğü, Halkalı Tekstil İhtisas 
Gümrük Müdürlüğüdür. 

1994 yılında faaliyete geçirmek için programladığımız gümrük müdürlüklerimiz de şun
lardır: Samsun Ağaç ve Demir Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Bursa Tekstil İhtisas Gümrük 
Müdürlüğü, Mersin Bitki ve Bitkisel Ürünler İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Gebze veya Derince Pet-
ro Kimya-Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Ankara Tıbbî ve Optik Aletler İhtisas Gümrük 
Müdürlüğü, Edirne Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İhtisas Gümrük Müdürlüğüdür. 1994 
yılında da bu gümrük müdürlüklerimizi programladık ve bunların büyük bir kısmını da gerçekleş
tirdik ve şu anda faaldirler. 

— 520 — 



T.B.M.M. B : 5 3 15 .12 .1994 0 : 2 

Halen 13'U hava, 34'ü deniz, 22'si kara -bunun içinde 7'si de demiryoludur- olmak üzere 69 
tane gümrük kapısı bulunmaktadır. Bu gümrük kapılarımızı çağdaş bir görünüme kavuşturmak 
yönünde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu cümleden hareketle gümrük kapılarımızın, altyapı ve 
makine teçhizatı durumları süratle iyileştirilmektedîr. Kapılarımız modern haberleşme ve bil
gisayar sistemleriyle donatılarak çağdaş bir görünüme kavuşturulmaktadır. Gelişen ekonomi ve 
siyasî ilişkilere bağlı olarak, yeni gümrük kapılarının açılması yolunda çalışmalar sürdürülmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, kaçakçılıkla mücadelede önemli adımlar atılmıştır. Kaçakçılık konusun-. 
da Doğru Yol Partisi Grubu olarak çok hassas olduğumuzu beyan etmek isterim; fakat, bunları 
dememiz tabiî ki, yetmiyor. Benim, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, sizlere, bu konuyla ilgili 
olarak değineceğim husus şudur: Gümrük konusunda, buradaki arkadaşları eğitmediğimiz müddet
çe, bu eğitim, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim olmadıkça ve burada ahlakı ön plana getirmediğimiz 
müddetçe, Allah korkusunu gündemde tutmadığımız müddetçe, ne yapalım; bu sistemlerde bu 
kadar da oluverir, diye hoşgördüğümüz müddetçe, biz, gümrük hakkında, vatandaşa hiçbir zaman 
itimat telkin eden bir durumun içine giremeyiz. 

BAŞKAN - Son 2 dakika efendim. 
ETEM KELEKÇİ (Devamla) - At, sahibine göre kişner. Ben diyorum ki, işbaşında olan 

kişilerin, bu konularda, müsamahasından ziyade, kendi herckctleriyle, kendi ciddiyetiyle, kendi 
dirayetiyle, çevresine doğruluğu, dürüstlüğü mutlaka tanıtması lazımdır. 

Bir kere, rüşvetçilik ve bu konudaki anormal hareketler kendini gündemde o kadar hisset
tiriyor ki, o konuda bazı değerlendirmeler yapmıştım; fakat, vaktin buna elvermeyeceği anlaşılıyor. 
Bunun için, yetkili bütün arkadaşlardan istirhamım, Sayın Bakanımdan istirhamım, bu konuda 
müsamaha göstermeyelim. Bu konuda vatandaşın bize olan güvenini sarsmama yönünden, geçmiş
teki hayalî ihracata benzer müsamahaların içinde devleti yoldurmayalım. Bir kimsede herhangi bir 
maraz vuku bulduğu zaman, doktor evvela iç kanamaya bakıyor; gümrük de bir iç kanamadır; eğer, 
bu konuda ne yapalım dersek, o da orada yapıversin dersek, bu işin ufağı büyüğü olmaz; bu alış
kanlık çok feci bir şekilde memleketimizi harap eder. 

Konuşmamı burada tamamlıyorum; Sayın Başkanın da müsamahasını suiistimal et
meyeceğim; sağ olsunlar, devam etsem, belki müsamaha gösterebilirler. 

Temennim, Gümrük Müsteşarlığımızın 19 Aralıktaki büyük sınavında Türkiye'nin âli men-
faatları neyi icap ettiriyorsa, o yönde kararı Allah bize nasip etsin. 

Ben, Meclis üyesi arkadaşlarıma şunu söylüyorum: Az evvel, Sayın Engin Güner ve Sayın 
Remzi Hatip arkadaşlarımız dediler ki, "Şu anda Strasbourg'ta belki üyeliğimizin askıya alınması 
durumu var." Neden; çünkü, Türkiye'nin bu birliğe girmesini istemeyen dahilî ve haricî pek çok 
bedbahtlar var, dış güçler var. Bu konularda Türkiye'nin bütünlüğü söz konusu ve bu mesele, iç ve 
dış muvazene (denge) meselesi haline geliyor; bağımsızlığımız önemlidir; bunları kendimiz hal
lederiz. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kelekçi. 
Değerli arkadaşlarım, Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, gruplar adına yapılan konuş

malar tamamlanmıştır. Bundan sonra, şahısların ve hükümetin konuşması vardır. Zamanımız dol
mak üzeredir. Kapatmadan önce, bir konuyu bilgilerinize arz etmek istiyorum. 
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Bugünkü idaremizde, gösterdiğimiz tutumla ilgili, bazı arkadaşlarımızdan, Genel Kuruldan 
notlar alıyorum. Bazıları, tebriklerini iletiyorlar; bazıları, biraz daha yumuşak davranmamı, bana, 
telkin ediyorlar. 

Bir şey arz etmek isterim: Bir düzeni oturtmaya gayret ediyorum. Eğer, bu düzeni oturtma gay
retimde bana yardımcı olursanız, bu Meclis, düzenli bir çalışma havasına girer. Aksi halde, televiz
yonumuzun da devreye girmesiyle, ve herkesin onu kullanmak -en tabiî arzusu- isteğiyle birtakım 
karışıklıklar, birtakım yanlış uygulamalar veya anlamalar olacaktır. O bakımdan, davranışımı hoş-
görmenizi, bir kere daha, sizlere arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, saat 21.OO'de toplanmak üzere, Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.00 
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• ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.00 

BAŞKAN: Başkanvekiü Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

• - • © . 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

/ . - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(11771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/775, 3/1581) (S. Sayılatı: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

E) GÜMRÜK MÜSTEŞARLİĞİ (Devam) 
1.-Gümrük Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştı. 
Sayın Bakan, bu aşamada mı söz istersiniz? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Şahsı adına yapılacak bir konuşmadan son
ra... 

BAŞKAN-Bir şahıstan sonra. 
O zaman, şahıslar adına görüşmelere geçiyorum. 

Lehinde, Sayın Seyfi Şahin; buyurun. 

Sayın Şahin, süreniz 10 dakika. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Gümrük Müsteşarlı

ğı bütçesi görüşülürken, Türkiye'de, Gümrük Bakanlığının temsilcisi ve abidesi haline gelmiş olan 
rahmetli Gün Sazak'ı anmadan geçemeyeceğiz. Gün Sazak, suiistimallerin ve şaibelerin en çok ol
duğu bir dönemde Gümrük Bakanlığına gelmiş ve gelişinden bir ay sonra da, kurduğu teşkilatıyla, 
gümrüklerdeki her türlü yolsuzluk ve kanunsuzlukları ortadan kaldırmıştı. Bu} o günkü Koalisyon 
Hükümetine ve daha sonra da onun hayatına mal oldu; Allah rahmet eylesin. 

Değerli milletvekilleri, gümrük, bir devletin emmebasma tulumbası, giriş çıkış kapısıdır, her 
türlü güzel ve çirkin görüntülerin bulunduğu bir alandır, bir mevkidir. Türk gümrükleri, bu bakım
dan Gün Sazak'tan sonra tekrar çeşitli şaibeler altına girmiştir; ama, bugün, yeni yönetimin, bazı 
kadro hareketleri içerisinde olduğunu tespit ediyoruz. Biraz önce DYP Grubu adına konuşan değer
li arkadaşımızın tavsiyelerine aynen katılıyoruz. Değerli Bakanımızın, özellikle kadrolar üstünde, 
hem devletin kaçaklarını durduracak hem de gümrüklerdeki şaibeyi ortadan kaldıracak şekilde teş
kilatlanmaya gitmesini takdirle karşılıyor ve kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah bu da başarılı bir 
sonuca varır; ancak, tabiî, gümrükler eskisi kadar sıkı değil. 
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"Avrupa Gümrük Birliği" diye yeni bir problem getiriliyor ve bu problem, daima gündemimi
zi teşkil ediyor. Kanaatime göre, bu Gümrük Birliğine bizi almayacaklar. Bunun sebebi de, 1986 
yılında Almanya ile Türkiye arasında yapılan işçilerin serbest dolaşım hakkını, Almanya, tek taraf
lı olarak feshetti ve bizzat imza attığı anlaşmayı uygulamadı. Türkiye'deki bazı meseleler ile -Tür
kiye'nin iç işlerine karışmak pahasına da olsa- DEP meselesini gündeme getirerek bu konuyu da 
askıya alacaklarını sanıyoruz. Ancak, biz, MHP olarak, Gümrük Birliği konusunda, Türkiye'nin 
menfaatına olacaksa, girmesi taraftarıyız; ancak, Avrupa, kesin olarak, "bu bir Hıristiyan paktıdır, 
bir İslam ülkesi Avrupa Birliğine giremez demiştir. O halde, Avrupa Birliğine girişin kapısı Güm
rük Birliği ise, sanırız bu konuda da anlaşma yapılamayacaktır; zaten bir hafta sonra sonuç da bel
li olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türk Devletinin gelişmesi ithalat ve ihracat arasındaki dengeye bağlı
dır. Bugünkü, kalkınmış ülkeler ve ülkeler arasındaki büyük yarışta, ekonomik dengelerin ve mer
kezlerin oluştuğu bir ortamda en önemli konu ihracatın artışı olmakta ve devletlerin zenginliği de 
ihracatlarının artışıyla doğru orantılı olarak gitmektedir. O halde, her şeyden önce, Türkiye'nin bi
rinci problemi ihracatını artırması olmalıdır. Gerçi, Türkiye'nin dış ticaret hacmi yükseldikçe ihra
catı artıyor; ama, buna paralel olarak ithalatı ondan daha fazla artarak, her yıl daha çok zarara giri
yoruz ve bütçemiz daha çok açık veriyor. , • • 

Gümrük meselesi gündeme gelmişken, birkaç konuda şahsî görüş ve tecrübelerimi de söyle
mek istiyorum. 

Birincisi, eski Sovyet ülkeleri ve Varşova Paktıyla olan ihracat-ithalat dengesinde ve özellik
le bavul ticaretinde, Türk gümrüklerinin gösterdiği müsamaha gerçekten takdire şayandır. Bugün, 
350 milyon nüfuslu çok büyük Sovyet blokunun bütün alışverişi tamamen Türk mallarıyla olmak
tadır. Bunu, kuzeyde, Yakut Şehrinde, Moldavya'nın başkenti Kişinev'de bizzat müşahede etmi
şimdir; yeni açılan halk pazarlarında satılan malların büyük bir çoğunluğu Türk malıdır. Bu da, 
gümrüklerimizde gösterilen müsamahayla ilgilidir. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz; çünkü, eski 
Sovyet topraklarında yaşayan halkın istediği ucuz, kaliteli ve estetik mallar daha çok Türkiye'den 
gitmektedir. Bu konuda Çin ve Kore'nin de yarıştığını gördük; ama, şimdilik, Türk malları önde 
görünüyor, inşallah, bu devam eder ve Türkiye daha büyük bir para gücüne sahip olur ve ihracatı
nı artırır olur. 

Bir de, gümrük kapılarındaki dil meselesi var. Genelde Avusturya'dan başlayarak -Avusturya 
hariç- bütün Balkanlarda ve Çin Şeddine kadar bütün ülkelerdeki gümrükçülerin kullandığı dil 
Türkçedir. Bunu gururla müşahede ettik ve burada da değerli milletvekillerine açıklamayı uygun 
gördük. 

Bir başka konu da şudur: İthalatta, bilhassa, geçen dönemlerde çok şanssız bir şekilde alman 
hayvan ve et ithalatı kararının Türkiye'ye çok pahalıya mal olduğunu biliyoruz. Hem Türkiye'de 
hayvancılık büyük bir sekteye uğradı hem de bu yüzden Et ve Balık Kurumu battı; ama, "acaba va
tandaşlarımız sıhhatli et yiyebiliyor mu" meselesi de gündeme geldi. Bilhassa, Doğu Avrupadan, 
Çernobil olayından sonra radyasyonlu etlerin veya hormonlu etlerin veya kesim şekli Türkiye'ye 
uymayan, bizim insanımızın inancına uygun şekilde kesilmeyen hayvanların etlerinin Türkiye'ye 
girişi, gümrüklerde gerçekten denetlenebiliyor mu? Bu, çok önemlidir; çünkü, daha önce, domuz 
etinin ve kontrolsüz etlerin girdiği basına yansımıştır. Bu bakımdan, gümrüklerden sorumlu Bakan
lığımızı da uyarmak isterim. 

Değerli milletvekilleri, bir başka önemli konu da Habur Kapısıdır. Habur Kapısı kısa bir 
zaman önce açıldı; ama, Irak'a uyguladığımız ambargonun Türkiye'ye ne kadar pahalıya mal 
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olduğu, o bölgedeki insanın ne kadar mağdur olduğu açıktır. Bu konuda Devletimizin ve Hüküme
timizin üzerinde hassasiyetle durması, bu ambargonun ne pahasına olursa olsun kaldırılmasının ge
reği üstünde duruyoruz. Habur Kapısının, yeniden, çok çalışarak o bölge ekonomisini etkiyecek şe
kilde gelişmesini istiyoruz. 

Diğer bir konu, gümrük kaçakçılığı meselesidir. Gümrüklerde çok büyük kaçıkçılıklar oluyor. 

BAŞKAN- Son 2 dakikanız efendim. 

SEYFİ ŞAHİN (Devamla)- Milletlerarası sahada büyük kaçakçıların olduğu, uyuşturucu ka
çakçılığının Türkiye üzerinden gittiği söylenmektedir. Bu konuda, Gümrük Teşkilatına büyük iş 
düşmektedir. Bunun için de, ehil gümrükçülerin yetiştirilmesi ve gümrüklerde istihdam edilmesi 
gerekiyor. Ehil gümrükçü konusu iki sıfatlıdır; birincisi, yüksek ahlak sahibi insan, ehil insan; ikin
cisi, gümrüğü, mevzuatıyla birlikte, iyi bilen ve uygulayan insandır. Bu bakımdan, gümrükçülerin, 
bu çerçeve içerisinde yeniden eğitilmesini diler, saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

Devlet Bakanı Ali Şevki Erek; buyunın efendim. 

Süreniz 15 dakika. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili ar

kadaşlarım; hepinizi, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Bundan bir müddet evvel Bütçe Ko
misyonunda yaptığımız görüşmede, arkadaşlarımızın eleştirilerine karşı, gümrük teşkilatının faali
yetleri konusunda önemli ölçüde teknik bilgiyi Yüce Komisyona arz etmiştim ve bu bilgiler, zabıt
lara inikas eylemişti. 

Bugün, çok değerli arkadaşlarımın, gayet içtenlikle söyleyeyim, çok değerli konuşmalarını bü
yük bir zevkle takip ettim, çok seviyeli konuşmalarını bir büyük mutlulukla takip ettim. Dolayısıy
la, bugünkü konuşmamızı, zamanın da elverdiği ölçüde, burada konuşan arkadaşlarımızın ifade et
tikleri hususlara dokunmakla geçirmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımızın konuşmalarından büyük mutluluk duyduğumu söyle
dim. Yalnız, bir değerli aradaşım, çok muhtevalı, çok geniş kapsamlı ve gerçekten yol gösterici ko
nuşmasına rağmen, konuşmasının yüzde 10'unda, bir particilik duygusuyla, kişisel birkısım mese
lelere girmeseydi, şahsî ve kişilerin gıyabında, esasında hiçbir geçerliliği de bulunmayan bir konuş
ma yapmasaydı ve her zaman bu kürsüde, kesinlikle kaçındığımız "bizim zamanımızda böyle ol
du, halbuki şimdi bu işler geciktirildi" gibi, bana göre, gerçeğe oturmayan beyanlarda bulunmasay-
dı, gerçekten, yüzde 90'ı mükemmel olan konuşmasının yüzde 100'ü iyi olacaktı. 

Burada konuşan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum ve konuşmalarından fevkalade 
faydalandığımızı belirtmek istiyorum. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Yüzde lO'unıı da söyleyin. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- O yüzde 10'un içine girmiyorum değerli 
arkadaşlarım, girmeye de gerek görmüyorum; çünkü, burada esas olan, gerçekleri ve doğruyu be
lirli bir seviyede sergilemektir. Burada olmayan kişiler hakkında konuşmamak uygundur. O kana
atimi ifade ettim. 

Hemen söyleyeyim ki, başta konuşan çok değerli arkadaşım Sayın Hatip, konuşmalarından da 
anlaşıldığı gibi, esas itibariyle, daha evvel muhtelif vesilelerle dermeyan ettiği Gümrük Birliği ko
nusundaki kanaatini, şüphesiz, devam ettiriyor. Bu kanaat, Gümrük Birliği konusundaki gidişin, 
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genelde, Türkiye'nin zararını mucip olacağı doğrultusundaydı. Tabiî, biz, bu fikri çok muhterem 
karşılıyoruz; fikirdir; saygıyla karşılıyoruz. Yalnız, defaatle ifade ettiğim hususları, bir kere daha, 
zabıtlara geçmesi için açıkça söylemekte zaruret görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği denen meseleye antlaşmalar vücut 
vermiştir. Bunun temeli, yasal dayanağı, uluslararası anlaşmalardır. Allah rahmet eylesin, Mende
res Hükümetinin Dışişleri Bakanı rahmetli Fatin Rüştü Zoriu'nun 1959'da müracaatıyla başlayan 
mesele -değerli arkadaşlarımın defaatle ifade ettiği gibi- Türkiye'de otuzbeş yıldan beri konuşula-
gcliyor ve Türkiye, siyasî tercihini de yapmış durumda. Bugün, artık, Avrupa Birliğine girelim, gir-
meyelimin ötesinde -bana göre- Avrupa Birliğine hangi şartlarla girelim; Avrupa Birliğine girer
ken, millî yararlarımızı nasıl koruyalım; teslimiyetçi olmadan, millî ve manevî değerlerimizden fe
dakârlık yapmadan, hak ve adaleti uygulayarak, Türkiye Cumhuriyetinin yararına olacak sonucu 
nasıl elde edelimin müzakeresini ve münakaşasını yapmanın daha doğru olduğunu ifade etmek is
tiyorum. . 

Niye Gümrük Birliğine önce giriliyor da Avrupa Birliğine sonra giriliyor; 1963'te devletimi
zin imzaladığı Ankara Antlaşmasının ve 1971 'de imzalanan Katma Protokolün -ki, 1973'te yürür
lüğe girmiştir- bize yüklediği karşılıklı yükümlülüklerin gereği olarak, evvela ekonomik entegras
yona, ondan sonra da Avrupa Birliğine girmek öngörüldüğü için; diğer bir ifadeyle, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin bundan otuz küsur yıl evvel yaptığı anlaşmaların gereği olarak bu çizgi takip 
ediliyor. Peki, Yunanistan da 1959'da müracaat etti, niye 1981'de girdi; Türkiye Cumhuriyetinin 
siyasî çizgisindeki kırıklıklar, inkıtalar, dondurmalar, yani, duraklamalar nedeniyle, Türkiye, daha 
evvel girmesi lazım gelen bir siyasî ve ekonomik entegrasyona girmekte, maalesef, geç kaldı. Bu
nun otuzbeş yıllık serüvenini söylemeye gerek yok; ama, zikzakların takip edildiğini, bu zikzakla
rın, Türkiye'nin geç kalmasına neden olduğunu, burada ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, zaten, bugün itibariyle Türkiye'nin ithalat ve ihracat dengesine baktığı
mızda, ihracatın yüzde 50'yi aşan bir nispetinin Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini; ke
za, ithalatın da, gene yüzde 50'ye yaklaşan bir nispetinin Avrupa Birliği ülkelerinden yapıldığını 
açıkça görüyoruz. Oniki yıllık ve yirmiiki yıllık listelerde yer alan gümrük duvarları indirimini he
saba katarsak, gümrük duvarlarının yüzde 80 - yüzde 90 indirilmesi göz önüne alındığında, bu çiz
ginin tamamlanma aşamasına yaklaşmış durumda olduğumuz görülür. 

Bugün, Avrupa'da, sadece Almanya'da -sizler de biliyorsunuz ki- 2 milyon vatandaşımız ya
şıyor ve bugün, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki 35 bin müteşebbis vatandaşımız, yılda 60 
milyar mark civarında bir ciro gerçekleştiriyor. Demek ki, genelde, böyle bir birlik konusunda 
önemli aşamalar katettik. 

Değerli milletvekilleri, hemen ifade edeyim, burada hesap edilmesi gereken, nihaî faydadır, 
Türkiye cumhuriyetinin nihaî'faydasıdır. Biraz evvel söylediğim gibi, katiyyen teslimiyetçi olma
dan, katiyyen "ne pahasına olursa olsun, ne olursa olsun, mutlaka gireceğiz" gibi bir fikri sabit güt
meden ve yine biraz evvel söylediğim gibi, millî ve manevî değerlerden taviz vermeden; yahut, her
hangi bir şekilde akıldan geçen, herhangi bir şekilde bizi yaralayacak tavizlere başvurmadan giriş
tir bizim ilke olarak kabul ettiğimiz husus. 

Nitekim, yaptığımız müzakereleri "çetin müzakereler" olarak adlandırıyoruz; gerçekten de çe
tin müzakereler olmaktadır, olagelmektedir ve bu müzakereler -gayet açıklıkla söyleyeyim ve za
bıtlara geçirteyim- son bir yılda, Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde görülmemiş bir aşamaya gel
miştir. 
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Değerli arkadaşlarım, ilk defa bugün, Avrupa Birliğiyle İlgili koordinasyondan Sorumlu Bü
yükelçi sıfatını haiz bir değerli bürokrat, bu işlerin koordinesiyle meşguldür. İlk defa, Sayın Baş
bakanımızın yayımladığı genelgeler ve emirnamelerle, Türkiye'nin, Gümrük Birliği ve Avrupa 
Birliğine girişi için gerekli itina ve titizliğin gösterilmesi öngörülmüştür. 

