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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının : 
Borçların her yönüyle araştırılması (10/155) ve 
Milletvekillerinin görevlerinin ve bu görevlerinde daha verimli bir çalışma ortamı sağlan

ması için alınması gereken önlemlerin araştırılması (10/156), 
Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri okundu; önergelerin gün

demde yer alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 
Başkanlıkça, 12 Aralık 1993 Pazar günkü programın yüklü olması sebebiyle, Devlet İsta

tistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin 13 Aralık 1993 Pazartesi günü görüşüleceğine ilişkin du
yuruda bulunuldu. 

1994 MaK Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu ihsanları ile 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 379, 382) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
1994 malî yılı bütçeleri ile 1992 malî yılı kesinhesapları, 
Gümrük Müsteşarlığı 1994 maK yılı bütçesi; 
Kabul edildi. 
12 Aralık 1993 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimine 20.15'te son 

verildi. 
Vefa Tanır 

Başkanvekili 
Cengiz Üretmen İlhan Kaya 

Manisa İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
12.12.1993 PAZAR 

Meclis Araştırması önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Bazı Kentlerde Görülen Hava 

Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına 
ilişkin önergesi (10/157) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.12.1993) 

2.— Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Erzurum-Çat, Yavi Beldesi 
ile Pasinler ilçesi Çiçekli Köyünde Meydana Gelen ve 38 Kişinin ölümü ile Sonuçlanan Olay
ların Araştırılması Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uya
rınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi (10/158) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.12.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvcltili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İnceayan (Bolu), İlhan Kaya (İzmir) 

: . O — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi'riin 42 nci Birleşimini açıyorum. 
Değerli milletvekilleri, 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 

Kanunu Tasarıları ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. Ancak, gündemin, "Sunuşlar" kıs
mında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İngiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne ka

dar, Millî Savunma Bakanlığı 'na, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1217) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 12 Aralık 1993 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Güney Kore'ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönüşü
ne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1218) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 üncü Türk-Güney Kore İş Konseyi Ortak Toplantısına katılmak üzere; 13 Aralık 1993 tari
hinde Güney Kore'ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Balcanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı'nâ Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
B) GENSORU,. GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
I. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 arkadaşının, bazı kentlerde görülen hava 

kirliliğinin sebeplerinin ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

BAŞKAN — tki adet Meclis araştırması önergesi vardır; sırasıyla okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başta Erzurum olmak üzere Diyarbakır, Konya, Kayseri, İstanbul ve daha birçok kenti
mizde kış aylarında görülen ve halkın sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşmış bulunan hava 
kirliliğini, sebeplerinin ve kirliliğin önlenmesi için alınacak tedbirleri tesbit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açıl
masına karar ittihazını saygı ile arz ederiz. 

1. Lütfü Esengün - (Erzurum) 
2. Şevket Kazan - (Kocaeli) 
3. Şinasi Yavuz - (Erzurum) 
4. Ömer Ekinci - (Ankara) 
5. Ahmet Arıkan - (Sivas) 
6. İsmail Coşar - (Çankırı) 
7. Kemalettin Göktaş - (Trabzon) 
8. Bahaddin Elçi - (Bayburt) 
9. Lütfi Doğan - (Gümüşhane) 

10. Cevat Ayhan - (Sakarya) 
II. Hüseyin Erdal - (Yozgat) 
12. Fethullah Erbaş - (Van) 

Gerekçe : 
Hava kirliliği atmosferde toz, gaz, duman, koku, su buharı şeklinde bulunabilecek olan 

kirleticilerin insan, bitki ve hayvanlar ile eşyalara zarar verici miktara yükselmesi olarak ta
nımlanmaktadır. 

Son yıllarda başta Erzurum olmak üzere birçok şehrimizde kış mevsimi ile beraber hava 
kirliliği de gündeme gelmekte, kirliliğin ulaştığı boyutlar, alınması gerekli tedbirler çeşitli çev
relerce dile getirilmekte, ancak esaslı bir tedbir alınmadan kış mevsiminin sona ermesiyle bir
likte sorun da ertesi yıla ertelenmekte, böylece hava kirliliği her yıl ülke gündemine periyodik 
olarak gelip gitmektedir. Oysa ki, insan sağlığını çok yakından ilgilendiren hava kirliliğinin 
nedenlerinin tesbiti, kısa ve uzun vadede alınacak önlemlerin neler olduğunun vakit geçirilme
den araştırılması, tesbiti ve uygulamaya konulması zorunluluğu vardır. Dünya Sağlık Teşkilatı
nın tesbit ettiği değerler ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki sınırlar birçok ili
mizde kış boyunca hep aşılmakta, toplu ölümlerin meydana gelineceğinden söz edilmekte, so
run her haliyle kış boyunca önemini muhafaza etmektedir, örneğin, Erzurum'da ocak ayı or
talamaları gerek kükürtdioksit miktarında gerekse partikül miktarında fevkalade artış göster
mekte, standart değerlerin birkaç katına çıkabilmektedir. Dünya Sağlık Teşkilatının raporları
na göre, yıl içinde günlük elde edilen değerlerin °/o 95'inin kükürtdioksit için 200 
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mikrogram/m3'ün altında olması gerekekirken, 6 ay gibi uzun süre kış şartlarına maruz kalan 
Erzurum'da kış sezonu içinde ölçülen değerlerin %.95'i bu değerlerin üzerine çıkmaktadır. 
Bu vahim durum doğrudan