Bakın, sözün sırası geldiği için, "hiçbir şey yapılmadı" diyen arkadaşlarımıza söylüyorum -bu
nu, burada konuşan arkadaşlarımız da söylediler- en kısa zamanda, önünüze GATT Anlaşmasının 
onayı gelecek. ' 

Ben, Yüce Meclise şükranlarımı sunuyorum; burada, bütün grupların iştirakiyle Cenevre Kod 
Anlaşmasının onayına ilişkin kanun tasarısını, 10 Şubat 1994'te kabul ettik ve 12 Şubat 1994 ta
rihli Resmî Gazete ile intişar etti. Ayrıca, KYOTO Sözleşmesi ile Konteyner Sözleşmesi de Yüce 
Mecliste onaylandı; sadece bununla da kalınmadı, Uluslararası Bilgi Bankası kuruldu; yine, Avru
pa'dan gelen uzmanlarla otuzaltı haftalık eğitim seminerleri düzenlendi ve bu eğitim seminerleri 
halen sürmekte olup, 1995 senesinde de bu programa çok büyük bir hızla devam edilmesi amaç
lanmaktadır. 

Burada zamanın yetersizliğinden ötürü konunun derinliğine girmem mümkün değil; ama, ge
celi gündüzlü altı ay çalışarak, bugüne kadar ilk defa Avrupa Koduna uygun olarak hazırlamış ol
duğumuz gümrük yasa tasarısı taslağı, şu anda bütün üniversitelere, vakıflara, derneklere, bakan
lıklara, odalara, sendikalara dağıtıldı ve bu konuda onların görüşleri de istendi; o görüşler doğrul
tusunda da yeniden düzenlenen bu tasarı, yepyeni bir şekilde Yüce Meclise sevk edilme aşaması
na geldi; ne zaman kanunlaşarak yürürlüğe girecek; 1.1.1996'da; gümrük yasa tasarısı için müdde
timiz var. 

Bakınız, yine, ilk defa, Yüce Meclis, Rekabetin Korunması Kanununu çıkardı; Plan ve Bütçe 
Komisyonumuz, Patent Kanun Tasarısını Yüce Genel Kurula sevk etme aşamasına geldi; ayrıca, 
Tüketiciyi Koruma Yasa Tasarısı ile diğer yasa tasarıları Yüce Mecliste hemen görüşülmeye hazır 
hale getirildi. Bunların hepsi, bize düşen mükellefiyetlerin, yükümlülüklerin sonuna kadar götürül
mesi aşamalarıdır. Bunları görmezlikten gelmemiz mümkün değil. 

Sevgili arkadaşlarım, hemen söyleyeyim; Sayın Kelekçi de ifade etti, Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığı bütçesinde, yatırım artışı, ilk defa bugün, yüzde 784'tür; yani, yatırım bütçemizin ar
tışı yüzde 800'dür. Bu ne demektir; sizin işaret ettiğiniz, otomasyon, bilgisayar ağının kurulması, 
personel açığımızın giderilmesi demektir. Demek ki, Cumhuriyet Hükümeti, bu zorluklara rağmen, 
bir bütçede yüzde 800 bir artırım yapmayı öngörmüş ve yüce huzurunuza getirmiş olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu çetin müzakereler ne netice verir, onu zaman gösterecek; ama, Tür
kiye Cumhuriyeti hükümetlerinin otuzbeş yıldan beri konuşageldikleri bu meseleyi sonuca ulaştır
ma kararındayız. Bunun sıkıntıları olacaktır; ama, Türkiye ve benim halkım, dünya kalitesini dün
ya fiyatıyla kullanacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti, kendi sanayiini ve teknolojisini, 21 inci Asrın gereklerine göre dünyay
la entegre etmek, onun seviyesine getirmek durumundadır. Eğer, bugün, üretimimizi, sanayimizi -
öztürkçesiylc "çağdaş" olarak adlandırdığımız- geçerli, yani rekabet edebilir bir seviyeye getirmek 
istiyorsak, rekabet edebilir malın, ucuz fiyatla, iyi kaliteyle, bol miktarda Üretilmesini, üretilmesi
nin dışında, rekabet edebilmesini, rekabet edebilmesiyle beraber, dünya pazarlarında, kendini, ka
lite ve teknoloji bakımından mihenk taşına vurabilmesini istiyorsak, bu zorlu sınavı başarıyla ver
mek mecburiyetindeyiz. Hiç kimse demiyor ki, yüzde yüz doğrudur ve bu işin bir sıkıntısı olmaya
cak; sıkıntı olabilir. Bu işte önde giden sektörlerimiz olacaktır, onlarla beraber aynı seviyede olan 
sektörlerimiz olacaktır, geride kalan, sıkıntıya düşen sektörlerimiz de olacaktır. 
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Biraz evvel, arkadaşlarım burada bahsettiler, Katma Protokolden sonra yapılan Dördüncü Ma
lî Protokolün uygulanması sekteye uğradı. 

BAŞKAN- Son 2 dakikanız Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKÎ EREK (Devamla)- Eyvah, Sayın BaşkanımI.. 

Bu trend takip edilirse, bizim, Avrupa Birliğine girmemizin, nihaî, yani sonuçtaki faydası or
taya çıkar. Gayet açıklıkla dünyaya ilan edelim ki, Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesi sadece 
Türkiye'nin lehine değil Avrupa Birliği ülkelerinin de, komşumuz Yunanistan'ın da lehine olacak
tır. Her şeyden önce, biraz evvel söylediğim ilkeler muvacehesinde, dünyadaki, bölgedeki barışa 
ve dostluğa katkısı olacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım, eğitim konusunda çok büyük programlar ortaya koyduk. Açıldıkla 
söyleyeyim, bugün, gümrükle ilgili eğitimi -sadece gümrükçüye, sadece gümrük işlerini yöneten
lere değilV halkımıza da verebilmek için, tam 8 tane yayını bir yıl.gibi kısa bir zamanda ortaya koy
duk. 

Bir değerli arkadaşımızın işaret ettiği ihtiyaca cevap vermek için hemen söyleyeyim, tahmin 
ediyorum ki, önümüzdeki yıl, dört yıllık gümrük yüksekokulunu açarak -ki, bir fakültenin temeli 
olacaktır ve meseleyi artık böyle görmeliyiz- Avrupa Birliği kodunu bir ölçüde iç hukuka uygula
yabilecek, -ki, Avrupa Birliği kodu bugün takriben 17 •• 18 bin sayfa olarak ifade ediliyor- böyle 
bir entegrasyon için gerekli şekilde teçhiz edilmiş, yetenekli, dil bilir elemanları da en kısa zaman
da yetiştirmenin, tasarımı değil uygulaması içindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşımızın ifadesine cevap vermek isterim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Maalesef vaktimiz yok Sayın Bakanım. 

Onlara, nasıl olsa yazılı cevap göndereceksiniz. 
Güzel konuşmanız için çok teşekkür ediyorum efendim. 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla)- Sayın Başkan, sözümü bağlayayım. 
BAŞKAN-Efendim, maalesef... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- Sayın Başkan, selam vermeme müsaade 
etmiyorsunuz. 

BAŞKAN- Efendim, selamınızı aldık, çok teşekkür ediyoruz. 
Zaten, o güzel konuşmanızla bizi en iyi şekilde selamladınız Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. Aleyhinde, Sayın İbrahim Özdiş; buyurun. (CHP sıra

larından alkışlar) 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle 1980 sonrası, Türk idarî yapısı, ülke gereksinimleri yerine ki
şisel arzular ön plana çıkarılarak tahrip edilmiştir. Günlük politikalarla kurum ve kuruluşların gö
revleri değiştirilmektedir. Bu uygulamalar sonucu, devlet kurumlarında tam bir kaos yaşanmakta
dır; Gümrük Müsteşarlığının kuruluşunda da tam bir kaos yaşanmıştır. Müsteşarlığın kuruluşuna 

~ S 2 8 — 



T.B.M.M. B : 5 3 15 .12 .1994 0 : 3 

ilişkin 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş, bunun üze
rine, acele bir şekilde 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hazırlanmıştır. Bu kararname hazır
lanırken, gümrüğün bakanlık şeklinde mi, yoksa müsteşarlık şekilde mi olacağı konusunda netleş
miş bir kararın oluşmadığı görülmüştür. 

Gümrük Müsteşarlığı kurulmasının sağlıklı olmadığının en önemli göstergesi, gümrüğe terk 
edilen ve terk edilmiş sayılan, gümrük depolarındaki eşyanın tasfiye ve satışıyla daha önceki yıl
larda görevli olan TASİŞ Genel Müdürlüğü, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ayrışırken, hiçbir ilgisi 
olmadığı halde, her nedense, Maliye Bakanlığı bünyesinde bırakılmıştır. Oysa, gümrük idareleriy
le iç içe çalışması gereken bîr kuruluş olan bu Genel Müdürlük, önceki yıllarda Gümrükler Genel 
Müdürlüğü bünyesinde şube müdürlüğüyken, daha sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığının kurulu
şuna ilişkin 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Genel Müdürlük haline getirilmiştir. 

Bu Genel Müdürlüğün, satış yapmak üzere mal alım yeri, esas olarak, gümrük idareleridir. 
Gümrük ambarlannda bekleyen ve süresi içinde çekilmediği ve çeklirilmediği için çürümeye yüz 
tutan mal ve eşyalar satılmadığından, Türk kamu ekonomisi büyük zarar görmektedir. Bu zararla
rın meydana gelmemesi için, TASİŞ Genel Müdürlüğünün en kısa sürede Gümrük Müsteşarlığı 
bünyesinde, gümrük idareleriyle bîr bütün olarak çalışır hale getirilmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Gümrük Müsteşarlığının daha etkin olabilmesi, personel, bina, araç ve 
gereçlerinin yeterli olmasına bağlıdır. Gümrük Müsteşarlığı, bu imkânlar açısından yetersizdir. 
Yaklaşık 10 bin kadrosu mevcuttur. Bu kadrolarda görev yapan personel nitelik olarak yeterli de
ğildir; yükseköğrenim görmüş, yabancı dil bilen gümrük personeli sayısı çok azdır. Özellikle, ya
bancı dil bilen personel sayısının çok hızlı bir şekilde arünlması, bunun için eğitim programlanna 
önemle yer verilmesi zorunludur. Ne yazık ki, enflasyonun yüzde 140'larda olduğu bir dönemde, 
geçen yıla göre bu Müsteşarlığın bütçesindeki artış oranının, yüzde 66,4 gibi bir rakamda tutulma
sını, saydığımız olumsuzluklann devam edeceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. 

Değerli milletvekilleri, uygulamaya dönük yanıyla Gümrük Müsteşarlığını tamamen ilgilendi
ren, son aylarda çok yoğun bir şekilde tartışılan, son günlerde de Türkiye'nin, Hükümetin günde
mini oluşturan, 19 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan toplantıda, alınıp veya alınmayacağımıza 
karar verilecek olan Gümrük Birliği konusunda düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Gümrük Birli
ği, ekonomik birleşmelerin ön aşaması, ilk adımı. Gümrük Birliği, üye ülkelerin aralarındaki tica
ret engellerini ve gümrükleri kaldırmalarını, üçüncü ülkelere karşı da ortak gümrük ve ticaret poli
tikaları uygulamalarını gerektiren bir düzenleme. 

Bugün, Avrupa Topluluğu olarak bildiğimiz organizasyon, 1950'lerin ikinci yansında hayata 
geçirilmiş büyük bir birleşme projesi. Topluluğun, Gümrük Birliği, Ortak Pazar ve Siyasî Birlik gi
bi aşamaları var. Topluluk, son aşamaya ulaşmak üzere. Bizim açımızdan. Gümrük Birliği, tam 
üyeliğe giden yolun ilk etabı olarak belirlenmiş. Gümrük Birliğinin, tek başına bir amaca dönüştü
rülmesinin sakıncaları ve tutarsız yönleri var. Benzetmeyi, bir bilim adamamımızm, süreci tanım
larken, Medenî Kanunun bir maddesine atıfla "Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur" diyor. Nişan
lanmaktan kasıt Gümrük Birliği, evlenme vaadi ise, tam üyelik. 

Tam üyeliğe alınmanın çok önemli ortak özelliği ise, ekonomik durumlann, Avrupa Birliğinin 
öngördüğü birlik koşullanna Lam anlamıyla uyum göstermesidir. Nedir bu koşullar; enflasyon, dö
viz kuru, kamu açıklan, faiz oranıdır. Bunları karşılaştırdığımızda ne görüyoruz; Avrupa Birliğine 
üye ülkelerde enflasyon yüzde 1.5, bizde, yüzde 140; faiz oranlan, oralarda, yüzde 2 civanııda, biz
de, yüzde 100, zaman zaman da yüzde 200. 
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Avrupa büyürken, biz küçülüyoruz, daha doğrusu, kendi kendimizi küçültüyoruz. Tutucu, be
ceriksiz, öngörüsüz ve yetersiz siyasal iktidarların elinde altmış milyon, yıllardır tam anlamıyla çi
le çekiyor, eziliyor ve aşağılanıyor. Ülkenin siyasal yapısı da ekonomisi de durma noktasındadır. 
Hükümet, sorunlara çözüm değil, çözümsüzlük üretiyor; yeni sorunjar yaratıyor. Çözümü, çağdaş 
kurumlarla diyalog kurarak bulması gerekirken, çağdışı tarikatlardan, şeyhlerden, şıhlardan medet 
umuyor. Demokratikleşme bayrağıyla yönetime gelen Hükümet, 12 Eylülün Anayasa, yasa ve ku
rumlarına yaslanarak ülkeyi yönetmek istiyor; asıl çelişki bu noktadadır. Demokratikleşme deyip 
de geçemeyiz. Ülke, en temel sorunlarını sağlıklı bir ortamda tartışmaya açmaktan, her gün biraz 
daha uzaklaşıyor. Kin ve düşmanlık tohumları ekiliyor. Böyle olunca da toplum, sağlıksız gelişme
ler sergiliyor. Ülkeyi yönetenler, siyasal yapının, süreçlerin ve işleyişin değiştirilmesi ve düzeltil
mesi yönünde bir öncülüğü ve açılımı bir an önce sergilemelidirler. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, Gümrük Birliğine geçiş, 1963 Ankara Ortaklık Antlaş
ması ve 1970 Katma Protokolü çerçevesinde yürütülüyor; ancak, bunlar, önemli hükümleri işletil
meyen antlaşmalar. Bu antlaşmalarda, Türkiye'nin tam üye olmadan Gümrük Birliğinde yer alma
sı öngörülüyor, işin doğrusu, işlemeyen bu antlaşmalar yerine, Türkiye'nin, yeni bir ortaklık ant
laşması talep etmesi; kısa bir süre önce Çekoslovakya, Polanya ve Macaristan'la yapıldığı gibi, Ye
ni Kuşak Ortaklık Anlaşmasına gidilmelidir. Aksi hareket edilmesi durumunda, Türkiye, tam üye 
olmadığı için, temsil edilmediği siyasî yapılar içinde alınan kararlarla, kendini bağlı saymayı ka
bul etmiş olacaktır; bu da, en temel eşitlik ilkelerine aykırı bir durumdur. Türk insanı, en az Av
rupa Birliğine üye bir ülkenin insanı kadar onurludur, değerlidir. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, gümrük mevzuatıyla ilgili... 

BAŞKAN- 2 dakikanız var efendim. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla)-... yasal düzenlemeler yapılırken, objektif, saydam ve kolay an
laşılır olmasına, mevzuatın sıkça değiştirilmemesine özen gösterilmelidir. 

Mevzuatta sıkça yapılan değişiklikler nedeniyle, yurt dışında çalışan ve zorlukla yurda gelen 
yurttaşlarımız, gümrük kapılarında bitmeyen çilelerle karşılaşmaktadırlar. Bunu gidermek için, 
yurda giriş ve çıkışların yoğun olarak yapıldığı zaman öncesinde, özellikle yurt içi ve yurt dışı gör
sel ve'yazılı basından yararlanarak özel programlar yapılmalı, kolay ve anlaşılır bir anlatımla, ya
zılı broşürler basılmalıdır. 

Yine, yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın, bulundukları ülke bankalarında tutulan tasarruf 
mevduatlarını Türkiye'deki bankalara getirmeleri hususunda, Sayın Başbakan tarafından, televiz
yondan bir çağrı da yapılmıştı. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, söz konusu tasarruf mevdu
atlarını ülkemizdeki bankalara getirmeleri karşılığında, bir defaya mahsus olmak üzere vergiden 
muaf otomobil getirmeleri mümkün kılınabilmelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Gümrük Müsteşarlığı 
bütçesinin, halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşşekkür ederim Sayın Özdiş. / 

Sayın milletvekilleri, Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki gruplar, şahıslar ve Hükümet 
adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Soru müessesine geçiyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Bizi ihmal etmeyin, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN- Geleceğim efendim, oraya da geleceğim. Sizi ihmal etmemiz mümkün mü efen
dim, mümkün mü... 

Soru sorma talebinde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini arz ediyorum : Sayın Melike Ha
şefe, Sayın Salih Kapusuz, Sayın Hüsamettin Korkutata, Sayın Coşkun Gökalp, Sayın Cevat Ay
han, Sayın Zeki Ünal, Sayın Mehmet Rauf Ertekin, Sayın Osman Sevimli, Sayın Mustafa Dağcı, 
Sayın Ali Kemal Başaran, Sayın Mehmet Sevigen, Sayın Sayın. 

Soru sorma işleminde müracaatların alınması tamamlanmıştır. 

Sayın Melike Haşefe, buyurun efendim. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki suallerimin Sa

yın Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

1.- Kamu hizmeti gören gümrük komisyoncularının daha mükemmel bir yasa içerisinde çalış
malarının temini için, Gümrük Komisyoncuları ve Müşavirliği Yasasının biran evvel çıkarılması 
için çalışma yapıyor musunuz? 

2.- Memleketimizin para sıkıntısı çektiği bir dönemde, gümrük kapılarında ve sundurmalarda 
bulunan sanayi mamullerinin, özellikle her çeşit marka otomobillerin, satılarak tasfiyesini düşünü
yor musunuz ? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Haşefe. ' 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkan, birer cümleyle cevap verebi

lir miyim ? • . 
BAŞKAN- Efendim vakit yetişmeyecek; önce sualleri alalım. 
Genel Kurul, maalesef, 15 dakika ile sınırlandırdı; keşke onu yapabilseydik, çünkü benim çok 

sevdiğim ve arzu ettiğim bir usuldür. 
Sayın Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, aşağıdaki suallerin cevaplandırılmasını istir

ham ediyorum. 

1- Demokratik ülkelerde, 35 yıl öncesi Türkiye ve dünya şartlarındaki bu kadar değişikliğe 
rağmen, birçok konularda anlaşmalara uyulmamış olmasına rağmen, Avrupa Birliğine girmeyi, 
acaba, Hükümetimiz, vatandaşımıza sormayı düşünüyor mu? 

2- Hükümetimiz, Gümrük Birliğine girme konusunda referandum yapmacak mı? 

3- Malî destek anlaşmalarında, acaba, ufukta, alacağımız bir para gözüküyor mu? 
4- Kota uygulamaları ne olacak? 

5- Serbest dolaşım için bir imkân söz konusu olacak mı? 
6- Türkiye Cumhuriyeti olarak, Gümrük Birliği için taleplerimiz söz konusu mudur? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Buyurun Sayın Korkutata. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sayın Başkanım, sizlerin aracılığınızla, Sayın Ba
kanıma soru sormak istiyorum. 
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Gümrük Birliğine girdiğimizde, küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve sanatkarlarımızın 
modernleşmesi ve ayakta durması için hangi tedbirler alınmış veya bundan sonra alınacaktır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 

Buyurun Sayın Gökaîp. 

COŞKUN GGKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımı Sayın Ba
kana sormak istiyorum. 

Ülkemiz, Gümrük Birliğine dahil olduğunda, tüm gümrükler sıfırlanacak mı, yoksa, bu sıfır
lama zaman dilimine mi yayılacak? 

Gümrük Birliğine dahil olunduğunda, insanlarımız, özellikle işçilerimiz serbest dolaşım hak
kına tam sahip olabilecek mi? 

Avrupa'da, Gümrük Birliği ülkeleri arasında, yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 3, yüzde 5 iken, 
ülkemizde, yıllık enflasyon, ülkenin iyi yönetilmemesi nedeniyle, yaklaşık yüzde 140'larda mı 
seyredecektir? 

Enflasyonla yaşamak bizim için bir kader midir? 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 

Sayın Ayhan buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, delaletinizle, şu sualleri Muhterem Bakana tevcih 
etmek istiyorum: 

1-Tam üye olmadan, Gümrük Birliği, iç pazarın, Avrupa Birliğine açılması demektir; karşılı
ğında ne alınacaktır? 

2-Gümrük Birliğiyle doğacak dış ticaret açıklarını nasıl karşılayacaksınız? Halen Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasında 5 milyar 660 milyon dolar ticaret açığı bulunmaktadır. 

3- Gümrük Birliğiyle doğacak vergi kayıpları, gümrük ve eş etkili vergilcden doğan kayıplar 
ne mertebede olacaktır? Hazinenin bu kaybı nasıl karşılanacaktır? 

4- Gümrük Birliğinde, kalite, maliyet ve kapasite yönünden yetersiz kalan tesislerin rekabet 
şartlarına hazırlanması için düşünülen tedbirler nelerdir? 

5- Gümrük birliğine geçişten sonra, kapanacak tesisler sebebiyle, doğacak vergi kaybı ne ka
dar olacaktır? Doğacak iş kaybı ne kadar olacak ve nasıl telafi edilecektir? 

6- Ortak gümrük tarifesine uyum sebebiyle topluluğun tavizli rejiminden doğan, Türkiye'ye, 
üçüncü ülkelerden gelecek mal hücumu baskısı nasıl karşılanacak? Türkiye'nin, ticaretini geliştir
mek istediği komşu ve kardeş ülkelerle ticareti, maliyet farkı sebebiyle gerileyecektir. Buna karşı 
tedbirler nelerdir? 

7- Türkiye dış ticareti, Avrupa Birliği ipoteğine girecektir. Bu, ileride iktisadî baskıya zemin 
hazırlamaz mı? < 

8- Topluluk kara organlarına katılmadan, Gümrük Birliğine girmek, topluluğun gerek ticaret 
gerek savunma gerekse dış politika kararlarına Türkiye'nin kanlamadan tabi olması, fevkalade 
mahzurlu netice doğurmaz mı? 

Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Sayın Ünal, buyurun efendim. 

ZEKİ ÜNAL(Karaman)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana bir soru tevcih etmek is
tiyorum. Sorum şudur: Sayın Bakan, Gümrük Birliğine girdiğimiz takdirde bazı sıkıntılarımızın 
olacağını ifade ettiler. Sıkıntıların doğuracağı ekonomik kayıplarımızın parasal değeri, dolar olarak 
ne miktarda olacaktır; bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır? 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Ertekin. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımın cevaplan
dırmasını rica edeceğim bir sorum olacak. 

Kütahya İli, son dönemde -bilhassa son on senedir- ihracata yönelik sanayi ürünlerinin imala
tında büyük mesafe katetmiştir. Dolayısıyla, gümrük muamelelerinde fevkalade sıkıntı yaşamakta
dır. Gümrük Birliğine gireceğimiz bu son dönemde, acaba, gerek: ithalatla alakalı olarak gerekse 
Avrupa'da çok sayıda işçi çalıştıran bir il olması hasebiyle» gümrük muamelelerinin daha hızlı ve 
seri yapılabilmesi için, Kütahya'da bir gümrük müdürlüğünün kurulmasını düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın Ertekin. 

BAŞKAN - Buyurun, Sayın Sevimli. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Sayın Başkan, sorularım şunlar: 

1.- Avrupa'da çalışan insanlarımızın yıllardır süren bir isteği vardır. Bir kıstas getirerek, me
sela, 5 yıl çalışmış olmak ve en az 20 bin dolar ya da karşılığı döviz getirmiş olmak şartıyla bedel
siz otomobil ve meslekî alet, makina veya teçhizatı getirmek ve en az Uç yıl satmamak kaydıyla 
izin vermeyi düşünüyor musunuz? 

2.- Yurt dışından cep telefonu ithal etme hakkı, hangi kişi ve kurumlara, ne gibi şartlarla ve
rilmiştir? 

3.-Bugüne kadar kaç telefon ithali gerçekleşmiştir? 

4.- Telefon başına alınan Gümrük Vergisi, KDV, fon vesaire gibi vergilerin toplamı ne kadar
dır? 

5.- Bunların tamamı tahsil edilmiş midir? 

6.-Bunların ithali için ödenen miktar ne kadardır? 
7.- Avrupa'da, bizim paramızla 10 milyon liraya alınan cep telefonları, 40 ila 50 milyon lira

ya; 20 milyon liraya alınanlar ise 70 milyon liraya varan rakamlarla yurdumuzda satılmaktadır. 
Aradaki bu fark, haksız bir kazanç değil midir? 

8.- PTT'ye gümrük çıkış belgeleri verilmeden kullanılamayan bu cep telefonlarının ithal yet
kisi serbest bırakılarak tekelleşme kınlamaz mı? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Dağcı 

MUSTAFA DAĞCl(Kayseri)-Saym Başkan, aracılığınızla. Sayın Bakana suallerimi sormak 
istiyorum. 
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1 .-Avrupa Gümrük Birliğine Türkiye'yi dahil etmek istiyorsunuz; fakat, Avrupa Birliğine gir
meden önce Gümrük Birliğine girecek tek ülke biz değil miyiz? Bu, "kapı dururken pencereden, 
hatta bacadan da olsa mutlaka gireceğiz" demek değil midir? 

2.-Batılılar, Avrupa Birliğine "Hıristiyan birliğidir" diyorlar. Avrupa birleşik devletlerini kur
ma yolundalar. Siz, Hükümet olarak, bu kadar önemli bir konuda, konuyu, Türk Milletine, bir re
ferandum yaparak sormayı düşünmüyor musunuz? 

3.-Gümrük Müsteşarlığında çalışan personelin malî durumu iyi değildir. Kaçakçılığı önlemek 
maksadıyla kaçak olarak yakalanan mallardan ödenmesi gereken paralar niçin ödenmiyor? 

4.-Gümrük personelinin araçları yetersizdir. Kaçakçılar, saatte 20 mil hız yapan sürat teknele
riyle giderken; benim memurum, saatte 3 mil hızı bile zor yapan araçlarla bunları nasıl yakalaya
caktır? 

Diğer gereçler ve silahlar ne zaman verilecektir? 
5.-Gümrük personeli, geceli gündüzlü çalışarak yıpranmaktadır. Bunlara yıpranma payı ver

meyecek misiniz? 
6.-Gümrüklere terk edilmiş ya da kaçak olarak yakalanmış çok sayıda mal ve eşya harap ol

maktadır; milyarlar kaybolmaktadır. Bunu, ekonomiye kazandırmak ne zaman mümkün olacakür 
ve nasıl hızlandırılacaktır? 

7.- Kayseri'de, eski yıllarda, gümrüğe terk edilmiş otomobillerin muhafazası ve satışı yapıl
maktaydı; bu, sonradan kaldırıldı, Ankara'ya alındı. Bu haksızlığı ne zaman önleyeceksiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Dağcı. 
Buyurun Sayın Başaran. 
ALI KEMAL BAŞARAN(Trabzon)-Sayın Başkan, izninizle, Sayın Bakanımıza, Sarp Sınır 

Kapısından geçişlerle ilgili soru sormak istiyorum. 
Sarp Sınır Kapısının, diğer sınır kapılarına göre çok kötü durumda olduğu ve bu sınır kapısın

da birikimlerin olduğu, giriş çıkışların güç olduğu, gerek nakliyecilerin gerek işadamlarının gerek
se yabancıların, bu giriş çıkışlardan daima şikâyetçi oldukları duyumlarını alıyoruz. Gerek buralar
daki yerleşim bakımından olan zorluklar gerekse oralarda çalışan bazı personelin hem nakliyecile
ri hem işadamlarını hem de gelen yabancıları istismar ettikleri tarzında da sözlü duyumlar alıyoruz. 
Bu konuda bir tedbiriniz var mıdır? Gerek personeliniz yönünden gerek yerleşim sahasının düzen
lenmesi yönünden bir tedbiriniz var mıdır, olacak mıdır? 

Saygılar sunuyorum. j 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Sayın Sevigen, buyurun efendim. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Sağ olun sayın Başkanım; aracılığınızla Sayın Bakana bir 

sorum var efendim. 
Türk vatandaşları yurt dışına gittikleri zaman, Avrupa Topluluğu ülkeleri bir uygulama içeri

sindeler; kendi ülkelerinin vatandaşlarını ayrı bir kapıdan, diğer ülkelerin vatandaşlarını ayrı bir ka
pıdan kabul etmekteler. Acaba, Sayın Bakan, hiç olmazsa kendi ülkemizde, yurt dışından gelen 
Türk vatandaşlarına ayrı bir kapı açamazlar mı? Yani, diğer ülkelerin vatandaşları gelirken ayrı bir 
muamele, Türkler gelirken ayrı bir muamele. Hiç olmazsa, Türkiye'de, kendi vatandaşlarımızı bi
raz rahatlatmış oluruz. 
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İkinci sorum: Biliyorsunuz, İstanbul Laleli piyasasında bavul ticareti çok yoğun. Buraya, ge
nellikle Yugoslavya'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Macaristan'dan, Rusya'dan turist gel
mektedir. Bilhassa, otobüsle ülkemize gelen genç kızlara, gümrük kapılarında çok ciddî boyutlar
da zorluklar çıkarılmaktadır. Bir İngiliz, bir Alman kızma zorluklar çıkarma imkânını bulamıyoruz; 
ama, sahipsiz ülkelerin, fakir ülkelerin kızlarına çok ciddî boyutlarda gümrük kapılarında zorluk
lar çıkarılmaktadır. Dışarıdan bavul ticareti yapmaya gelen turistler, gümrük kapılarında, gidecek
leri otellerin dışında, başka otellere gönderilmekte, arada, ciddi boyutta komisyon alınmaktadır. 
Acaba, Sayın Bakan, gümrüklerde-bu sorum, bilhassa Edirne Gümrüğü ile ilgili- bu konuyla ilgili 
ciddi önlem alacaklar mı? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

Sayın Sayın, buyurun. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Sayın Başkanım, sorumun, Sayın Bakan tarafından cevaplandırıl
masının teminini istirham ediyorum. 

Yurt dışı müteahhitlik hizmeti yapan firmaların, yurt dışında edindikleri iş makinelerinin Tür
kiye'ye geçici olarak getirilmeleri konusunda yasal bir boşluk vardır. Bu mağduriyetin giderilmesi 
için gerekli tedbirler alınmış mıdır? Alınmamışsa,böyle bir tedbir almayı düşünüyor musunuz, bu 
konuda herhangi bir çalışmanız var mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın İbrahim Halil Çelik, sizin bir sorunuz vardı, okur musunuz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakana sorulmasını saygıyla arz ederim. 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Soru 1) Şanlıurfa ili, Akçakale Gümrük Kapısını açmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsa
nız ne zaman açacaksınız? 

Soru 2) Habur Gümrük Kapısından geçen araçların getirdikleri akaryakıtın tonajını artırmayı 
düşünüyor musunuz? Çünkü, sızlanmalar hâlâ devam ediyor, bundan haberdar mısınız? 

Soru 3) Şanlıurfa ili, Ceylanpınar Gümrük Kapısını açmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor
sanız ne zaman açacaksınız? 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Çelik. 

Sayın milletvekilleri, bütün arkadaşlarımıza imkân tanımak bakımından, süreyi biraz geçirdik, 
affınızı istirham ediyorum. 

Bütün sorular sorulmuştur. Sayın Bakanım, maalesef, cevap verme süreniz, olamadı. Sanıyo
rum ki, arkadaşlarınızın gayretleriyle, bu sorulara yazılı cevap göndereceksiniz. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Başüstüne Sayın Başkanım; ama, sorulara 3 
dakikada cevap verebilirim. 

BAŞKAN- Mümkün değil efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Değerli milletvekilleri, Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabut 
edilmiştir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Saym Başkan, iki kuruluşta da bana soru sorma hakkı ve
rilmedi; ama, bu hakkımı herhalde Saym Kırat!toğlu*na saklıyorsunuz. 

BAŞKAM- Size söz vereceğim Sayın Dumankaya. 

Bölümleri okutuyorum: 
i .—Gümrük Müsteşarlığı 1995 Malî Yılt Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 910 420 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İ l i Gümrük Kanunlarının Uygulanması ve 
İzlenmesi 1092 910000000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Gümrük Kaçakçılığı İle Mücadele Hizmetleri 'i . 480670 000000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... ' 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 45 000000000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 

, Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 84000000000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 2613ÛGÜGİH>GÛ0 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük Müsteşarlığının, 1995 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir; hayırlı olmasının temenni 

ederim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Saym Dumankaya, buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Saym Başkan, soru soracaktım; ama, Saym Kırathoğlu'na 

saklıyorum. 
BAŞKAN- Efendim, çok özür dilerim, bendeki listede müracaatınız yok. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-İki kuruluşta da bana soru sorulma hakkı verilmedi. 
BAŞKAN- İsimleri bir kere de okuduk, sizden bir işar almadım. Belki, Divan olarak bizim ha-

tamızdır; özür dilerim. Sayın Kıratlıoğlu'nun bütçesinde size en başta söz vereceğim... 
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Sayın Bakan, hayırlı olsun. 

Efendim, tebriklerinizi sunabilirsiniz, bittiğini tefhim ettim. 

F) KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1995 Malt Yıl t Bütçesi 
2. - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın Milletvekilleri, programımıza göre, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1995 

malî yılı bütçesi ile 1993 malt yılı kesinhesabınm görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grupları ve şahıslan adına söz alan sayın 

milletvekillerinin isimlerini okutuyorum: 
Grupları adına : SHP Grubu adına Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz, ANAP Grubu adına 

Bitlis Milletvekili Edip Saffet Gaydalı, DYP Grubu adına Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt, RP 
Gnıbu adına Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen. 

Şahısları adına : Lehinde, Karaman Milletvekili Osman Sevimli, Aksaray Milletvekili Mah
mut Öztürk; aleyhinde, Trabzon Milletvekili Kemaletttn Göktaş; üzerinde. Bolu Milletvekili Ab-
basînceayan. 

BAŞKAN- Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mustafa Yılmaz, buyurun. 
Sayın Yılmaz, süreniz 15 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Sayın Başkan, değerli üyeler; Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında görüş ve düşüncelerimizi açıklamak için söz almış 
bulunuyorum; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye'nin nüfusu 60 milyondur. Bu nüfusun yüzde 40* l 'ini 
aşan bölümü köylerde ve bağlı yerleşim birimlerinde yaşamaktadır. Yurdumuzdaki köy ve bağlı 
yerleşim birimlerinin sayısına ilişkin bilgiler birbirinden farklı ve çelişkilidir. Örneğin, aynı Bakan
lığın ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayma sunduğu kitapçıklarda verilen bilgiler, yılla
ra göre değişiklik içermektedir. Gerçekten, Tarım ve Köyişleri Bakanının, 21 Kasım 1992 tarihin
de Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunuş konuşması metninde; köy sayısının 32 338, köy bağlısı 
ünite sayısının 44 238 olmak üzere, toplam yerleşim biriminin 76 576 olduğu belirtilirken, 6 Ka
sım 1993 tarihinde aynı Komisyona sunulan kitapçıkta bu rakam, 32 576 köy, 43 228 bağlısı üni
te olmak üzere toplam 75 804 olarak gösterilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak 25 Kasım 1994 ta
rihli kitapçıkta, köy sayısının 32702, bağlısı yerleşim ünite sayısının 43 148, toplamının ise 75 850 
olduğu vurgulanmaktadır. Görüldüğü gibi, her 3 belgede verilen sayısal bilgileri birbirini tutma
maktadır; hem köylerin hem bağlısı yerleşim ünitelerinin sayısındaki farklılıklar hemen göze çarp
maktadır. 

Benzer çelişkileri, köy yollan ve içme sularıyla ilgili sayısal bilgilerde de görmek mümkün
dür. Gerçekten, anılan kitapçıklar yıllara göre incelendiğinde, 1992 yılında köy yolu ağının toplam 
308 602 kilometre, 1993 yılında köy yolu ağının toplam 326 000 kilometre olarak belirtildiği gö
rülecektir. 1994 yılında ise, köy yolu ağı 327 000 kilometre olarak belirtilmiştir. 

Ülke genelindeki içme suyu envanterine göre; 1992 yılında, 78 675 üniteden 49 167'sinde 
sağlıklı ve yeterli içme suyu varken, 10 593 ünitenin içme suyu yetersiz kalmakta, 18 915 ünitenin 
ise, sağlıklı ve yeterli içme suyu bulunmamaktadır. 1993 yılı verilerine göre ise, 78 098 üniteden 
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47 115'inde sağlıklı ve yeterli içme suyu bulunmakta, 13 477 ünitenin içme suyu yetersiz kalmak
ta, 17 506 ümted^ ise içme suyunun olmadığı anlaşılmaktadır. 

1994 sunuş konuşması metninde verilen bilgiler ise şöyledir: 77 497 yerleşim ünitesinden 48 
500'ünde sağlıklı ve yeterli içme suyunun olduğu, 12 331 'inde yetersiz kaldığı ve 16 666 ünite
de ise sağlıklı ve yeterli içme suyunun olmadığı açıklanmaktadır. 

Yukarıda sunulan karşılaştırmalı bilgiler, ister istemez, köy ve bağlısı yerleşim birimlerinin sa
yısı, köy yollan ağının uzunluğu, içme suyu olmayan ünitelerin yıllara göre azalıp azalmadığı gibi 
bazı soruları akla getirmektedir. 

Türkiye'de köy sayısı ne kadardır? 32 338 mi, 32 576 mı, yoksa 32 702 midir? Yerleşim üni
tesi sayısı 44 238 mi, 43 228 mi ya da 43 148 rnidir? Köy yolu ağı 308 602 kilometre mi, 326 000 
kilometre mi, yoksa 327 000 kilometre midir? içme suyu yetersiz olan ya da hiç olmayan ünite sa
yısı, 1992 yılında 29 508 iken, 1993 yılında nasıl olmuştur da 31 003'e çıkmıştır? 1994 yılında ya
tırımlar büyük ölçüde durdurulduğu halde, içme suyu yetersiz olan ya da olmayan yerleşim ünite
si sayısı birden 28 997'ye nasıl düşmüştür? Bu gibi çelişkili bilgiler, ülke genelindeki köy ve yer
leşim ünitesi envanteri ile köy yolları ve içme suyu envanterinin sağlıklı olmadığını, gerçeği yan
sıtmadığını göstermektedir. 

Arazi sulaması, kanalizasyon çalışmaları, göç nedeniyle gelen veya dağınık yerleşim birimle
rinde göçer olarak yaşayan insanların tarım dışr alanlara yerleştirilmesi, kasaba ve köylerin imar 
planlarının yapılmasında da benzer durumla karşılaşılmaktadır. O nedenle, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, öncelikle yeni bir envanter çalışması başlatmalı, köy ve bağlısı yerleşim ünitesi sayı
sını, köy yolu ağı uzunluğunu, var olan sulama kanallarının durumu ile şimdiki ihtiyacını, Türkiye 
genelinde yapılması zorunlu köprüler ile menfezleri, yeterli içme suyu olan yerleşim yerlerindeki 
çevre sorunu ile kanalizasyon durumlarını, gerçek boyutuyla ve doğru bilgileri içerecek biçimde 
hazırlamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, kırsal kesimdeki, oldukça dağınık 75 binin üzerindeki yerleşim birimi
ne, yol, içme ve sulama suyu, kanalizasyon, imar ve diğer altyapı hizmetlerini götürmek, tarım 
alanlarının amacına uygun kullanımını sağlamak, arazi tesviyesi ile tarla içi drenaj tesisleri yap
mak, kendi evini yapmak isteyenlere tip proje ve kredi vermek, göçmen ve göçerler ile kamulaştır
ma nedeniyle evsiz kalan yurttaşlarımızın belli yerlerde iskânını sağlamak, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne verilmiş görevlerdir. İşleyen sistem içinde, bu görevlerin üstesinden gelmek oldukça 
zordur. Yasal engeller, yapısal bozukluklar, iş yükünün ağırlığı, bütçenin yetersizliği, köylere ve 
bağlısı yerleşim birimlerine hizmetin gerektiği biçimde götürülmesine engel olmaktadır. 

İş makinelerinin çoğunun ekonomik ömrünü tamamlaması ve bunlardan istenen verimin alı
namaması, kurumun şantiye sistemi esasına göre çalışmaması, programdaki işlerin bütünlük için
de ele alınmayıp, kaynak israfına yol açan bir çalışma yönteminin benimsenmesi, kurum içi yapı
sal bozuklukların başında gelmektedir. " • . 

Yine, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kamulaştırma yetkisi bulunmamaktadır; uyuş
mazlık halinde hizmet akışı derhal durdurulmaktadır. Bu nedenle, yıllarca hizmeti tamamlanama
yan yerleşim birimleri vardır. 

Ayrıca, İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 115 köy 
boşaltılmıştır. Basında yer alan bilgilere göre, 12 binin üstünde aile iskân edilmeyi beklemektedir. 
Genel Müdürlüğün çok ağır olan iş yüküne, bir de bu sorun eklenmiştir. Belirtilen bu nedenler, ye
ni yasal düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. Böyle bir düzenlemeyle Genel Müdürlüğe kamulaştır
ma yapma yetkisi verilmeli, ivedi olarak yasası hazırlanarak, bu dev kuruluş, yatırımcı bakanlığa 
dönüştürülmelidir. 
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Değerli üyeler, köy yollarına duyulan ihtiyaç, hepinizce bilinmektedir. 25.11.1994 tarihli su
nuş konuşmasında, Sayın Bakan, 327 bin kilometrelik köy yolları ağının 30 bin kilometrelik bölü
münün asfalt kaplamalı yol, 162 bin kilometrelik kısmının stabilize kaplamalı yol, 77 bin kilomet
relik kısmının tcsviyeli yol ve 58 bin kilometrelik kısmının ham yol olduğunu vurgulamakta, 53 
köyün ise hiç yolunun olmadığını belirtmektedir. 1 Ocak 1992'den bugüne dek, hiç yolu olmayan 
70 köyden, ancak 17'si yola kavuşturulabilmiştir. 53 köyün ve binlerce yerleşim biriminin de yolu 
bulunmamaktadır. 

1994 yılında, köy yolu hizmetlerinin bir an önce çözüme kavuşturulabilmesi için; 6,6 trilyon 
lira bütçeden, 650 milyar 200 milyon lira Akaryakıt Tüketim Fonundan olmak üzere toplam 7 tril
yon 250 milyar 200 milyon liralık ödenekle 6 500 kilometre yeni yol yapımı, 7 000 kilometre sta
bilize kaplamalı yol yapımı, 2 800 kilometre asfalt kaplama ve 6 500 kilometre de yol onarımı 
programlanmış, yatırımların çok geç serbest bırakılmasına karşın, hedeflere büyük ölçüde yaklaşıl
mıştır. 

1995 yılı için; 4 000 kilometre tesviyeli yol yapımı, 4 000 kilometre stabilize kaplamalı yol 
yapımı, 1 200 kilometre birinci kat asfalt, 1 200 kilometre de ikinci kat asfalt yol yapımı ve 4 500 
kilometre yol onarımı için, bütçeden, 3 trilyon 963 milyar liralık ödenek ayrılmıştır. 1995 yılı için
de, Akaryakıt Tüketim Vergisinden 271 milyar liralık ödenek sağlanacağı varsayılmaktadır. Bu 
ödenekle, paranın satın alma gücündeki düşme ve maliyet artışları göz önünde tutulduğunda, prog
ramlanan hedeflere ulaşılması zor görünmektedir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, daha başanlı hizmet götürebilmek için, emanetle iş yapmak 
yerine, ihaleli sisteme ağırlık vermelidir. 

1995 yılında sağlanan ödeneklerle, stabilize kaplamanın yüzde 50'sinin, yeni asfalt yapımının 
yüzde 100'ünün, ikinci kat asfalt yapımının yüzde 50'sinin ihale yoluyla yapımının planlanması se
vindiricidir; ancak, bunun kontrolünün iyi yapılması gerekmektedir. 

Değerli üyeler, 1995 Türkiyesinde, 327 bin kilometrelik köy yolu ağının yalnızca 30 bin kilo
metrelik bölümü asfalttır. Stabilize olarak gösterilen 162 bin kilometrelik yolun bir bölümünde, 
ulaşım güçlüğü çekilmektedir. 77 bin kilometrelik tesviyeli yol ile 58 bin kilometrelik ham yolda, 
kış aylarında ve ilkbaharda çamurdan geçilmemekte; çoğu kez, menfez, sanat yapısı ve drenaj yok
luğu nedeniyle, yollar, geçit vermez hale gelmektedir. 

30 bine yakın yerleşim ünitesinin, içme suyu, ya yetersiz kalmakta ya da hiç bulunmamakta
dır. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olan 48 500 yerleşim ünitesinin 15 bininde kapalı içme suyu şe
bekesi vardır; fakat, bunun ancak 871'inde kanalizasyon yapılabilmiştir, 14 129 yerleşim ünitesi
nin kanalizasyonu yoktur; bu da, çevre açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. 48 500 yerle
şim biriminin, ancak yüzde 28'inde şebekeli dağıtım sistemi kurulabilmiştir, yüzde 72'sinde ise bu 
sistem bulunmamaktadır. 

Evi olmayan, yersiz yurtsuz vatandaşlar ile göçerlerin iskân edilememesi olayı, işin başka bir 
boyutunu oluşturmaktadır. Bütün bunları gördükten ve bildikten sonra, insan, "Hani çağ atlayan 
Türkiye?.." diye sormaktan, kendini alamıyor. Gerçekten, ortada, çağ atlayan Türkiye yoktur; ama, 
çağdışı koşullarda yaşam savaşı veren insan sayısı ile çağdışı bir ortam içeren yerleşim birimi ol
dukça çoktur. 

Buralarda yaşayan insanlar, geçim güçlüğü, yaşam koşullarının elverişli olmayışı ve güvenli 
bir ortamın bulunmayışı gibi nedenlerle, köyden kente akın etmektedirler. Çoğu köylerde evler 
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yan yanya harabe olmuş, okullar kapanmış durumdadır. Köyden kente akın, sağlıksız yapılaşma ve 
çarpık kentleşme olgusunu dev boyutlarda ülkemizin gündemine getirmiştir. İstanbul, Ankara, İz
mir, Adana gibi kentlerimizde artık bu sorunun üstesinden gclmememektedir.Çözüm, köylerin, 
çağdaş bütün imkânlardan yararlanan, içinde oturulabilir yerler haline getirilmesindedir. 

Değerli milletvekilleri, yurdumuzda tarım sulamasının önemi açıktır. Sulanabilir toplam arazi 
miktarımız 8,5 milyon hektardır. Bunun 4,6 milyon hektarı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
sulanmaktadır; 1 milyon hektarı halk sulamasıyla; 2,9 milyon hektarı ise, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1.1.1993 ta
rihi itibariyle, bunun, I 101 374 hektarını sulanır hale getirebilmiştir. 1.1.1994 tarihi itibariyle, 
yaklaşık 13 bin hektar alan daha sulamaya açılmıştır, böylece, sulanabilir arazi, 1114 988 hektara 
ulaşmıştır. Geriye kalan 1 785 0Î2 hektarın sulanması gerekmektedir. Sulama hizmetlerine olan 
yoğun isteği karşılamak, bugünkü bütçe olanakları çerçevesinde zor görünmektedir. Tarımsal sa
hada beklenen verimin alınabilmesi içîıu. 

BAŞKAN - Son 2 dakika efendim.!. 
MUSTAFA, YILMAZ (Devamla)- ...sulama hizmetlerine yıllık bütçelerden ayrılan paym artı-

nlmast zorunludur. 
Değerli milletvekilleri, sözlerimin burasında, seçim yörem Malatya ile ilgili sorunlar üzerinde 

biraz durmayı yararlı görüyorum. Genelde bakanlıklar ile bürokratlar arasında Malatya'nın Paris 
olduğu, hizmete ve dolayısıyla yatırıma ihtiyacı olmadığı yolunda yaygın bîr kanı vardır. Aşağıda 
sunacağım sayısal bilgiler; bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serecektir. 

Malatya'da, 535 köy, I 188 bağlısı ünite olmak üzere, toplam 1 723 yerleşim birimi bulun
maktadır. Köylerin 281 'inde yeterli içme suyu vardır, 208'inde içme suyu yetersizdir; geriye kalan 
46 köyde içme suyu hiç bulunmamaktadır. 

Köy bağlısı I 188 üniteden, 574'Unde içme suyu yeterli, 414'ünde yetersiz, 200'ünde ise hiç 
yoktur. > 

Malatya'nın 5 köyünde köy konağı vardır,7 köyünde köy içi altyapı sorunu çözümlenebilmiş-
tir. 

Grup köy yollan üzerindeki derelere yapılması gereken 34 köprü bulunmaktadır; ancak, bun
lardan I tanesi yapılabilmiştir. Binlerce menfeze ivedi olarak gerek duyulmaktadır. Yollann sanat 
yapılarının olmayışı nedeniyle, ulaşım, sonbahar, kış ve ilbaharda çoğu yerde ya kesilmekte ya da 
güçlükle yapılmaktadır. 

İlimizin köy yolu ağı 6 716 kilometredir, Bunun yüzde 6*sina isabet eden 398 kilometre
si asfalt kaplama, yüzde 34*ü tutarındaki 2 280 kilometrelik bölümü stabilize kaplama, yüzde 
51 'ine isabet eden 3 405 kilometresi tesviye ve yüzde 9'Iuk bölümünü oluşturan 633 kilometrelik 
kısmı ham yol durumundadır. Sadece 61 köy ile 22 ünitenin yolu asfalttır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla^ Sürem bitti; hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Çok teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Edip Safder Gaydalı; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülke nüfusunun yansına yakın bir kısmının yaşadığı kırsal 
kesimdeki yerleşim birimlerine hizmet vermektedir. Köyle ilgili akla gelebilecek her şeyi; yol, su, 
kanalizasyon, sulama, toprak kaybını önleme, verimli toprak alanlan yaratma gibi, daha pek çok 
önemli işleri yapmaktadır; daha doğrusu yapamamaktadır. 

Köy Hizmetleri Genci Müdürlüğünün 1995 yılı bütçesindeki artış yüzde kaçtır, biliyor musu
nuz; yüzde 3,6'dır. Evet, yanlış duymadınız, sadece yüzde 3.6'dır. 1994 yılı enflasyonunu düşünür
seniz ve bunun üzerine 1995 yılı enflasyonunu da eklerseniz, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün bu yıl hiçbir yatınm yapamayacağı ve daha önce başlanmış yatınmlara da el atamayacağı or
tadadır. Daha önce başlanmış ve yarım kalmış işler tamamlanmadığı için, özellikle ham köy yolla-
n, yoğun yağışlar nedeniyle bozulacak ve aynı işlemin tekrar yapılması gerekecektir, yani, zaman 
ve para kaybı olacaktır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, politikaya en çok kanştırılan kururnlanmızdandır. Bünye
sinde binlerce geçici işçi çalıştırabilme imkânı olduğu için, bu kadrolar, genellikle, siyasî iktidann 
elindedir. Bugün, yine aynı şey olmaktadır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İktidann bir siyasî 
organı gibi çalışmaktadır. Taşra teşkilatlannda ise, Köy Hizmetleri müdürlerinin değil, iktidarın il 
ve ilçe başkanlarının sözü geçmekte, bu önemli kurumumuz, onlardan gelen istekler doğrultusun
da, çiftlik gibi yönetilmektedir. 

Bu kurumun politikaya nasıl alet edildiğini, size, bir kaç örnekle anlatayım. Malumunuz oldu
ğu üzere, 4 Aralık 1994'te -hani, şu kaçtığınız- ara seçimler yapılacaktı. Seçim yapılacak illerin bü
yük bölümü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da idi. Buradaki seçim bölgeleri olan Siirt, Van, Mar
din, Batman, Sımak, Muş gibi illere, Türkiye'nin dört bir yanından. Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne ait, yüzlerce araç gönderilmiştir. Muş bölgesine, Genel Müdürlüğün gönderdiği resmî yazı
lar üzerine, Kastamonu Köy Hizmetleri ve 13 üncü Bölgeye bağlı illerden 11 adet, Trabzon ve 11 
inci Bölge Müdürlüğüne bağlı illerden 10 adet çeşitli araç gönderilmiştir. Buraya gönderilen sade
ce bu kadar da değildir; yine, civar illerden pek çok araç getirilmi ş ve iktidar partisinin -bunun han
gi parti olduğu, sanırım, hepimizce malumdur- propagandası yapılmış, bunlar, göz boyayıcı, mak
yaj niteliğinde işlerde kullanılmıştır. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- SHP mi yapıyor bunu? 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla)- Yine, aynı şekilde, Siirt'e, Sivas'tan, Tokat'tan, Ma-

raş'tan, Antalya'dan, Gaziantep'ten, Mersin'den, Elazığ'dan toplam 50 kamyon, 7-8 tane dozer ve 
10 kadar da greyder gelmiştir. Hepsi de, köylere gidip, "eğer DYP'ye oy verirseniz yolunuzu ya
pacağız" şeklinde propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Aynı şekilde Mardin, Şırnak ve Van'a da 
bu şekilde araçlar gönderilmiştir; ama. Batman'a gönderilen araçlann geldikleri yerlere baktığımız 
zaman, insana, "bu kadar da olmaz" dedirten olaylarla karşılaşıyoruz. Şimdi, Batman*a hangi iller
den, ne kadar araç gönderildiğine bir bakalım... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Biz bunları çok yaşadık... 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Sayın Sayın, kötü emsal emsal olmaz. 
Sakarya'dan 3, Ordu'dan 2, Çorum'dan 3, Amasya'dan 2, Samsun'dan 4, Mersin'den 1, Kah

ramanmaraş'tan 1, Elazığ'dan 1, Kocaeli'den 3 tane... Gördüğünüz gibi, Sakarya ve Kocaeli gibi 
çok uzak iller de var; ama, bunlardan da uzağına gitmişler. Mesela, Batman'a, Tekirdağ'dan 2, 
Edirne'den 1, Kırklareli'den 1 araç gönderilmiştir. Edirne nere, Batman nere?!.. Dedim ya, bu ka
dar da olmaz! Orhan Veli, bu durumu görseydi, sanırım şiirinde, "olmaz ki, böyle de yapılmaz ki" 
derdi. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunları neden söyledim?.. Seçim için diğer illerden bu 
kadar yardım yapılıyor da, kar yağışları birden bastırdığı halde, kar bölgesi olan seçim bölgem Bit
lis için, kışı az olan vilayetlerden araç ve ekipman takviyesi neden yapılmıyor?.. Bunu istediğim 
zaman da, Sayın Bakan, sadece sırtımı sıvazlıyor. Şu anda bile Bitlis'in köylerinin1 yüzde 90'ınm 
yolu kapalı bulunmaktadır. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Peki, seçimi nasıl yapacaktık?!.. 

BAŞKAN-Sayın Sayın, lütfen... 

EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü gibi büyük bir yatırımcı kuruluşun dört beş kat daha fazlası bir iş potansiyeli olan Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü bütçesinin, 1995 yılında sadece yüzde 3,6 oranında artırıldığını söylemiş
tim; yani, 1994 yılında 22 trilyon 948 milyar 799 milyon lira olan ödeneği, 1995 yılında 23 trilyon 
784 milyar 691 milyon lira olmuştur. Burada da açıkça görüldüğü gibi, enflasyonu göz önüne aldı
ğımızda, bu yılki bütçe, yarıdan fazla azalmıştır. Bunda şaşılacak bir taraf yoktur; genel bütçe na
sıl yan yarıya küçültüldüyse, nasıl ekonomi cumhuriyet tarihinin en yüksek oranında küçültüldüy-
se, kurum bütçeleri de bundan nasibini almıştır. En fazla nasiplenenlerden biri de Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğüdür. 

Bildiğiniz gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki en büyük sorun, politik nedenlerle ve 
il ve ilçelerdeki iktidar partisi üyelerinin âdeta maaşa bağlanmasıyla aşırı şişen personel sayısı 
sorunudur. Bugün, resmî kaynaklara göre, Köy Hizmetlerinde-kendi rakamlarıdır- 45 bin geçici 
işçi çalışmaktaymış. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1995 yılı bütçesinin dağılımına baktığımızda şunu gö
rüyoruz : Personel ödeneği 15 trilyon 479 milyar lira, yatırım ödeneği ise 6 trilyon 515 milyar 319 
milyon liradır; yani, yatırım ödeneği, personel giderlerinin yaklaşık üçte biri... Yatırım için ayrılan 
miktar, 1994 yılında da 6 trilyon lira civarındaydı. 

Şimdi, Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olan ve başta da söylediğim gibi, Tür
kiye nüfusunun yüzde 45'ine tekabül eden 25 milyon köylü vatandaşımıza hizmet vermesi bekle
nen ve bu özelliğiyle Devlet Su İşleri gibi 4-5 tane genel müdürlüğün yaptığı hizmete bedel hizmet 
gören bu kuruluşumuza, yatırım için ayrılan miktar, sadece ve sadece 6,5 trilyon liradır. Köy Hiz
metleri, zaten geçen yıl hiçbir yatırım yapamadığı gibi, başlanmış yatırımları da tamaml ay amamı ş-
tır. 

Yine, cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon rakamı gerçekleşmesine rağmen bütçesi nere
deyse hiç artmayan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden ne gibi bir hizmet bekliyorsunuz?! 
Demek ki, bu yıl da hiçbir şey yapılamayacak; köylerimiz yine yolsuz ve susuz kalacak, kar yağ
dığı zaman insanlar köyüne hapsolacak, hastasını hastaneye götüremeyecek... Bu mu sizin köylü
ye saygınız?! Bu mu oylarıyla iktidara geldiğiniz köylülere teşekkürünüz?! 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu İktidar, üç senedir bir şeyi yapmıştır, neyi mi; bizim 
zamanımızda yapılan köy yollarının bakımını dahi yapamama çalışkanlığını göstermiştir. Kendi se
çim bölgemden söyleyeyim; Hizan ve Mutki'de, Uç yıldır, greyder,-dozer girmemiş köy yollarımız 
vardır. Sayın Bakan, isterlerse, bunları, köy bazında isim isim verebilirim. İki senedir, sel sularının 
götürdüğü Yığınkaya Köprüsü, programda olmasına rağmen, halen yaptırılamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, köye götürülecek hizmetleri kolaylaştırması bakımından, köy yollan bü
yük önem taşımaktadır. Bugün, yolu olmayan onbinlercc köyümüz vardır; olup da kullanılmayan 
yine onbinlerce köyümüz vardır. 
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Köy Hizmetlerinde, bugünkü sistem içerisinde, büyük bir düzensizlik, iş bilmezlik ya da 
umursamazlık vardır. Şimdi, bir köye yol açılırken, gidiyorlar, sadece ham yol yapıp bırakıyorlar; 
yani, tesviyesi, sanat yapısı, stabilizesi yapılmadığı için, yağışlar yüzünden yollar bozulmakta; hiç 
yapılmamış hale dönmektedir; oysa, bu işlemin bir bütün olarak ele alınıp yapılması gerekir. 

Aynı şekilde, içme suyu gidecek yerlerde de; suyun götürülmesi, kapalı şebeke yapımı ve ka
nalizasyonla birlikte ele alınmalıdır. Özellikle kanalizasyon konusu çok önemlidir; yoksa, birkaç 
yıl sonra, 15 binden fazla yerleşim birimi oturulamaz hale gelecektir. Bu nedenle, köy imar planı, 
köy içi yollar, kanalizasyon, kapalı su şebekesi sorunları, bir bütün olarak ele alınıp çözülmelidir. 
2000 yılına yaklaştığımız şu günlerde, yerleşim ünitelerinin yansına yakınına ya hiç su götürüle-
memiştir ya da götürülen su, sağlıklı bir su değildir. 

V 

Sayın milletvekileri, çok önemli bir konu daha var. Bildiğiniz gibi, çeşitli nedenlerle boşaltı
lan köylerimiz ve yerinden yurdundan olan köylülerimizin sorunu vardır. Bu insanlar çok güç şart
lar altında yaşamaktadırlar. Bu yıl, çok sert bir kış yaşıyoruz ve bu insanlar, bu çok zor koşullar, 
çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Yer bulamadıkları için, ahırlarda, hayvanlarla birlikte kalmak zo
runda olan pek çok köylü vatandaşımız vardır. Böyle sağlıksız bir ortamda yaşayan çocukları veya 
bebekleri düşünebiliyor musunuz... 

Gönül isterdi ki, Hükümet, bu durumu göz önüne alıp, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü büt
çesine ek yapıp, boşaltılan köylerden göçen ve zor durumda olan köylülerimize yardım elini uzat
sın; ama, bırakın ek yapmayı, olan bütçeyi de budamıştır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yine de, elinde olan imkânlarıyla, bu yersiz yurtsuz kalmış 
insanlarımıza yardım elini uzatmalıdır; onlar, bizim insanlarımız, kardeşlerimizdir; bu ülkenin va
tandaşıdır, uzaydan gelmediler. Onlara yardım elini uzatmayan bir Hükümet, iktidarda kalmayı hak 
etmiyor demektir. 

Yine, benim uzun zamandır savunduğum bir cüzüm önerisini Hükümet yaptı, merkez köyler 
kurulmasını sözde kararlaştırdı. Hem güvenlik açısından hem de hizmetlerin kolayca götürülmesi 
açısından, bu tür bir girişim çok yerinde olacaktır. Bu projenin yapımında, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünden yararlanılması faydalı olacaktır. Bu konuda tecrübeli bir kuruluş olan Köy Hizmet
lerinin, bu projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesinde etkili olması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizin en büyük sorunlarından biri de köyden kente göç ola
yıdır. Peki, bu insanlar, doğup büyüdükleri köylerini terk edip, neden şehirde yaşamayı seçiyorlar, 
neden zor şartlarda yaşamayı göze alıp şehre geliyorlar; çünkü, bu insanlar, artık, köyde geçimle
rini sağlayamıyorlar ve büyük şehrin imkânlarına sahip olmak istiyorlar; yani, yolu, suyu, elektri
ği, kısacası medeniyeti istiyorlar. Eğer onlara, geçimlerini sağlama imkânı vermezseniz, eğer kö
yüne, yaşadığı yere medeniyetin gerektirdiği hizmetleri götüremezseniz, bu göç devam edecektir. 

Köy nüfusu, 1980 yılında millî gelirin yüzde 23,87'sini alırken, bugün bu pay yüzde 15'lere 
düşmüştür; yani, nüfus olarak, ülke nüfusunun yarıya yakınına sahip; ama, millî gelirden aldığı 
pay, sadece yüzde 15. 

Bu gerçekler karşısında, köyden kente göçü önlemeliyiz. Öyleyse, ne yapacağız : Köylerimi
zi ekonomik açıdan kalkındırabilmek için tarım üretimi teşvik edilmeli; öncelikle, köylünün karnı 
doyurulmalıdır. İkinci olarak; artık, köylülerimiz, şehirdeki hizmetlerin kendilerine de getirilmesi
ni istiyorlar. Eğer ekonomik olarak güçlenip, elektrik, su, yol gibi temel hizmetleri götürebilirsek, 
tersine göç olayını da başlatabiliriz. 
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Değerli milletvekilleri. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu bütçeyle bir şey yapamaya
cağı, Sayın Başbakana bağlı Devlet Bakanlığı koltuğunda oturan Sayın KıraÜıoğlu tarafından da 
ifade edilmiştir. 

BAŞKAN- Son 2 dakika. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla)- Sayın Bakan şöyle demiş: "Bu bütçeyle, Köy Hizmet
leri bakımından, köyümüze arzu ettiğimiz hizmeti bir tarafa bırakın, onun yansını, üçte birini dahi 
yapamayacak durumdayız." Sayın Bakanı bu samimiyetinden dolayı kutluyorum. Bu sözler. Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1995 yılında hiçbir şey yapamayacağının resmî olarak açıklanma-
sıdır. 

Yine, Sayın Bakan, politik nedenlerle, özellikle mahallî ve ara seçimler nedeniyle doldurduk
ları ve sayıları 45 bini aşan geçici işçi sayısını 9 bine düşüreceklerini de söylemiş. Merak ediyo
rum, acaba, ilkbaharda bir ara seçim zorunluluğu doğarsa, yani, bir seçim karan alınırsa, bu sözle
rini tutabilecekler midir? 

Burada, yapılması gereken bir tek şey vardır; Köy Hizmetleri Kurumunu yeniden düzenlemek 
ve politik istismara alet edilmeyecek bir hale getirmek, 

Sayın KıraÜıoğlu, 1995 yılından itibaren işlerin ihale yoluyla yapılacağını, bunun daha ucuza 
geleceğini ifade etmiştir; bu, çok yerinde bir karardır. Köylere götürülen hizmeüerin özelleştirilme
si, özelleştirmeyi savunan bu iktidarın samimiyetini gösterecektir. 

Sayın milletvekilleri, böylesine önemli bir kurumumuzun, 1995 yılında, köylümüze hiç hiz
met götüremeyecek olmasının üzüntüsüyle, yine de, Köy Hizmetlerindeki fedakâr personelin elin
den geleni yapacağı inancıyla, 1995 yılının, köy hizmeüeri açısından hayırlı olmasını diliyorum. 

"Benim köylüm" diyerek iktidara gelenlerin, daha sonra onlara, başkalannm köylüsü gibi dav
ranmasını eleştiriyor, hepinize saygılar sunuyorum.(Aîkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Zaman konusunda çok hassaslar Saym Başkan. 
BAŞKAN- Efendim, yanm dakika da önce bitirdiler; çok teşekkür ediyorum kendilerine. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Dcvamla)-Bitirmek mecburiyetinde kaldım sizi güç durumda bı

rakmamak için. 
BAŞKAN- Çok teşekkür ederim anlayışınıza; hiç güç durumda kalmazdık, güzel konuşmanı

zı zevkle dinledik efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Saym Kadir Bozkurt; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA KADİR BOZKURT (Sinop)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Köy Hizmeüeri Genel Müdürlüğü 1995 bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle. Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

Sizlere, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma ilke ve prensipleri hakkındaki görüşle
rimi ve bu konudaki temennilerimi sunacağım. 

Kırsal kesimde yaşayan nüfusun hayat standartlarının yükseltilmesi ve ileri ülkeler seviyesine 
çıkarılması, yol, içme suyu, kanalizasyon, yerleşim alanı planlaması ve diğer sosyoekonomik tesis
lerin tamamlanmasıyla mümkündür. 

Bu projelerin uzun yıllar hizmet sunabilmesi, köylü-devlet ilişkisindekî güven duygusunun ze
delenmemesi, yapılacak çalışmalardaki etüt, planlama ve projelendirmelerin kendi içerisinde tutar
lı ve disipline olmasına bağlıdır. 
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Devletçe vücuda getirilen çeşitli tesisler nedeniyle yapılan kamulaştırmalar sonucu taşınmaz 
mallarını kaybeden vatandaşlarımızı yeniden üretken duruma geçirmek ve düzensiz işgücünü ön
lemek için, devletçe, iskân hizmetlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, her türlü sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yoksun olarak yaşa
yan göçebe ve gezginci grupları yerleşik düzene geçirmek için, devletçe, iskân hizmetlerinin yürü
tülmesi icap etmektedir. Ayrıca, dağınık yerleşim ünitelerini toplulaştırmak, altyapı hizmetlerinin 
pahalı olması nedeniyle yerinde kalkındırılması mümkün olmayan köyleri daha elverişli yerlere 
nakletmek, iç iskânın düzenlenmesinde önemli bir hizmettir. 

Yurdumuza göçmen olarak gelen soydaşlarımızı üretken duruma getirmek, onlara mülkiyet 
vermek, iskânla mümkündür. Bunun yanı sıra, yurt sathında mera, yaylak ve kışlakların köy ve bel
delere tahsisinin yapılması ve lüzumlu hallerde tahsis amacını değiştirmek için önemli hizmetlerin 
yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Bugün için kırsal kesimdeki yerleşim birimlerine ulaşım sağlayan yol tulü 327 bin kilometre 
olup, bunun 58 bin kilometrelik kısmının yeniden yapımı gerekmektedir. Mütebakisinin standardı
nın yükseltilmesi için de onarım ve üstyapı düzenlemesine ihtiyaç vardır. 

Ülkemizde, içme suyu götürülmesi gereken 77 497 adet ünite mevcuttur. Bu yerleşim birim
lerinin 48 500 adedinde sağlıklı ve yeterli içme suyu mevcut olup, 28 997 adedinde içme ve kul
lanma suyu yetersizdir; hatta, birkısmının sağlık koşullarına uygun olmadığı bilinmektedir. Bu yer
leşim birimlerinde yaşayan insanlarımızın sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulmaları gerek
mektedir. 

Aynı şekilde, bu yerleşim birimlerinin, modern dünyanın normlarına sahip çevre-insan ilişki
lerinde düzenli bir ortam için, imar planlamalarına ve köy altyapı hizmetlerinden olan kanalizas
yon ve tasfiye tesislerine olan ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. 

Ülkemiz toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, bilim ve tekniğin gerekleri doğ
rultusunda kullanılmasıyla ilgili çalışmalarda ortaya çıkan sorunlar, nitelikleri açısından daima 
önemini korumuştur. 

Ülkemiz nüfusunun sürekli ve hızlı bir artış göstermesi, gıda ve diğer tarımsal ürünlere olan 
ihtiyacın artmasına yol açarken, öte yandan da, toprak-su ve bitki ilişkileri üzerindeki baskısını ar
tırarak, doğal dengeyi bozucu bir nitelik kazanmaktadır. 

Ekonomisi önemli ölçüde tarımsal üretime bağlı olan ülkemizde, tarımsal verim ve tarımsal 
nüfusun gelir düzeyi, ekonominin endüstri ve hizmetler gibi diğer kesimlerine oranla oldukça dü
şük bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarımsal üretimle sağ
layan nüfusa, daha elverişli bir yaşam ortamının hazırlanması için, tarımsal üretimin rasyonel bir 
şekilde düzenlenmesi gereklidir. Bu düzenlemeden amaç, birim alandan sağlanan verimi, doğal 
kaynakların potansiyeline uygun bir şekilde, olanaklar ölçüsünde en yüksek düzeye yükseltmektir. 

Verim artışının sağlanmasında, tarım tekniğinin düzeyi, üretimde kullanılan girdilerin miktarı 
ve kalitesi, tarımsal yapının yeniden düzenlenmesi gibi etkenlerle birlikte, toprak ve su kaynakla
rının en etkin biçimde kullanılmasının da önemli bir yeri vardır. Zira, ülkenin işlenebilir tarım ara
zilerinin yüzde 60,1'inde, tüm ülke topraklarının ise yüzde 75'inde, orta şiddetli ve çok şiddetli ol
mak üzere su erozyonu sorunu bulunmaktadır. Öte yandan, ülke topraklarında, taşlık, drenaj ve ço
raklık sorunları önemli boyutlardadır. 

Verimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımıyla ilgili yasa ve yönetmelikler bu
lunmasına karşın, hızlı kentleşme, endüstrileşme ve turizm yatırımları, her yıl önemli miktarda, 
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verimli tarım topraklarının elden çıkmasına neden olabilmektedir. Çukurova, Ege, Bursa, Trakya 
ve benzeri diğer verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde bu bilinçsiz uygulamalar, gelecek 
için tehlike işaretleri vermektedir. 

Ayrıca, tarım alanlarının, miras hukuku ve diğer sosyal nedenlerle parçalanmış olması veya 
büyük bölümünün, üreticinin küçük bir kesimi tarafından işletilmesi, kaynak geliştirme projeleri
nin beklenen yararının sağlanamamasına neden olmaktadır. Hiç arazisi olmayan veya ekonomik iş
letme sınırının altındaki düzeylerde arazilere sahip olan üreticilerin oranı yüzde 50'nin çok üzerin
de bulunmaktadır. Bu durumun da, ulusal gelirin artmamasında ve tehlikeli sosyal sorunların orta
ya çıkmasındaki olumsuz etkisi açıktır. 

Su kaynaklarının geliştirilmesinde ise, tarımsal sulama, en büyük paya sahip bulunmaktadır. 
Ülkede teknik ve ekonomik açıdan sulanabilir nitelikteki 8,5 milyon hektar arazinin 3,8 milyon 
hektarı, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarıyla sulanmakla birlikte, sulanabilir topraklarımızın yakla
şık yüzde 55'i halen su beklemektedir. Kamu sulama şebekelerinde, genellikle, sulama oranı ve su
lama randımanının oldukça düşük bulunması, su ve toprak kaynaklarının rasyonel kullanımım en
gellemektedir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında, kamu sulamalarında mutlaka yerine getiril
mesi gerekli olan ve tarla içi geliştirme hizmetleri olarak nitelendirilen, arazi toplülaştınlması, ara
zi tesviyesi, tarla içi sulama, drenaj ve yol sistemlerini tamamlamadan, sulama şebekelerinin hiz
mete açılması gelmektedir. 

Gelecek kuşaklara yeterli ve geliştirilmiş toprak ve su kaynakları bırakabilmenin önkoşulu, bu 
kaynakların bilim ve tekniğin gerektirdiği şekilde geliştirilmesi, kullanılması ye korunmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
yurdumuzun bütün bölgelerine hizmet götüren birçok sektöre hitap eden bir kuruluş olup, insan gü
cünü, makine parkını ve yıllık yatırım ödeneklerini, rasyonel biçimde kullanmak durumundadır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kuruluş olarak faali
yet gösterirken, 3046 s*ayılı Yasanın 10 uncu maddesine dayanılarak, 8 Temmuz 1993 tarihinden 
itibaren, Başbakanlığa bağlı katma bütçeli bir kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Başbakanlığa 
bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşlar personeli, 3056 sayılı Kanunla değişik 475 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 31 inci maddesinde hükme bağlanan "fazla çalışma ücreti" adı altındaki hak
tan yararlandırılmaktadır. 3046 sayılı Yasanın 10 uncu maddesine göre, 8 Temmuz 1993 tarihin
den itibaren, Başbakanlığa bağlı olarak hizmet veren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli
ne, aynı durumdaki diğer kuruluşların personelinden farklı bir uygulama yapılması ayrıcalık yara
tacağından ve idare hukuku prensipleriyle bağdaşmayacağı gibi, Anayasanın hukuk devleti ve eşit
lik ilkelerine uymayacağından, Başbakanlıkça 3.8.1994 tarihinde yürürlüğe konulan 1994/29 sayı
lı genelge gereğince ödenmesine devam edilen fazla çalışma tazminatının yasal dayanağı olması 
açısından, 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
yasal düzenleme acilen yapılmalıdır. 

Bugün, birçok meslek grubuna, örneğin, hâkim ve savcılara, mülkî idarî personele, askerî per
sonele tazminat ödenmektedir. Önerim, düzenlemeyle, mühendis ve mimarlara da tazminat öden
mesidir. Özel hizmet tazminatı, meslek gruplarına göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin, emni
yet müdürü yüzde 87, müftü yüzde 83, millî eğitim müdürü yüzde 80 özel hizmet tazminatı alır
ken, mühendis yüzde 64, bölge müdürü yüzde 75 özel hizmet tazminatı almaktadır. Bu da haksız
lıktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde yaşayan insanların yaklaşık yarısına hizmet 
götürmekte olan Bakanlığımızın ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptığı hizmetlerin, ne 
kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu aşamada, başta Sayın Bakan olmak üzere, tüm çalışan
lara, bu hizmetlerinde başarılar diler; daima yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz. 

1995 malî yılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin, vatanımıza, milletimize, köyleri
mize ve köylülerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; bu vesileyle, tekrar, hepinize saygılar su
nuyorum. 

Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ergezen; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ZEKl ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkanı, sayın milletvekillerini ve Sa
yın Hükümeti saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biraz önce arkadaşlarımız burada konuştular. Tabiî, zaman 
15 dakika olduğu için, konulara derinlemesine girmek mümkün değil. Ben, hemen sözümün başın
da, Sayın Bakanımızdan bir konunun mutlaka çözülmesini özellikle arz ediyorum; Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da konuya biraz değinmiştik; Sayın Bakanımız da olayın farkında. 

Şimdi, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı çalışanları, kanunu olmadığı halde, Maliye Bakanlı
ğından alman bir onayla, fazla çalışma ücreti aldılar; yani, Başbakanlık tazminatı aldılar. Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü, politikacıların en fazla prim yaptığı bir Genel Müdürlük, politikacının 
en fazla ihtiyacını karşılayan bir Genel Müdürlük, politikacının en fazla kahrını çeken, 78 bin üni
tenin insanına hizmet götüren bir Genel Müdürlük. Şimdi, düşünün, bu Genel Müdürlükte çalışan 
bir memur, 4,5-5 milyon lira maaş alıyor; 1 inci derecenin 4 üncü kademesine gelmiş bir mühen
disin almış olduğu maaş 11 milyon lira; arkanızda oturan Genel Müdürün almış olduğu maaş da 13 
milyon lira?! 

Şimdi, düşünün, bir simit 5 bin lira. 5 nüfuslu bir aile, sabah, öğlen, akşam simit yese, sırf si
mit ve dolmuş parası 4 milyon lira yapar. Bu insanlar günde 1 kilo patates yeseler ve günde 200 
gram etin dışında hiçbir masraf yapmasalar, 5 nüfuslu bir ailenin aylık masrafı 5,5 - 6 milyon lira 
yapıyor. 

Şimdi, personel rejimiyle alakalıdır, ben bu konuya girmek istemiyorum; ama, biz eşitlik ilke
lerini savuna savuna geldik. Sayın Bakanıma da güveniyorum; benim Genel Müdürlüğümü yap
mıştır, kendisinin merhametli, şefkatli birisi olduğuna inanıyorum; o Genel Müdürlüğün başından 
ayrılıp gittiği zaman, arkasından bütün personelin kendisine dua etmesini istiyoruz. 

Siz, orada çalışan personelin moralini düzeltmezseniz... Yani, nimet-külfet meselesi... Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığı personeli, Maliye Bakanlığından alınan bir onayla bu tazminatı alıyor da; 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan insanlar niye bu tazminatı almasın?! 

Sizden önceki Bakanımız Sayın Ataç, bir onayla bu tazminatı vermiş. 715 personel var; bun
lara verilecek yıllık tazminat tutarı 25 milyon lira yapar; yani, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bütçesinin binde 1 'ine tekabül eder. Hiçbir yerden ödenek aktarmaya gerek kalmadan, kendi için
de aktarma yapmak suretiyle, personelin bu sıkıntısını gidermek mümkünken; Sayın Bakanın almış 
olduğu onayı, Maliye Bakanlığı iptal ediyor. Orada çalışan memur, zaten lojmana 2 milyon lira 
ödüyor. Bir de, dört beş ay süreyle ödenmiş olan bu tazminat geri alındığında, siz, orada çalışan 
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insanın sıkıntısını bir düşünün. Bugünkü sıkıntılar dikkate alındığında, orada çalışan personelin de 
huzurlu olabilmesi bakımından, eşitlik ilkesinin sağlanması gerekmektedir. 

Bütün grup başkanvekillerinin imzalamış olduğu bir teklif var; bu, Sayın Bakanımıza bü
yük bir destektir. Sayın Bakanımız, grup başkanvekillerinin imzalamış olduğu bu teklifi de dikka
te aldıkları zaman, arkasında, Refah'm, ANAP'ın, DYP'nin, SHP'nin, DSP'nin de desteği olacak. 
Bu destekle, bu arkadaşlarımızın sıkıntısının en kısa zamanda giderilmesini, Sayin Bakanımızdan 
özellikle talep ediyoruz. Bu, politik bir mesele değildir. Şu anda Meclisten naklen televizyon yayı
nı yapılmadığı için burada hasbî konuşuyoruz. 

Hükümete teşekkür ederek, ikinci bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Biliyorsunuz, 163 
yıl önce Konya'dan, Niğde'den, Nevşehir'den Kafkaslara gönderilen ve şu anda vatansız olan 
Ahıska Türkleri var. Hükümet, Ahıskalılar için bir kanun çıkardı ve 180 kişinin İğdır'a yerleştiril
mesi kararını aldı; şu anda geçici iskânları yapılıyor; ama, iki yıldır bunların evleri tamamlanma
dığı için sıkıntıları oldukça fazla; geçimlerini temin edemiyorlar. Bu 180 kişinin iskânlarının bir an 
evvel sağlanabilmesi ve bu yıl asıl evlerine girebilmeleri için iskân projelerine ayrılan para sadece 
15 milyar liradır. Oysa, bu binaların bitebilmesi için 90 milyar lira ödeneğe ihtiyaç vardır. Bu öde
neği, ne yapıp yapıp, bir yerden aktarıp, vatansız olan ve 1944 yılında da Lenin tarafından Asya'nın 
içlerine kovulan, birsürü sıkıntılar çeken bu insanlarımızın bir an evvel Türkiye'ye yerleşmelerini 
sağlamak, onların huzurunu temin etmek, Hükümetin aslî görevlerindendir zannederiz. 

Şimdi, gerek SHP'li milletvekili kardeşimiz gerekse değerli ANAP milletvekili Sayın Safder 
Gaydalı, burada konuşurken "seçim nedeniyle, hemen alelacele, birçok ilden greyder ve dozerleri, 
bu seçim yapılacak illere gönderdiniz" dediler. Köy Hizmetleri, gerçekten prim yapan bir teşkilat
tır. Biz, niye yaptınız demiyoruz; bu, bir siyasettir; yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz; ama, bunları 
yaparken, bunları gönderirken, bundan önce yapmanız gerekenler olduğunu da dikkate almanız la
zım. . ' 

Bakınız, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olağanüstü hal yaşanıyor. Köy Hizmetlerinin çok 
değerli ve birikimi olan bürokratları, burada programlarını yaptıktan sonra o programları illere gön
deriyorlar; ama o illerde askerî yönetim olduğu için, bila mecburî, greyderlere, dozerlere el koyu
yorlar; dozerler, greyderler askerlerin emrinde çalışıyor ve il teşkilatları, programlarını uy-
gulayamıyorlar. Genel Müdürlük olarak, Bakanlık olarak, bunu düşünerek, o illere takviye makine 
gönderme mecburiyetiniz var; bu bir. Bunu şimdiye kadar planlamanız lazımdı; yeni geldiniz; in
şallah bundan sonra planlarsınız. 

Bunun dışında, şu anda Köy Hizmetlerinin yapması gereken bir husus daha var: Kış aniden 
bastırdı; geçici işçileri işten çıkardınız; kar makinelerine revizyon yapılması gerekiyor, revizyonu 
yapamadınız, bütün köy yollan kapalı kaldı. Bu illerin kar makinesi takviyesine ihtiyacı var; 
dolayısıyla, vatandaşın bir an evvel köyüne rahat gidip gelebilmesi için; kışı olmayan, kar yağışı 
olmayan illerde bulunan kar makinelerini bu illere göndermeniz gerekiyor. 

Değerli üyeler, aslında dozerle yol açmak pek kârlı bir iş de değil; zaten yapılan yollar bozul
muş oluyor. Teşkilata yeni kar makineleri alıp bu bölgelere göndermeniz lazım. Şu anda mevcut 
kar makinelerinin çok yetersiz olduğunu görüyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütçesi 23,7 trilyon 
liradır. Bu bütçenin 15,5 trilyon lirası işçilere gidiyor. Önümüzdeki yıl yapılacak olan sözleşmenin 
farkı bunun içinde yoktur. Benim görebildiğim kadarıyla öyle... Siz, ayrıca, işçilerin ellerine, bu yıl 
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yapmış olduğunuz sözleşmeden dolayı bir kağıt tutuşturdunuz. Dunu da ilave ettiğimiz zaman, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin tamamı cari giderlere harcanmış olacak. Onun için, 
Hükümetin milletvekilleri, yarın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, yol için, su için giderken, 
biraz yüzlerinin olması lazım; yani, "biz, Bakana, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne destek ol
duk; şu kadar ödenek ayırdık; takviye ettik" desinler; ondan sonra, gitsinler, yol istesinler, su is
tesinler. Bu parayla, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü hangi işi yapacaktır, hangi yatırımı 
yapacaktır; yapması mümkün değildir. 

Bakınız, geçen sene, 78 bin üniteye su götüren bir teşkilat, dev gibi bir teşkilat... 78 bin 
ünitenin bugün 16 600 ünitesinde hiç su yok; 12 331 ünitenin de suyu yetersiz. Suyu olmayan veya 
yetersiz olan bir Türkiye'de, siz, içme suyu için geçen sene 1,3 trilyon lira; bu sene 1,1 trilyon lira 
ayırdınız. Enflasyonu dikkate aldığımız zaman, geçen seneye göre bu, 600 milyar lira gibi bir para 
yapar. Siz, bununla ne demek istiyorsunuz! Sadece, milleti avutmuş olursunuz. İşleri programa 
koyarsınız; her işe 2-3 milyon ödenek ayırırsınız; bu para illere gider, illerdekiler bununla ihale 
yapamaz; yapsa da müteahhitler işlere başlayamaz. Onun için, bütün işler yarım kalıyor. 

Hatırlarsınız, Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kez Başbakan olduğu zaman, bu kürsüden "bu 
Hükümetin en önemli görevi, Türkiye'deki içme suyu meselesini halletmektir" demişti; ama, 
görüyoruz ki, içme suyu meselesini halledecek bir ödeneğiniz, bir çalışmanız yok. Bu enflasyon ve 
bu fiyat farkları karşısında, 1,1 trilyonla bu işleri yapmak mümkün değil; yarın bir seçime gittiğiniz 
zaman, en azından, sizin seçmeniniz, sizi köşeye sıkıştıracak ve bu hizmetleri sizden talep edecek
tir; ama, karşılayamayacaksınız; sıkıntıya sokacaksınız milleti. Hem çağ atlıyoruz diyeceksiniz 
hem de köyün içme suyunu götüremeyeceksiniz!.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; içme suyunun durumu bu. Güneydoğuda, bazı illerde hâlâ 
tankerlerle su taşındığını biliyoruz. Bunları buradan defaatle söyledik. Sayın Bakanımız da biliyor. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Bakan dinlemiyor Sayın Ergezen. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla)- Hükümetin, tabiî, bu işlere çözüm bulması gerekir. Hükümete, 
ödenek temin edin dediğimiz zaman, "kaynak yok" diyor; ama, ben bir tek örnek vermek istiyorum. 
Gübre sanayiinde, bu sene alınan bir kararla, devlet, 1 trilyon 200 milyar zarara uğratılmıştır, 14 
bayinin hatırı için. Fazla detaya girmek istemiyorum,. 

Bakınız, GAP'ın açılışında, tüneller bitmediği halde, sırf seçim yatırımı olsun diye, sırf ver
ilen söz yerine gelsin diye, by-pass borularıyla suyu akıttınız. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Bunu sen bari söyleme. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Politika... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla)- Hayır, ben, bunu, politika olsun diye söylemiyorum, samimî 
olarak söylüyorum ve bunun incelemesini de yaptım. 300 milyar lira harcandı; keşke bekleyip, 
nisan ayında açılışını yapsaydınız; hem tüneller bitmiş olurdu hem müteahhide by-pass boruların
dan dolayı 306 milyar lira ödenmemiş olurdu hem de bu paraları biz, işte, bugün, zarurî ihtiyacımız 
olan yerlere kullanmış olurduk. Yani, ben bunu, burada tenkit etmek için söylemiyorum. Bakınız, 
bu ödenekleri, siz iktidara gelseniz nereden bulacaksınız diyebilirsiniz; fazla uzatmaya gerek yok, 
bu bir zihniyet meselesi. 

Sayın Ahmet Sayın, kendiniz de ihalelerle ilgili araştırma komisyonunda bir iki defa bulun
dunuz; şu anda araştırma yapıyorsunuz. Türkiye'nin paralarının nasıl çarçur edildiğini hep beraber 
görüyoruz. Burada iktidarı muhalefeti yoktur. Milletin menfaatlarını, parti taassubunun üstünde 
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tutmak mecburiyetindeyiz; eğer bir taassup gerekiyorsa, milletin taassubu söz konusu olmalıdır ve 
burada bu tenkitleri yaparken de, tenkit etmek maksadıyla değil çok samimî niyetlerle yaptığımızın 
da altını çizmek istiyorum. 

Sayın Bakana sorduğumda, bir sıfırını attı; efendim, 300 milyar değil de 30 milyarmış. Sulama 
nisan ayında yapılacak. Ne lüzumu var nisan ayında... 

BAŞKAN- Sayın Ergezen, 2 dakikanız kaldı efendim. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabiî, köy Hizmetleriyle ilgili 

söyleyecek çok şey var. Bunların hepsini söylemenin mümkün olmadığını görüyorum; çünkü, iki 
dakikam kaldı. Bu nedenle, ben, sulamayla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. 

Sulamaya vermiş olduğunuz para, geçen sene 1 trilyon 34 milyar lira, bu yıl ise 1 trilyon 38 
milyar liradır. Türkiye'de ekonomik sulanabilir tarım arazisi, 8,5 milyon hektardır. Bunun 2,9 mil
yon hektarı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün -eskiden Toprak-Su Hizmetleri idi- sorum
luluğundadır. Bugüne kadar 1,1 milyon hektar arazide sulama yapabilmişsiniz. Sulamada, Tür
kiye'nin ekonomisine katkıda bulunabilecek, Türk tarımcısının ekonomisini düzeltecek ve tarlasını 
ektiği zaman karşılığını aldığı için devlet kapısında iş aramaya ihtiyaç duymayacak bir imkân var
ken, bakınız, ANAP döneminde -diyelim 1985 yılında- 50 bin hektar arazide sulama yapılmışsa, 
başlamış aşağı düşmeye ve 1991 yılında 25 bin hektar, geçen yıl 13 bin hektar arazi sulanmış, bu 
yıl da -yani 1994'te- ancak 10 bin hektar araziyi sulayabilmiş olacaksınız. Bu nereden kaynak
lanıyor; parasızlıktan kaynaklanıyor. Türkiye'nin ekonomisini düzeltebilmemiz için, köyde, tar
lasında çalışan insanın devlet kapısına gelip iş istemesini istemiyorsanız... Bakın, yetmiş yılda 1,1 
milyon hektar araziyi sulayabiliyorsak, geriye kalanını değerlendirdiğimiz zaman, ancak 3000-
3500 yıllarında Türkiye'nin sulanabilir bütün arazisini sulayabileceğimiz ortaya çıkmaktadır. 

Ben bir konuya değinmek istiyorum. Sayın Bakanımız, geçen gün, Plan ve Bütçe Komis
yonunda söylediler; geçici işçilerin sayısı 41 binden 46 bine çıkmış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Cümlenizi tamamlayın. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla)- Peki Sayın Başkan. 
Ama, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teknik elemana ihtiyacı var. Bakın, benim ilimde 

4 tane mühendis var, hiçbir şube müdürü yok ve ilkokul mezunu bir kişi, beş senedir atölye şefliği 
yapıyor. İlkokul mezunu da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ergezen, cümlenizi tamamladınız. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla)-Ben teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Ergezen, bir dakikanızı rica edeceğim. Konuşmanız sırasında, dozerlerin 

gönderildiği illeri kastederken "orada askerî idare olduğundan" diye bir cümleniz oldu. Sanıyorum, 
olağanüstü hal idaresini kastettiniz; çünkü, şu anda Türkiye'ne ne sıkıyönetim var ne de bir askerî 
idare var. Zabıtlara yanlış bir kelime geçmemesi için, bu düzeltmeyi yapıyorum. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- "Olağanüstü hal" şeklinde düzeltelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Olağanüstü hal rejimini kastettiniz; teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde gruplar adına 

konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahsı adına, lehinde, Sayın Osman Sevimli; buyurun. 
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SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün değerli bürokratları; hepinizi saygı ve sevgilerimi sunarak 
selamlıyorum. 

Türkiye nüfusunun yüzde 48'i oranında insanımızın yaşadığı köylerimizle ilgili çok önemli 
görevleri yerine getirmekte olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün, yatırımdaki payının çok 
düşük olduğunu üzülerek belirtmek isterim. Yani, Türkiye nüfusunun yüzde 48'ine hizmet verecek 
olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yatırım ödeneklerinde, geçen yıla nazaran, bu sene ön
görülen artış miktarı yüzde 3,6 gibi çok düşük bir rakam. İşte, genel bütçeden kendisine ayrılan bu 
düşük paya karşılık, yıllarca siyasî kadrolaşmalarla personel miktarı şişirilmiş ve yaklaşık 95 bine 
ulaşan geçici personelle birlikte, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yükü oldukça artmıştır. Ge
nel bütçeden kendisine ayrılan bu belirli miktardaki paranın çoğunu, personel giderlerine ve cari 
giderlere harcamak zorunda kalması, haliyle, kendisinden çok büyük hizmetler beklenen Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğümüzü, hizmet yapamaz hale getirmiştir. Genel Bütçeden, Köy Hizmetle
ri Genel Müdürlüğüne ayrılan pay da, çok cüzidir. 

Anadolu'nun küçük yerleşim yerlerindeki insanlarımızın gerekli hizmeti alamaması, onların 
şehre akmalarına sebep olmaktadır ve bu akın, gittikçe hızlanmaktadır. 1980'li yıllara kadar olan 
dönemde, üretliğiyle, ortalama hayat standardının biraz üzerinde yaşayabilen köylümüz; bugün, 
toprağını ekmek için yaptığı masrafı bile zor karşılar duruma gelmiştir. Özellikle İç Anadolu Böl
gesinde, sulu tarım yapılamaması ve başka istihdam sahası da olmaması sebebiyle, köyden kente 
göç, had safhaya ulaşmıştır. 

Bu sıkıntıların çözümünü hızlandırmak için, şu anda Büyük Millet Meclisinin gündeminde 
olan, "KOP" dediğimiz, Konya Ovası Sulama Projesinin bir an önce hayata geçirilmesine, ciddî şe
kilde ehemmiyet verilmelidir. Böylece, Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya ve civarındaki, KOP 
kapsamına giren bölgedeki topraklar daha verimli hale getirilecek ve Türkiye ekonomisine büyük 
katkı sağlanmış olunacaktır. 

Son on yılda, ülkemizde türeyen zihniyet "tarımı kalkındırmak yerine boğmayı hedef almak
tadır" cümlesiyle anlatılabilecek bir şekle dönüşmüştür. Tarımın, Türkiyemizin kalkınmasını ya
vaşlattığı iddia edilmekte ve gelecekte ve iyi değerlendirildiği takdirde de halihazırda büyük gelir 
elde edebileceğimiz tarımsal üretim, âdeta kendimize yetmez hale getirilmek istenmektedir. Halbu
ki, bugün, Türkiye'nin tarımsal üretimi had safhada olsaydı, iyi bir pazar da yakalamıştık. Bağım
sızlığını yeni kazanan Türk cumhuriyetleri, bizim için iyi bir pazardır; onlara satacağımız tarım 
ürünleri karşılığında hammadde alabilir, dolayısıyla sanayimizi kalkındırabilirdik. 

Fakat, bütün bunlar, uzun vadeli politikaları olmadığı için, iktidara gelen partilerimiz tarafın
dan, günlük kısır döngüler içerisinde, ele dahi alınmamıştır. Bu aksaklığın giderilebilmesi için, ön
celikle, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bakanlığa dönüştürülmesinde büyük yararlar vardır. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bakanlığa dönüştürüldüğü takdirde, ekonomiden köylümüze 
ayrılan pay yükseltilmiş olacaktır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bakanlık haline getirilme
si, gelecekte, ülkemizin, belli başlı bir tarım ülkesi haline getirilmesinin ön adımı da olacaktır. 

Ancak, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bugün yapılması gereken acil işler var
dır. Biraz önce de bahsettiğim gibi, bunların başında da, özellikle, Konya Ovası Sulama Projesinin 
bir an önce hayata geçirilmesi gelmektedir. İç Anadolu Bölgemizdeki çiftçilerimiz, son birkaç yıl
dır devam eden kuraklıklar sebebiyle, ektiği ürünlerin karşılığını alamamakta, hatta, masraflarını 
bile karşılayamamaktadır. 
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Köylümüzün gelir düzeyini artıramadığımız takdirde, köyden kente göçün önüne geçilemez ve 
ülkemizin problemleri de artarak devam eder. Örneğin; bugün, İstanbul'da yaşanan sıkıntılar, köy
de yaşayan insanlarımıza tarımsal destek verilmemesinden ve istihdam sahası acamamamızdan 
kaynaklanıyor. 

Bugün, istanbul'un su problemini halletmek için, Türkiye bütçesinin bir kaç katı para harca
mak gerekmektedir. Şanlı tarihimizin büyük bir bölümünün damgasını taşıyan bu kentimiz, nefes 
bile alamamaktadır. Bu problemi halletmek için Türkiye bütçesinin birkaç misli para harcamak yet
meyecektir. 

Gecekondulaşma ve benzerî aksaklıkların giderilmesi için, büyük yatırımlar gerekmektedir. 
Bu problemlerin doğmadan önüne geçilebilmesi, köylerimizin hayat standardının yükseltilmesi ve 
ekonomide verimliliğin artırılabilmesi için, Milliyetçi Hareket Partisinin, 1965'lerde CKMP adı al
tında Türk siyasî tarihinde yer aldığı dönemden beri, hep savunageldiği tarım kentleri projesi mut
laka yaygınlaştırılmalı ve hayata geçirilmelidir. Nitekim, Başbakanımızın da, son zamanlardaki 
açıklamalarında, bu yönde görüş belirttiklerini memnuniyetle görüyoruz. 

Bugün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütçesiyle, bütün köylerimize aynı altyapıyı gö
türme imkânı yoktur. Hatta, ne kadar köyümüzde altyapı vardır demek daha doğru olur; ama, cazi
be merkezi yapılabilecek yerleşim birimlerine, devletimizin, imkânlarını kanalize etmek suretiyle, 
daha çok köye ulaşması sağlanabilir. Bu suretle, köyden kente devletimizingöçün önüne geçilebi
leceği gibi, sanayileşme alanındaki kalkınma da, köyden başlatılarak sağlanabilir; yani, merkez
den çevreye, dışarıya doğru değil; dışarıdan merkeze doğru gelişme sağlanmış olur. 

Şu görüşümüzü bir kere daha üstüne basa basa belirtmek istiyorum: "Paramı veririm, dışarı
dan daha ucuzunu alırım" zihniyetiyle, bu ülkenin kalkınması mümkün değildir. 

2000'li yıllarda dünyada, enerji ve tarım sektörlerine hâkim olan ülkeler, mutlaka, dünya po
litikasına yön verecekledir. Bu açıdan "tarımın desteklenmesi toplumumuzun diğer kesimlerinin 
hakkını yemek oluyor" şeklindeki zihniyetten uzaklaşıp, dünya gerçeklerine göre politika üretmek
te yarar vardır. Bunun için de, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin, genel bütçe içerisin
deki payının artırılmasının ve en kısa zamanda Genel Müdürlüğün bakanlığa dönüştürülmesinin 
faydalı olacağını bir kere daha vurgulamak istiyorum. Böylece, hem köylülerimizin, belli program
lar çerçevesinde kalkındırılması hem de tarımda verimlilik artırılarak, köyden kente göçün engel
lenmesi mümkün olacaktır. 

Sözlerimin sonunda, görevden alınan sayın genel müdürümüzün, mahkeme kararıyla görevi
ne iadesinde, Bakanlığımızın göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Müdü
rümüzün başarılarının devamını ve güzel hizmetler vermesini diliyoruz. 

Bu duygularla, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin vatanımıza ve milletimize hayır
lı olmasını diliyor; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Sevimli. 
Sayın Bakan söz istemiştir; buyurun efendim. 
Süreniz 15 dakika. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin çok değerli üyeleri; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Sayın Başkan, burada, tenkitleriyle bizi irşat eden değerli arkadaşlarımıza yürekten şükranla

rımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 
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Arkadaşlarımız, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ehemmiyetini bütün gerçekleriyle dile 
getirerek, Türkiye çapındaki görevinin daha geniş manada yerine getirilmesini veciz ifadelerle de
ğerlendirdiler. 

Değerli arkadaşlarım, ben, daha ziyade tenkitlere cevap vermek suretiyle sözlerimi sürdürmek 
istiyorum; çünkü vaktimiz kısa, Sayın Başkanımız da bu hususta fevkalade disiplinli. 

Sayın Mustafa Yılmaz, üniteler arasındaki farklılıklardan bahsetti. Bizim listemizde öyle; me
sela, bakarsınız yol ağı itibariyle köy adedi 42 bindir, içme suyu itibariyle daha fazladır. Bunun se
bebi, bu üniteler arasındaki farklılık; mesela, karayolları üzerinde bulunan köylerin sayısı köy hiz
meti ağından düşüyor. O bakımdan, üniteler arasında bunun gibi farklılıklar var. Bu, herhangi bir 
yanlışlıktan dolayı değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde makinelerimiz eski. Bugün, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öyle zannediyorum ki, Türkiye'mizin en büyük makine parkına sa
hiptir. Gerek dozerler gerek greyderler gerek kamyonlar gerekse diğer aksam itibariyle 27 bin kü
sur makine, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde vazife görmektedir. Ancak, gerçek o ki, maki
neler eski. Bu eskimiş makinelerle hizmet görmenin ne kadar zor ve sıkıntılı olduğu müsellem, her
kes tarafından bilinen bir gerçek. O bakımdan, ya yeni makine almak ya da bu işleri ihale yoluyla 
yaptırmak gibi önümüzde iki seçenek bulunmaktadır. Biz, bundan sonra, yeni makine almaktan da
ha ziyade, işlerimizi ihalelerle devam ettirmek yolunu seçeceğiz. Böylece, hem tasarruf ediyoruz 
hem de herkes biliyor ki, biz, eğer, bunu üçe mal ediyorsak, ihale suretiyle yaptırdığımız takdirde, 
bu, bire mal oluyor. Dolayısıyla devlet, burada tasarruf yapmış oluyor. Makine durumu böyle. 

Sayın Mustafa Yılmaz, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kamulaştırma yetkisinin olma
dığından bahsetti. Halbuki, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kuruluş Kanununun 2 nci mad
desinin (t) fıkrasında, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kamulaştırma yetkisiyle mücehhezdir. O 
bakımdan, herhalde burada bir yanlış anlama ya da eksik anlama oldu; onu düzeltmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, ayrılan parayla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün daha fazla görev 
yapmasının mümkün olmadığı, burada, arkadaşlarımız tarafından defalarca dile getirildi. Doğru
dur; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şu anda, Türkiye nüfusunun en azından yüzde 45'ine hitap 
ediyor. Öyle zannediyorum ki, bütün genel müdürlüklerin bu hususta yaptığı hizmet bir araya ge
tirilse, bu manada, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, 327 bin kilometrelik köy ağı, 78 bin üni
teye yaklaşan yerleşim merkezlerine götürdüğü hizmete, ancak eşdeğerde oluyor, hatta Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünün vazife sahasının da altında kalıyor. 

ALİ ER (İçel)-Maalesef, bütçe az. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Evet, maalesef, ifade edildiği gibi, 
bütçemiz şu anda az; ancak, bu az bütçeyle çok iş yapmaya çalışacağız, tasarruf tedbirlerini değer
lendireceğiz ve bu tasarruf tedbirlerini değerlendirirken de -arkadaşlarımız burada bahsettiler- 46 
bin olan geçici işçi sayısını 9 bine düşürüyoruz. Sayın Safder Gaydalı'nın ifade ettiği gibi, bir se
çim olursa, yani bahar ayında bir ara seçim olursa, merak etmeyin bunların sayısını artırma gibi bir •• 
niyetimiz de yok. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Geri alırsınız onları... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Böylece, aşağı yukarı 14 trilyon lira 
civarında bir tasarrufu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak yapmış oluyoruz. Darısı, diğer 
müdürlüklerimizin başına. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu işçilerimizi, birden, öyle kapı dışarı bırakmak gibi bir niyeti
miz yok. Onların da tazminatlarını ödeyeğiz, gerekli tazminatlarını vereceğiz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Aç kalmayacaklar yani. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Hayır, aç kalmayacaklar. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-İnşallah... 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)-Kimse aç ve açıkta kalmaz!.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, kimse, aç ve 
açıkta kalmaz. 

Sayın Safder Gaydalı, bütçede artışın yüzde 3,6 olduğunu söyledi. Doğrudur. Bütçe kanunu 
itibariyle durumu değerlendirirseniz yüzde 3,6 artış var; ama, Maliye Bakanlığı bütçesine 7,1 tril
yon lira civarında işçiler için parası kondu. Bu para, bizim bütçemizin dışında. Bunu da hesap et
tiğiniz zaman, bütçemiz aslında takdim edildiği gibi değildir; 7,1 trilyon lira fazladır; ama, tabiî, 
bu, yatırım için değil, bu para işçi ücretidir. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Ülkede enflasyon yüzde 140 Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Elbette ki, enflasyonu değerlendir
me, bütün bütçenin geneli itibariyle etkendir. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, artış, yüzde 3,6 değildir; aşağı yukarı yüzde 33-34 civarın
dadır. 

Sayın Gaydalı, zatı âliniz il ve ilçe başkanları ile biraz etken, politik faaliyetler gösteriliyor" 
dediniz. Aziz Gaydalı, siz de bilirsiniz ki, bunlar, maalesef, her dönemin iktidarında oluyor. Yani, 
birbirimize ne söylesek... "Seninki kara, benimki seninkinden daha kara" gibi bir vaziyet. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Bravo!.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Hangi iktidar gelse böyle bir durum 

oluyor. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Çok doğru!.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Yani, bunu başka türlü değerlendir
mek mümkün değil. Ancak... 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- İki yanlıştan bir doğru çıkaralım Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Ancak, burada ben şunu ifade ede

yim: Bal tutan da parmağını yalar Sayın Gaydalı. Yani, ne yapalım; bu kadar şeylerde olacak. Ola
cak bunlar,.. Ben, burada kalksam size, hayır, bunların hiçbirisi olmayacak desem, buna hiç kimse 
inanmaz. Onun için, biz bunu, asgarîye indirmek istiyoruz. Bizim niyetimiz o. İnşallah bunda da 
başarıya ulaşırız. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)- Başbakanın bölgesine hiç bakmıyorsunuz Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)-Sağolasmız. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)- Başbakanın bölgesinde hiç bal yalayan yok. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Yok. Yani, orası İstanbul dukalığı... 
Orası İstanbul... 
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Değerli arkadaşlarım, bu bütçe elbette ki, az; ama, yıl ortası itibariyle bunlar takviye edilecek. 
Hükümetimiz, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin aksamaması için gereken ney
se onu yapacaktır. Yıl ortasında bunlar, ek tahsisatlarla takviye edilecek ve hizmetimiz ona göre 
değerlenecek. 

Burada, bir konuyu dile getirmek isterim; Sayın Gaydalı, asfalt konusundan bahsetti. Ben, he
men burada hesabını çıkardım. 1984 yılının başından itibaren siz iktidardaydınız. 1991 yılının so
nuna kadar, 25 306 kilometrelik asfalt yol yapılmış. Hani, siz, "az asfalt yol yapıyorsunuz" dediniz 
de. Bizim Hükümetimizin dönemindeyse, 1992, 1993,1994 yılında yani, üç yıllık dönem içerisin
de 16 bin kilometre asfalt yapmışız. O bakımdan... 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Çoğu Nevşehir'de mi? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Yok. Nevşehir'de değil. Nevşehir'in 
zaten, yolu ne kadar ki. 

ALİ ER (İçel)-Daha yeni Bakan oldu ... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Sonra, bizim Bakanlığımız, daha 
dün bir bugün iki yani. Onun için, burada bahsettiğimiz takdirde... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Bakan, Nevşehir'in yolları hep asfalt; biraz da Kırşe
hir'deki yollara bakın. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Bakacağız... Bakacağız... Yalnız, 
Nevşehir'in yollarının hakikaten, çoğu bitti; ama, bu Köy Hizmetlerinin aktardığı paralardan dola
yı değil. Şimdi, Nevşehir İl Özel İdaresi, turistlerden dolayı, çok zengin bir özel idare. Milyonlar
ca turist geliyor ye Göreme Harabelerini dolaşan turistlerin her birinden, Özel İdareye, 10'ar bin 
lira para alınıyor; bu paralar, çok büyük meblağ oluşturuyor. 

ALİ ER (İçel)- Bizim limonlardan da alıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Evet, sizin limonlardan filan da alı
yoruz. Haraca kesiyoruz yani, bu meselelerde. O bakımdan, özel idarelerimiz kanalıyla bu işi ya
pıyoruz ve Köy Hizmetleri GenelMüdürlüğü itibariyle, hiç kimsenin hakkını yemiyoruz. Bunu ben 
ifade etmek isterim. Siz de özel idarelerinizi biraz gelire kavuşturun, ona göre değerlendirelim. 

. COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Yetki sizde. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)-Evet... 

Sayın Gaydalı, o bahsettiğiniz Bitlis'teki Hizan Yığınkaya Köprüsü ihale edilmiş; ancak, te
rör dolayısıyla, müteahhit oraya gidemiyor. Terör, Allah'ın inayetiyle, inşallah hallolacak. O ba
kımdan, yüzde 80'i... 

Sayın Dumankaya, kafanı çekme geriye doğru, Allahını seversen. Bitiyor bu iş inan. Yani, 
önümüzdeki sene bitireceğiz bunu. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- 5 500 okul kapalı. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)-Eskiden daha fazla okul kapalıydı Sa
yın Dumankaya. Doğru, şimdi de kapalı; ama, eskiden çok daha fazla okul kapalıydı. Allaha çok 
şükür, açılma miktarı arttı. 

Sayın Dumankaya, hakkımızı inkâr etme. Yiğidi öldür ama, hakkını inkâr etme. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Pek yiğit görünmüyor. 
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DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Evet, değerli arkadaşlarım... 

Galiba bizim vakit doluyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Siz devam edin; ben size haber veririm. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Şimdi, toprak parçalanması, hakika
ten mühim bir hadise. Toprağın parçalanması, verimi düşürüyor. O bakımdan, toprağın parçalan
maması yolunda kararlar almak ve onu değerlendirmek, herhalde yapılması lazım gelen en mühim 
iş. Bir de arazilerin tesviyesi, verimlilik itibariyle fevkalede mühim. Bilhassa, GAP bölgesinde aşa
ğı yukarı 30 bin hektarlık bir arazinin tesviyesi işi de, Genel Müdürlüğümüz tarafından ihaleye bağ
lanma durumunda. Bir kısmı bağlanıyor, bir kısmı bağlanma durumunda. 

O bakımdan, biz bilhassa şu anda, tarımsal bölgelerde verimin artırılması için, arazinin tesvi
yesi ve sulamasına fevkalede ehemmiyet vermekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bilhassa bir haksızlığın üzerine parmak basmak istiyorum. O da, 
Başbakanlık tazminatıyla ilgili bir konu. Başbakanlığa bağlı genel müdürlükler var. Bunlar, hizmet 
itibariyle, devlet bakanlıkları bünyesinde yürütülüyor. Şimdi, Başbakanlığın bünyesindeki genel 
müdürlüklerden Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı ve Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü, bu Başbakanlık tazminatını maalesef alamıyor. Sebep de şu: 
475 sayılı mülga bir kanun hükmünde kararname var; bu kararnamede, Başbakanlığa bağlı genel 
müdürlüklerin merkez teşkilatında bulunan memur statüsünü haiz arkadaşlarımıza, 3 milyon lira ci
varında bir tazminat verilmesi öngörülmüş. 

BAŞKAN-Son 2 dakika Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Evet efendim. 
Burada, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve diğer bahsettiğim genel müdürlükler, o mülga 

kanun hükmünde kararnamede öngörülmemiş. O kanun hükmündeki kararname yürürlükten kaldı
rılmış, yeni bir kanun hükmündeki kararname ile "yeni düzenlemeye kadar bu tazminatlar verile
cek" denmiş; ama, maalesef, mülga dediğimiz, kaldırılan kanun hükmündeki kararnamede, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü öngörülmemiş. Bundan dolayı Maliye Bakanlığı bu kararnameye da
yanarak, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışanlara bu paranın ödenmeyeceğine dair bir ya
zı yazmış. 

Bu durumda ödenmiyor ve ekimden itibaren de ödenmemiş, ama bunun bir yolunu bulacağız 
ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız. Arkadaşlarımız bu konuda bir çalışma yapıyorlar; burada bir 
kanun taslağı üzerinde bütün partili arkadaşlarımız söz birliğine'vardılar. Yarın bunun daha güzel 
bir çalışmasını yapacaklar ve perşembe günkü Maliye Bakanlığı bütçesinde, bu haksızlığın ortadan 
kaldırılabilmesi için yeni bir düzenleme getirilecek ve bu düzeltilecektir; bunu ifade etmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Plan ve Bütçe Komisyonunda bahsettiğim bir konudur; çalışanlar ara
sında yine bir eşitsizlik var; bu eşitsizlik bütün Türkiye çapında geçerlidir. Bir oda var; burada üç 
kişi oturur; üçünün de tahsili aynıdır, üçü aynı hizmeti görür. Bunlardan birisi 5 milyon lira alır, bi
risi 15 milyon lira alır, birisi de 25 milyon lira alır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Üç seneden beri bunu konuşuyoruz, halledelim artık. 

BAŞKAN-Sayın Gökalp bitirsin de efendim. 

Sayın Bakan, başladığınız cümleyi bitirin efendim. -
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DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Evet bu konuşuluyor, ama bunun konuşulmasının bitmesi lazım geliyor. Bu Hükümet, bu hak
sızlığın düzeltilmesi için de gerekeni yapacaktır; geçmiş zamanı artık bir tarafa bırakalım, inşallah 
gereken yapılacaktır. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Aleyhinde konuşmak üzere, Sayın Kemalettin Göktaş; buyurun efendim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün burada, çok 
önemli olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesini görüşüyoruz. 

Adı üzerinde, nüfusun yaklaşık yüzde 50'sinin köyde yaşadığı köylü kardeşlerimize hizmet 
veren bir kuruluş; ama, bu kuruluş, bugüne kadarki uygulamalarıyla, köylüye hizmet değil, âdeta 
eziyet kuruluşu haline getirildi. v 

Koalisyon Hükümetleri kurulurken, partilerarasında önemli pazarlık konusu yapılan bu kuru
luş için, "biri bende kalsın, diğeri sende kalsın" mücadelesi verilmiştir. Hatta, tek partili hükümet
ler zamanında da milletvekilleri arasında, bu Bakanlığı almak için âdeta yarışılmıştır. Amaç, temiz 
Anadolu insanının mağduriyetinden istifade ederek, devletin vasıtalarını kullanmak suretiyle, poli
tik çıkar sağlamaktır. 

Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasını okudum. Geçici işçilerin fazlalı
ğından şikâyet ediyor. Burada da değindi. Madem, lazım değildi "niye aldınız" diye sormazlar mı? 
Bakınız, sizden önceki dönemde bir bakan Yozgatli olduğu için, kendi bölgesinden takriben 3-4 
bin işçi, bir diğeri Çankınlı olduğu için 3-4 bin kişi aldı, Genel Müdür Zonguldak'tan aday olaca
ğı için 2-3 bin kişi aldı; ama, siz geldiniz, "işçi fazla" dediğiniz halde, politik çıkarlarınız için tak
riben 5 bin işçi aldınız. Şimdi, sıkıştınız, "bu işçiler ne olacak" diyorsunuz. 

1995 yılı bütçesi üzerindeki konuşmanızda, 45 bin işçiyi 9 bine düşürmeyi planladığınızdan, 
az önceki konuşmanızda da bahsettiniz; bu büyük bir hatadır. Her krizin faturasın! emekliye, köy
lüye, işçiye, memura, dar gelirli esnafa çıkarmayınız. İşçileri işinden çıkarmaya kalktığınız anda, 
ülkeyi sosyal patlamaya getirirsiniz. Şayet işten çıkarmak mecburiyetindeyseniz, onları diğer kamu 
kuruluşlarında değerlendirmek bir çaredir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütçesine bakıyoruz, konsolide bütçedeki payı yüzde 
2'dir. Bu payla köy yollan yapılacak, içme sulan getirilecek, sulamalar yapılacak, köy altyapılan 
yapılacak. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü büyük bir yatırım bakanlığı gibidir; ama, ayrılan pay yeter
sizdir. 1994 yılı bütçesiyle kıyaslandığında yarı yarıyadır. Bunun manası, hizmet daha az ve yarı 
yarıya getirilecektir. Böyle bir bütçenin de yüzde 25'i yatırıma, yüzde 75'i cari harcamalara ve per
sonel giderlerine gitmektedir. Bunun aksi olması lazımdır. Yatırmalara yüzde 80-90 pay, personel 
giderleri ve cari harcamalara ayrılan payın da 20'yi geçmemesi lazımdır. 

Bir başka yanlışı değerli arkadaşım Zeki Ergezen gündeme getirdi, o da memurların ve 
orada çalışan teknik elemanların maaşları işçilerle kıyaslandığı zaman, bu konuda hakikaten bir 
adaletsizlik ve dengesizlik vardır. 

Sayın Bakan, personel rejiminden kaynaklanan sıkıntılardan bahsediyor; 3 yıldır Hükümette
siniz böyle bir personel rejimini niye bugüne kadar bu Meclise getirmediniz? Getirin, parti olarak 
size destek vereceğiz. 
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Sözlerimin başında, köy hizmetleri politik hareket ediyor demiştim. Bu kuruluş, DYP'nin tek
nik hizmet kuruluşu gibi hizmet ediyor. Bu konuda yurdun her köşesinden gelen şikâyetler vardır. 
Benden önce konuşan arkadaşlarım da dile getirdiler. Bu durumdan bizzat Sayın Bakan da rahat
sız olmuş, öyle ki, sabrı taşmış ve partili bakan arkadaşına tokat atacak kadar ileri gitmiştir. Peki 
siz, Hükümette olduğunuz halde bunu yaparsanız, biz ne yapacağız Sayın Bakan? 

Bakınız, benim ilim Trabzon'da büyük partizanlıklar olmaktadır. Trabzon hakikaten, köy hiz
metleri yönünden yatırımlardan hak ettiği payı ve hizmeti bugüne kadar alamamıştır. İddia ediyo
rum ki, Trabzon'daki köy yolları Türkiye'deki en bozuk köy yollandır; ama, maalesef hizmet yok. 
Hizmet, genellikle politik, plansız, programsız Ve DYP teşkilatlarından alınan tavsiyelere göre ça
lışır hale gelmiştir. Bu, o kadar ileri gitmiş ki, alenî hale gelmiştir ve alenen yapılmaktadır. 

Bir misal olarak söylüyorum; kendi köyümün muhtarı akrabamdır, soyadımı taşıyor, köy hiz
metleri şantiyesine gidip bir iş talebinde bulunduğunda, kendisine "DYP teşkilatından kağıt getir" 
denebilecek kadar ileri gidilmiştir. 

Bir köy yolunun çakıllanması için bölge müdürüne telefon ediyorum "köy yolunu çakıllaya-
cağım; ama, şu anda araçlarımız seçim bölgesindedir" deniyor. Ne işi var seçim bölgesinde; "se
çim var, seçim için orada yatırım yapıyoruz, seçimden sonra derhal yapacağım" diyor; iki senedir 
hâlâ yapacak. 

H.FECRÎ ALPASLAN(Ağrı)- Yarın, bölge müdürü yandı... Adamın ekmeğiyle oynuyorsun!.. 
KEMALETTlN GÖKTAŞ(Devamla)- O sizin getirdiğiniz bölge müdürüdür ve halen duruyor. 

Görevini yapsın efendim. 
Sorun, mahallî gazetelerde dile getiriliyor, o kadar büyük sıkıntılar yaşanıyor ki, sendikalar 

duruma el atmış, il genel meclisinde tartışmalar oluyor, zaman zaman emniyet güçleri devreye gir
mek mecburiyetinde kalıyor. 

Trabzon'da yayınlanan bir mahallî gazeteden -gazete de burada elimdedir- Trabzon 2 numa
ralı Yol-Iş Sendikası Başkanının, 26 Temmuz 1992 tarihinde, Başbakanlığa ve Köy Hizmetlerine 
yazmış olduğu yazıdan bir pasaj okumak istiyorum: "siyasî partilerimizin taşra teşkilatında görev 
yapan bazı yöneticiler, hizmeti, kişisel çıkarlarını ön plana çıkararak, siyasî kariyerini kullanarak, 
kamu kuruluşlarının yöneticilerine birtakım baskılar yaparak, kendilerini, o kurumun yöneticisi sa
narak, hareket etmektedirler. Bırakın arazide çalışan iş makinelerini, kurum içinde çalışanları da 
sevk ve idare etme tavrı içine giriyorlar.Yol işleri Sendikası Başkanı "gözlemimiz odur ki, gerek
li önlemler alınmaması halinde, gelecekte daha da tehlikeli boyutlara ulaşacak, Türkiye Cumhuri
yeti Devleümize zarar verecektir" diyor. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂEiTİN KURT ( Kocaeli) - Boş verin bu 
notları. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Onlara boş vere vere bu hale geldik. Zaten, ondan bu 
şekilde konuşuyoruz. 

Bakınız, yine bir örnek vereyim: Sizin milletvekili adayınızın köyünde, programa alınmış bir 
yol vardır. Dozer köye gidiyor ve bu milletvekili adayınızın emrinde ve kontrolünde hareket edi
yor. Sayın Genel Müdürüm dikkatle bakıyor, onun için yerini de söyleyeyim; Akçaabat'ın Acısu 
köyü. Dozer köye gidiyor, köyün muhtarı ve ihtiyar heyeti "dozer üç gün daha kalsın" diyor. Çün
kü, orada programlanmış yol vardır; ama, o DYP'li arkadaşımızın isteği doğrultusunda birtakım 
programsız yerler yapıldığı için, dozer üç gün dahi bekletilmiyor ve neticede, dozer, Köy Hizmet
leri Müdürünün emriyle ve jandarmayla köyden alınabiliyor. 
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BAŞKAN - Sayın Göktaş, son 2 dakika. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Yine, bir başka örnek; Maçka'nın bir başka köyünde, 
"Köy Hizmetleri Teşkilatı, DYP ilçe Başkanı ve delegelerinin emrinde çalıştırılmaktadır; mesela, 
Üçgedik grup yolunda ve Akmescit grup yolunda hiçbir çalışma yapılmazken, delegelerin ve DYP 
teşkilatının özel istekleri doğrultusunda, bazı şahıslara hizmet edilmektedir" deniliyor. 

Sayın Bakanım, bizler, Trabzonlular olarak, bu haksızlıkların ve partizanlıkların karşısında sa
bırsızlıkla bekliyoruz. Seçimde, Trabzon'dan öyle bir tokat yiyeceksiniz ki, sizin, Bakan arkadaşı
nıza attığınız tokata benzemeyecek. Bu tokat, demokratik bir tokat olacaktır. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Hangi seçimde? 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Önümüzde yapılacak olan ilk genel seçimde. 

İl Genel Meclisinde olan tartışmaları vermiyorum; çünkü, orada büyük tartışmalar olmuştur. 
Orada, DYP İlçe Başkanınız, İl Genel Meclis üyesidir ve "köy hizmetleri makinelerini kendi em
rinde kullandırdığını" ifade etmiş; onu söylemiyorum. 

Sayın Bakanım, hakkınızda gensoru önergesi verilmesi için Grubuma tavsiyede bulunacağım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Cümlenizi tamamlayınız efendim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ(Devamla)-1982 yılında, Teftiş Kurulu Başkam Kenan Yanar imza
lı, şu andaki Personel Daire Başkanınızın, uygunsuz işlerde bulunduğu için görevden alınmasına 
dair raporu vardır. Siz, şu anda, bu kişiyi, neden Personel Daire Başkanı yaptığınızı bir türlü anla
yamadım. 

Sözlerime burada son verirken, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin ülkemize hayır
lar getirmesini niyaz eder; hepinize saygılar sunanm.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 

Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki konuşmalar ta
mamlanmıştır. 

Soru müessesesine geçiyorum. 

Soru sormak için isimlerini yazdıran sayın milletvekillerini arz ediyorum: Sayın Dumankaya, 
Sayın Başaran, Sayın Er, Sayın Coşkun, Sayın Taranoğlu, Sayın Kapusuz, Sayın Gökalp, Sayın 
Korkutata, Sayın Ünal, Sayın Erdal, Sayın Ayhan, Sayın Öztürk ve Sayın Şener. . 

İsmini okumadığım arkadaşım var mı efendim? Yok. 

Sayın Dumankaya, buyurun. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma sorularım 
olacaktır. 

Birinci sorum şudur: 4 Aralıkta seçim yapılan güneydoğudaki illere, Türkiye'nin diğer illerin
den ne kadar ve hangi plakalı araçlar gitmiştir? Bu araçlara ne kadar masraf edilmiştir? Araçların 
geri dönüş tarihi nedir? Bu konuda sağlıklı bir bilgi istiyorum; çünkü, araçların plakaları, şoför 
isimleri ve araç cinsleri bizde mevcuttur, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Dün akşam so
ruldu Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN- Sayın Komisyon Başkanı, niye müdahale etme ihtiyacı duyuyorsunuz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Ben de millet
vekiliyim Sayın Başkanım. 

i 
BAŞKAN- O zaman, geçin bu tarafa müdahale edin. 
Devam edin Sayın Dumankaya. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (İstanbul)- Sayın Başkan, 
İçtüzüğü hatırlatıyorum. 

BAŞKAN- içtüzüğü ben gayet iyi biliyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (İstanbul)- Bilinen bir şey 
sorulmaz ama. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Şarköye bağlı bir belde belediyemiz, Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünden bedeli mukabilinde araçlarla asfalt yapmak için anlaşıyor. Vali, bir gün son-
ra"Sen ANAP'lısın, onun için bu makineleri vermiyorum" diyor. 

Yine... 

BAŞKAN-Soruyu soralım Sayın Dumankaya, lütfen... 
HALİT. DUMANKAYA(İstanbul)- Malkara DYP İlçe Başkanı da-kardeşi milletvekilidir-

"Eğer DYP'ye geçersen, bu işini bedava yaparız" diyor. Bu, devlet anlayışına sığıyor mu?, 
Yine, İstanbul'un Şile İlçesinin bir köyünde sondaj makinesi çalışıyor, bir günlük işi kalıyor. 

Sayın Bakan talimat veriyor, o gün, o iş yapılmadan apar topar makineyi güneydoğuda seçim ola
cak olan bir ile gönderiyor. Bu da, devlet anlayışı ile nasıl bağdaşıyor, bu konuyu merak ediyorum. 

Rize'nin İkizdere Kazasına bağlı-benim doğum yerimdir ve bir dağ köyüdür- Rüzgârlı Köyü
ne bağlı bir mezrada bir yol yapımına başlanıyor. Rize DYP İl Başkanı Nihat Mete, bu yol yapımı
nı durduruyor ve kendi partilerine oy veren bir başka köye gönderiyor. O köylü, kendi paralarıyla 
bir dozer kiralıyorlar. Bu sefer "ağaçları kesiyorsunuz" diye Orman Bakanlığı hemen devreye gi
riyor, yol yapımı yine engelleniyor. Bu da, devlet anlayışına sığıyor mu? Sayın Bakan, bu köyün 
yolunu yapmaya söz veriyor mu? 

BAŞKAN- Yalnız, lütfen soru şeklinde Sayın Dumankaya... 

HALİT DUMANKAYA(İstanbul)- Köy Hizmetlerinde geçici işçi olarak çalışanların, kadroya 
geçirilmesi için bir çalışma var mıdır? kadroya geçilmesi için bir çalışma var mıdır? 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, ANAP döneminde kaç mevsimlik kaç işçi çalışıyordu, 
şu anda, sizin döneminizde mevsimlik kaç işçi çalışıyor? 

Sayın Necmettin Cevheri, ANAP döneminde fazla işçi alındığını söylüyordu. Bizim yaptığı
mız araştırmalara göre, ANAP döneminden sonra Köy Hizmetlerine 10 bin işçi daha alındı. Sayın 
Cevheri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kendisine bağlıyken, Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
politik işçi alındığını, 10 bin işçinin işten çıkarılacağını söylüyordu. Şimdi soruyorum: Hangi ge
rekçelerle bu 10 bin yeni işçi alındı? Bizim dönemimizde dokuz on ay çalıştırılan mevsimlik işçi
ler, şimdi, niçin üç dört ay çalıştırılıyor? Niçin, paraları gününde ödenmiyor? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Buyurun Sayın Başaran. 
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ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Sayın Başkan, izninizle, Bakanımıza bir soru sormak is
tiyorum. 

Doğu Karadeniz Bölgesi, köy hizmetleri yönünden Türkiye'nin en geri kalmış bir bölgesidir. 
Bir misal vermek gerekirse; Trabzon'un, benim bildiğim, 13 600 kilometre civarında bir yol ağı 
vardır. Bursa ve Balıkesir gibi illerimizde bu yol ağları 7-8 bin kilometre civarındadır. Yani, diye
biliriz ki, yol ağı bakımından Trabzon, üzerine katlanmış bir Konya'dır. Doğu Karadeniz Bölgesi, 
yol bakımından en geri kalmış bir bölgedir. 

Yine, yol bakımı yönünden büyük sıkıntılarımız vardır. Arazinin çok dik olması nedeniyle, yol 
bakımı hiç yapılamamaktadır. Yollara serilen malzemeler, bölgenin çok yağış alması nedeniyle, iki 
yıl içinde süpürülüp gitmektedir. Bu nedenle, ben Sayın Bakanımıza diyorum ki; "acaba, bu bölge
miz için özel bir program düşünüyor musunuz? Bu bölgemizde yolları yapabilmek için, geliştire
bilmek için bir düşünceniz, bir önceliğiniz var mıdır? 

Teşekkür ederim. . 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Başaran. -

Sayın Er; buyurun. 

ALİ ER (İçel)- Sayın Başkan, zatı âlinizin aracılığıyla, Sayın Bakanımın, soracağım sorulara 
cevap vermesini rica ediyorum. 

1- İçel İli Erdemli İlçesi Karakız Deresi Göleti, 1991 yılında başlamış iken, o günden bugüne 
kadar yapımına ara verildi. Geçen yıl ödenek ayrılmasına rağmen, bu ödenek müteahhit tarafından 
kullanılmadı. 1995 yılında bu gölete ne kadar ödenek ayrılacak ve ne zaman bitecek? 

2- Yine, İçel İlinin Merkez İlçesine bağlı Arslanköy ve Gölpınar Göletleri, 1990 yılında, etüd 
proje safhasında idi. O günden bugüne kadar, hiç bir işlem yapılmadı. 1995 yılında, bu göletler üze
rinde bir işlem yapılacak mıdır? 

3- İçel İli Silifke İlçesi ve Erdemli İlçesinin 48 köyünü ilgilendiren Aksıfat içme suyu, 1990 
yılında emanet usulüyle başladı. Hâlâ emanet usulüyle, kırık dökük devam etmektedir. İşittiğime 
göre, 1995 yılında ihale edileceği söyleniyor. Aksıfat içme suyuna, 1995 yılı ödeneklerinde ne ka
dar para ayrıldı ve bu içme suyu hangi tarihte bitecek? 

4- Sayın Dumankaya, biraz önce sordu; ama, ben o soruyu değişik şekilde bir daha sormak is
tiyorum: 1991 yılına kadar Köy Hizmetlerinde çalışan geçici işçiler, yılda sekiz dokuz ay çalıştırı
lır iken, o yıldan bugüne kadar sürekli aylan kaybedilerek, 1994 'te üç ay çalıştırıldı. Köy Hizmet
lerinde çalıştırılan geçici işçiler, 1995 yılında acaba, kaç ay çalıştırılacaktır? 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Er. 

Sayın Kadir Ramazan Coşkun... 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanım
dan sormak istediğim sorular şunlardır: 

1. Sayın Başbakanımız Tansu Çiller'in seçim bölgesi olan Silivri İlçemizde, 49 ve 50 nci 
DYP-SHP Hükümeti döneminde, kaç kilometre köy yolu yapılmıştır, bu köy yolları hangileridir? 
Hangi köylerimizin, köy içi yolları yapılmıştır? 1995 yılında hangi köylerimizin, köy yolu ve köy 
içi yolları yapılacaktır? 
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2. Aynı sorum, Çatalca İlçemiz için geçerlidir. 
3. Aynı sorum, Büyük Çekmece ilçesi için geçerlidir. 
Saygılarımı sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 
Sayın Taranoğlü. ' 
ERSÎN TARANOĞLÜ (Sakarya)- Sayın Başkan, Sayın Bakana, Milletvekili arkadaşım Sayın 

Mustafa Kılıçaslan ile ortak 4 sorumuz olacaktır. 
1. - Sayın Bakanın şahsını ve Bakanlık mensuplarını sorumlu tutmuyorum. Sorumlular, Sa

karya'nın hakkını koruması gereken Sakarya İlinin DYP'li milletvekilleridir. Bu cümleden olmak 
üzere, bundan birbuçuk ay önce Batman iline gönderilen, İlimize ait 3 kamyon ve 1 greyderin, Sa
karya İline ne zaman iade edileceğini sormak isterim. 

2. - Hendek ve Kocaali İlçelerini birbirine bağlayan 1984'te başlayıp 1991'e kadar devam 
eden 28 kilometrelik bir yol söz konusudur. Bu yol, altyapısı itibariyle bitmiş olup, 1991'den bu 
yana herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Bu yolla ilgili olarak 1995 programında, Sayın Bakanın, 
bir gayretleri olup olmayacığını sormak isterim. 

3 üncü sorum: Kaynarca İlçemizin, 29 muhtarının ortak imzasıyla bizlere iletilen bir sorudur. 
29 muhtarımız, Kaynarca İlçesinin köylerine hizmet yapılmadığım, bunun da, bir gündem dışı ko
nuşmayla, Meclise getirilmesini talep etmektedirler. Sayın Bakana, bakanlığı bütçesi vesilesiyle, 
muhtarlarımızın bu dileklerini iletiyor ve 1995 yılr bütçesinde, Kaynarca ilçesinin dikkate alınıp 
alınmayacağını soruyorum? 

4 - Merkez ilçeye bağlı yüz civarında köyü ve yaklaşık 80 bin nüfusu ilgilendiren Abalı içme 
suyu grubu çalışmaları, fevkalade zor şartlardadır. 1995 yılı programında, Abalı içme suyu grubu
nun değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini Sayın Bakandan arz ediyoruz. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Taranoğlü. 
1 Sayın Kapusuz... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, delaletlerinizle Bakanımıza aşağıdaki sualle
rimin cevaplandırılmasını arz ederim. 

1.- Bu genel bir ifade olmakla birlikte, öğrenmek istediğim husus şu: Sayın Bakan, seçim ön
cesi, seçimleri etkilemek için araç gönderilmemesi konusunu, hukukî bir esasa bağlamayı düşünü
yor mu? 

2.- Köylerimizin birtakım hizmetlerinin yapımı esnasında -özellikle içme suyu ve kanalizas
yon konusunda- köy halkı, bedenî, fiili olarak çalışmayı düşünüp, malzeme talebinde bulunmakta
dır. Bunun, fiiliyata intikali -pratiğe uygulama- konusunda, ilgili kurmumuzun bir düşüncesi söz 
konusu mudur? 

3.- Bir diğer konu; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün il, ilçe müdürlükleri ve şefliklerinin 
tutumu konusunda -bütün siyasî partilerin ortak görüşü- şikâyetler dinledik. Bu konuda, kuruma, 
hakikaten devletin kurumu olma noktasında bir şahsiyet kazandırılması gerekmektedir. Bu konuy
la Sayın Bakanımızın ilgileneceğini ümit ediyor, serbest hizmet verilmesi konusunda yine bir iç ta
mim ve yahut da bir uygulama tamimi gönderecek mi? 

4 - Kayseri'nin köy yolları ve içrne suyu konuları ciddî boyutlarda sıkıntı arz etmektedir. 1995 
yılı programında bir önceki yıla göre artış oranı ne olacaktır? 

Arz eder, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Sayın Başkan, "devlet kurum değil" diye bir ifade kullandı. 

BAŞKAN-Sayın Bakan gerekli cevabı verirler efendim. 

Sayın Gökalp, buyurun efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Aşağıdaki suallerimin Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını dilemekteyim. 

1.- Kırsal kesimden şehir merkezlerine göç nedeniyle, kırsal kesime, köye yeterli hizmetin gö
türülmediği iddiaları doğru mudur? 

2.- Köylerde su ihtiyacının giderilmesinde kullanılan trafo gibi aletlerin bozulduğunda hizmet 
dışı kaldığında yerine yeni âletler çok geç gelmektedir. Bir köy üç ay, beş ay, altı ay gibi bir zaman 
zarfında susuz kalmaktadır. Bunun hızlandırılması, hizmetin çabuk verilmesi yönünde bir çalışma
ları var mıdır? 

3.- Bazı zamanlarda Köy yollarına asfaltlar, mevsim geçtikten sonra, 9 uncu, 10 uncu aya doğ
ru dökülmektedir. Bu da millî ekonominin kaybına sebep olmaktadır. Bu hususta daha titiz olma
ları gerekmez mi? 

4 - Bugünkü bir gazetede de var. Konuyu bilen bilmeyen herkes köye karşı, kırsal kesime kar
şı bir husumet besler vaziyete gelmiştir. Aynen okuyorum: "Buna karşılık tamamen siyasî hesap
larla tanmda destekleme fiyatları yüzde 200 oranında artırılmıştır" diyor; hiç böyle birşey yoktur. 
Tanmda destekleme fiyatı yüzde 200 oranında artınlan bir tek fındık vardır; o da tarım ürünü de
ğildir, sanayi ürünüdür. 

Ben, yetkililere, buradan şunu söylemek istiyorum. Köyün, kırsal kesimin bu Mecliste temsil
cileri kimdir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
KADİR BOZKURT (Sinop)- Pamuk, pirinç, şekerpancarı... 
BAŞKAN- Daha oralara gelmedik efendim, şimdi fındıktayız. 
Buyurun Sayın Korkutata. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA(Bingöl)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan 2 sorum ola

cak. 
Birincisi: Karın bilhassa bu mevsimde bir iki metreye çıktığı Doğu Anadolu'da bugün birçok 

yollar kapanmış durumdadır, greyderler de açamıyor. Batıdaki boş dozerlerin acilen bu bölgelere 
gönderilmesi düşünülüyor mu? 

İkincisi; Programlar il genel meclislerinde tasdik edildi ve gönderildi. Geçmiş yıllarda, za
man zaman programların bozulduğunu, değiştirildiğini gördük. Acaba, bu yıl programlara sadık ka
lınacak mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
Sayın Ünal, buyurun. 
ZEKİ ÜNAL(Karaman)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana üç soru tevih etmek is

tiyorum. Sorularım şunlardır: 
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1.- Sayın Bakan, 28.9.1994 günü yaptığım gündem dışı konuşmaya verdiği cevapta, "yılda 
yapılan 2 500 kilometre köy asfaltlamasını inşallah 1995 yılında altı yedi bin kilometreye çıkara
cağız" demişlerdir. Bu durumda, her ile ortalama 85 kilometre asfalt yol düşmektedir. Sayın Bakan, 
verdiği sözü tutabilecek midir? Karaman'a 1995 yılında kaç kilometre asfalt yol yapılacaktır? 

2.- Topraksu Genel Müdürlüğü ne zaman kurulacaktır? 

3.- Basından takip edebildiğimiz kadarıyla, Sayın Başbakanın önemle üzerinde durduğu, 
maliyeti 10 trilyonu bulan, Güneydoğu Anadolu'da 12 bin aileyi ilgilendiren merkezköy projesi 
hangi safhadadır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

Sayın Erdal. 

HÜSEYİN ERDAL(Yozgat)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana bazı sorular sora
cağım: 

1 - Biraz evvel Sayın Bakan "köylere 16 bin kilometre asfalt yol yaptık" dediler. Yozgat'ın 640 
tane köyü var. Acaba, Yozgat'a kaç kilometre asfalt yol yaptılar? 

2- Daha önceleri de dile getirmiştim; Doğru Yol Partisi il ve ilçe başkanları, Köy Hizmet
lerinin greyder ve dozerlerini alıp, istedikleri gibi kullanıyorlar. Bu greyder, dozer ve diğer 
makineler, Doğru Yol Partisi Teşkilatından alınıp, ne zaman Köy Hizmetlerine verilecektir? 

Bu ciddî bir şey -hepsi ciddî de- 3 yıldan beri söylenen bir konudur. Bunu, herkes biliyor, şu 
anda, burada bulunan Köy Hizmetleri yetkililerine sorsak, aynı şeyi söyleyeceklerdir. Devleti, bu 
teşkilatın elinden kurtarmamız lazımdır. 

BAŞKAN- Efendim, üçüncü sorunuz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- 3.- Doğru Yol Partisi, Yozgat'tan milletvekili çıkaramadığı 
için, Yozgat'a hizmet götürmüyor; ne yol ne de su hizmetleri gidiyor. Bize söylenen "Yozgat'taki 
bu ayırım, neden yapılıyor?" şeklindedir. Bu ayırımı yapmamanın bir yolu var mı? 

Yozgat, dediğim gibi, 640 köyü olan bir ilimizdir; ama, şu anda, Yozgat'taki köy yollarının 
hemen hemen yüzde 80'i kullanılmaz durumdadır. Öyle bozuk yollar ki, asfaltı bırakın -zaten as-
faltda pek yok- stabilize yol dahi kullanılmıyor. Bunun bakımını, onarılmasını, Köy Hizmetleri mi 
yapacak, başkası mı? Eğer, Köy Hizmetleri yapacaksa, bugüne kadar, neden bu yolun onarımı, 
bakımı yapılmadı? Yeni yoldan vazgeçtik, mevcut yolların bakımını yaparsanız, büyük bir hizmet 
olur. Ne zaman bu işe başlayacaksınız? 

Sorularım bu kadar, arz ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

Sayın Ayhan, buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, delaletinizle Muhterem Bakanımıza 
aşağıdaki soruları tevcih etmek istiyorum: 

1.- Köy Hizmetlerinin, yol, su, gölet vesaire inşaatlarının, ihaleyle yapılması düşünüldüğüne 
göre, mevcut personel nerede istihdam edilecektir? 
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2.- Köylere, yol, su hizmetlerinin dağılımında, il seviyesinde keyfî ve haksız müdahaleleri ön
lemek ve ilçelere, köylere adaletle hizmeti taksim etmek için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

3.- Bütün köylerin içme suyu ihtiyacımn karşılanması için toplam yatırım tutan nedir? 

4 - Bütün köylerin asflat yola kavuşturulması için toplam yatırım tutan nedir? 

5.- Belediyelere vergi gelirlerinden takriben yüzde 8 pay aynlmaktadır. Nüfusun yansının 
oturduğu köylere bir kuruş pay verilmemektedir. Köy içi mahalle yolu, tarla yolu, su şebekesi, 
mezarlık, cami ve sair inşaat ve bakım giderlerinin karşılanması için, köy bütçesine, köylerin 
nüfusuna göre, belediyelerde olduğu gibi, vergi gelirlerinden bir pay ayırıp ödenmesi konusunda 
bir kanunî düzenleme düşünülüyor mu? 

6.- 1924 tarihli Köy Kanunu yerine, bugünkü ihtiyaçlara uygun yeni bir köy kanunu hazırlan
ması düşünülüyor mu? 

7.- Benim seçim çevrem olan Sakarya'da 2 700 kilometre köy yolu var, 600 kilometresi asfalt
tır, senede takriben 50 kilometre yol asfalt yapılmakta; 2 100 kilometre bakiye karayolunu 50'ye 
böldüğünüz zaman, asfaltlama için kırkiki yıl beklemek gerekmektedir. Bunları hızlandırmak için 
köyleri tozsuz ve çamursuz yola kavuşturmak için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Teşekkür ederim, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Sayın Öztürk, buyurun. 

MAHMUT ÖZTÜRK(Aksaray)- Sayın Başkan, delâletinizle Sayın Bakana birkaç sualimi arz 
etmek istiyorum. ' 

Sualime geçmeden önce, zannedersem muhalefetteki ANAP ve Refah Partili arkadaşlar, 
seçim zamanı güneydoğuya greyder... 

BAŞKAN- Siz sual sorun. 

MAHMUT ÖZTÜRK(Aksaray)- Soracağım efendim. 

iş makinesi gönderilmesine taktılar. Keşke onlar da büyükşehir belediyelerinden makine gön-
dermeseler!.. Yani, ben bunu diliyorum. 

BAŞKAN- Efendim, yorumu bırakın, sual sorun. 

MAHMUT ÖZTÜRK(Aksaray)- Şimdi, suallerime geçiyorum. 

Sayın Başkan, birinci sualim : Özellikle, bu .yeraltı sülamalannın elektrikle yapılması 
konusunda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1995 yılı içerisinde bir çalışması var mı? 

2- Köylünün can damarı olan toprak su teşkilatının tekrar canlandırılması konusunda bir çalış
ma var mı? 

3- KEYY Projesinin (Kendi Evini Yapana Yardım Projesi) kredisi 70 milyon liradır. Bu 70 
milyon lirayla ufak bir tadilat yapılmıyor, Bunun 150 milyon liraya çıkarılmışı için bir çalışma var 
mı? 

4- Bunu özellikle merak ettiğim için soruyorum; 1984 yılından bugüne kadar, Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu Bölgelerinde, Köy Hizmetlerinin kaç adet iş makinesi teröristlerce yakıldı ve şehit 
var mı? 
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5- Köy Hizmetleri bölge müdürlükleri kaldırılacak mı, görevlerine devamını edecekler? 

6- Önemli bir konu olduğu için soruyorum bunu; özellikle çok övündüğümüz, sahip çıktığımız 
işçilerimiz, maalesef, özellikle yaz aylarında, saat 17.00 olduğu zaman -ki, iş makinelerinin tam 
çalışma zamanı- iş makinesini dağ başında bırakıyor, sigarasını yakıyor; yani, saat 17.00'den gün 
batımına kadar, bu iş makinelerini ve işçileri çalıştırma imkânı var mı veya bunlara fazla mesai ver
ilerek çalıştırma imkânı var mı? 

Arz ederim Sayın Başkamni. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Keşke saat 17.00'ye kadar çalışsalar. 

BAŞKAN - Sayın Şener, buyurun efendim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanın cevaplandırması dileğiyle, 
sorum olacaktır; arz ediyorum. 

Sivas, yüzölçüm itibariyle Türkiye'nin ikinci, yerleşim yeri itibariyle de en çok yerleşim yeri 
olan ilidir; 2 binin üzerinde köyü ve mezraı vardır. Önceki yıllarda, Koalisyon Hükümeti dönem
lerinde, yüzölçümü itibariyle, kilometrekareye, Köy Hizmetlerinden en az yatırım düşen il 
Sivas'tır. 1995 yılında, Sivas için, bütçelerinden ne kadar yatırım düşünüyorlar? Bu yatırım mik
tarı, Türkiye genelindeki yatırımın yüzde kaçı olacaktır? Bu, birinci sorum. 

ikinci sorum özellikle partizanlıkla ilgilidir. Sivas'ta, Köy Hizmetleri Bölge Müdürünün par
tizanca tutumları, herkes tarafından bilinen ve fevkalade şüyu bulmuş bir hadisedir. Her gelen muh
tara, önce seçim sonuçlarını önüne koymak suretiyle "hangi partiye oy verdiyseniz gidin o partiye 
hizmetlerinizi yaptırın" demektedir. Hatta, bir köyü, törenle,- Doğru Yol Partisine kaydettirmek 
suretiyle yolunu yaptırtmıştır. Bu, mahallî basında yayımlanmıştır ve bu tutumu sebebiyle de, 
Sivas'ta, Doğru Yol Partisi aleyhinde bir kamuoyunu köylere, ücra mezralara kadar yaymış bulun
maktadır. Böylesine bir partizanlığı doğal karşılıyorlar mı; bu konuda -basında çıktığı halde-
duyumlan var mı yok mu ve bu partizanlığın devamına izin verecekler mi? 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Sayın milletvekilleri, soru sorma süremiz tamamlanmıştır. Maalesef, cevap verme süremiz 
yok Sayın Bakan. Ümit ederim ki, arkadaşlarınızın çok kısa süre içerisinde hazırlayacağı cevapları 
sayın milletvekillerine gönderirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
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A - CETVELİ 

Program 

Kodu 

101 

111 

900 

999 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Köy Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans

ferler 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dış Proje Kredileri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

(B) cetvelini okutuyorum : 
B - CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama 

Lira 

14 089 260 000 000 

8 243 059 000 000 

43 791 000 000 

1 4 0 8 581000 000 

23 784 691000 000 

Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler. 156 203 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 23 628 488 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 23 784 691 000 000 

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

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — KöyHizmetleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabı 
BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine ge-

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

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

A - CETVELİ 
1050 S.K. 83. 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla Madde gereğince 
Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek saklı tutulan ödenek 

Toplaml7 651651066 00016 716 553 510 000 715765110000 643876 341000 863 208787000 308128192 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı kesinhe-

sabının bölümleri kabul edilmiştir. 
B-CETVELİ 

Tahmin Lira Tahsilat Lira 
TOPLAM 12 725 269 000 000 15 775 225 569 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul 

edilmiştir. 
Böylece, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesi ve 1993 malî yılı kesin-

hesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Sayın milletvekilleri, bugünkü program tamamlanmıştır. 
Programda yer alan kuruluşların bütçeleri ile kesinhesaplarını görüşmek için, 16 Aralık 1994 

Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 00.13 

m 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - İstanbul Milletvekili Melike Tugay Haşefe'nin, bazı bölgelerde sokak ışıklarının gündüz

leri de yandığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/5376) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

Başkentimizin Bilkent mevkiinde bulunan YÖK Başkanlığından TBMM Başkanlığı yakınına 
kadar yol boyunca, gündüzleri elektriklerin yanmakta olduğunu tespit etmiş bulunmaktayım. 

Sorular: 
1. Ülkemizin her konuda tasarrufa ihtiyacı bulunduğu bir dönemde gündüzleri lambaların açık 

bırakılmasının sebebi nedir? 
2. Bu savurganlığın Hükümetin tasarruf ilkeleri ile nasıl bağdaştırıyorsunuz? 
3. Bu konuda ilgili kuruluşları uyarmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb.: B050İLİ00070001.303.2/7857 15.12.1994 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21 Kasım 1994 tarih ve Kan. Kar.Md. Â. 

01.0.GNS.0.10.00.02-7/5376-11823/43720 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Melike Tugay Haşefe tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığına sunulup ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen Yazılı Soru Önergesi aşağıda cevap
landırılmıştır. 

Ankara Valiliğinin konuyla ilgili yaptığı incelemeye dayanan yazısından anlaşıldığı üzere ana 
cadde ve bulvarlardaki aydınlatma tesislerinin faal durumda olmalarını sağlamak amacıyla zaman 
zaman bu tesislere gündüzleri enerji verilerek bakım yapılmakta ve yanmayan armatürler yanar ha
le getirilmektedir. Bilkent mevkiinde bulunan YÖK Başkanlığından TBMM Başkanlığına kadar 
yol boyunca elektriklerin gündüz yanması bu sebepten kaynaklanmaktadır. 

TEK tarafından enerji tüketiminde tasarruf ilkelerine azami derecede riayet edilmektedir. 
Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

2.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bakanlığın özelleştirme kapsamına alınan kuruluş
larına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/5377) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 
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Sorular: 
Bu günlerde heryerde özelleştirme konuşuluyor T.B.M.M. gündeminde de özelleştirme ile il

gili yasalaşma bulunuyor. Bundan dolayı aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır. 
1. Bakanlığınıza bağlı kaç kuruluş vardır? 
2. Bunlardan hangilerini özelleştirme kapsamına almayı düşünüyorsunuz? 
3. Bakanlığınızda şimdiye kadar kaç özelleştirme gerçekleştirilmiştir? 
4. Özelleştirilmiş kuruluş varsa hangi varlıkları vardı, ne kadara hangi şartlarda satıldı, ne el

de edildi, tek tek dökümünü vermek mümkün müdür? 
5. Şimdiye kadar özelleştirilmeden elde edilen nedir, harcanan nedir? 
6. Satışı durdurulanlar var mıdır? 
7. Var ise hangi sebeplerle durdurulmuştur? 
8. Satışı yapılanlardan herhangi birine daha yüksek fiyat verenler olmuş mudur? 

T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300.2011-15387 15.12.1994 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 21 Kasım 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5377-11826/43727 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın tarafımdan cevaplandırılmasını iste

diği 7/5377 sayılı yazılı soru,önergesi île ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın 7/5377 Sayılı Yazılı Soru Önergesi Cevapları 
Bu günlerde heryerde özelleştirme konuşuluyor T.B.M.M. gündeminde de özelleştirme ile il

gili yasalaşma bulunuyor. Bundan dolayı aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır. 
Soru 1. : Bakanlığınıza bağlı kaç kuruluş vardır? . . ' • " . 
Cevap 1.: Bakanlığımıza bağlı ve ilgili kuruluş sayısı 14'tür. Bunlar Petrol İşleri, Maden Tet

kik ve Arama, Elektrik İşleri Etiid İdaresi, Türkiye Elektrik Üretim İletişim A.Ş., Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Demir 
ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Petrolleri A.O., Türkiye Elcktromekanik Sanayii A.Ş., Ankara Ano
nim Türk Sigorta Şirketi, Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları ve Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlükleridir. 

TEMSAN Genel Müdürlüğü (TEAŞ'm), BOTAŞ Genel Müdürlüğü (TPAO'nun), GERKON-
SAN Genel Müdürlüğü (TDÇİ'nin) ve Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi (ETİBANK'ın) bağlı 
ortaklığıdır. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün iştirakiyle; Boğaziçi, Trakya, Körfez, Meram, Sakarya, Başkent 
ve Karaelmas Elektrik Dağıtım Şirketi adlı 7 adet bağlı ortaklık kurulmuştur. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin yeniden yapılanmasına ilişkin olarak uhdesinde bulu
nan müesseseler; Karabük Demir Ve Çelik A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ve Divriği-He-
kimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında bağlı ortaklığa dönüştürülmüştür. Divriği-He-
kimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 'nin ana sözleşmeleri 
Yüksek Planlama Kurulu'nca onaylanmıştır. 

Soru 2. : Bunlardan hangilerini özelleştirme kapsamına almayı düşünüyorsunuz? 
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Cevap 2. : Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair çıkarılan 24.11.1994 gün ve 4046 sayılı Kanunun 
1. maddesinde belirtilen amaca uygun bulunan kuruluşların hangilerinin özelleştirme kapsamına 
alınacağına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının teklifi üzerine Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafın
dan karar verilecektir. 

Diğer taraftan özelleştirme çalışmaları çerçevesinde daha önce Bakanlığımız ilgili kuruluşları 
olan Petrol Ofisi, TÜPRAŞ, PETKİM, Karadeniz Bakır İşletmeleri, ÇİNKUR, ETİBANK Banka
cılık, DİTAŞ özelleştirilmek üzere Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresine bağlanmıştır. Bu kuru
luşlardan DİTAŞ özelleştirme kapsamından 1995 yılı için çıkarılmış olup, diğer kuruluşlarla ilgili 
özelleştirme çalışmaları devam etmektedir. 

-Türkiye Elektrik Üretim ve İletişim A.Ş. uhdesinde bulunan Seyitömer, Soma, Yatağan, Ye-
niköy, Orhaneli, Trakya Doğal Gaz (Hamitabat), Çatalağzı, Kangal, Kemerköy Termik Santralla-
rının özelleştirilmesi için çalışmalar Kamu Ortaklığı İdaresiyle işbirliği yapılarak sürdürülmekte
dir. Öncelikle ilk 6 santralın özelleştirilmesi yapılacaktır. Diğer santrallarla ilgili özelleştirme ça
lışmaları talepler değerlendirilmek üzere hazırdır. 

- Bakanlığımız ilgili kuruluşu TEAŞ'm bağlı ortaklığı olan TEMSAN'ın OYKAF Ankara 
Fabrikasının özelleştirilmesi için çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir. 

- Elektrik Dağıtım Sektöründe özelleştirmeye hazırlık olarak TEDAŞ'a bağlı 7 adet ortaklık 
kurulmuştur. Bunlar ismen Boğaziçi, Trakya, Körfez, Meram, Sakarya, Başkent ve Karaelmas 
Elektrik Dağıtım şirketleridir. Anılan şirketlerin yeniden yapılanması ile ilgili olarak işlemler sür
dürülmektedir. 

- Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin yeniden yapılanmasına ilişkin çalışmalar 1994 yılın
da gerçekleştirilmiştir. İskenderun Müessesesi, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'ye, Divriği ve He
kimhan Müesseseleri birleştirilerek, Divriği ve Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye dö
nüştürülmüştür. Karabük Demir ye Çelik Fabrikaları ise Müessese olarak çalışmalarını devam et
tirmektedir. Bu Müessesenin küçültülerek ve rehabilite edilerek çalışanlara ve yöre halkı başta ol
mak üzere özel kesime devredilmesi üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir. 

- Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür sahalarından santrallara kömür veren Havzaların dışın
da kalanlardan öncelikle Erzurum, Şırnak, Silopi, Dodurga, Saray ve Çan'daki kömür sahalarının 
özel kesime devri hususunda prensip kararı alınmıştır. Santrallara bağlı olarak çalışan kömür saha
larının işletmesi santralların özelleştirilmesi ile beraber yapılacaktır. 

Soru 3 . : Bakanlığınızda şimdiye kadar kaç özelleştirme gerçekleştirilmiştir? 
Cevap 3. : Bu bağlamda TEAŞ bünyesinde bulunan Seyitömer, Soma, Hamitabat, Yeniköy, 

Yatağan, Orhaneli, Çatalağzı, Kemerköy ve Kangal Termik santrallarının özelleştirilmesi için ge
rekli çalışmalar başlatılmış (öncelikli seçilen ilk dört santral) ve hazırlanan dosyalar Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına gönderilmiştir. Henüz gerçekleştirilmemiştir. 

Ayrıca 3096 sayılı Yasa kapsamında üretim-iletim ve dağıtım sektöründe hizmetin özelleştiril
mesi çalışmaları yapılmıştır. Bu bağlamda İstanbul İli Anadolu yakası ile Kayseri İlindeki dağıtım 
tesislerinin işletme hakkı özel sektöre devredilnliştir. 

Soru. 4-5-6-7-8: 
Cevap. : Bakanlığımızda özelleştirme yapılmadığından diğer sorulara cevap verilmemektedir. 

G 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) 

(S. Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 
2. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma ta
rihi: 7.12.1994) 

3. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

4. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755,3/1581) (S. Sayısı: 749) 
(Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 . ' • ' • • • . " 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPDLMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


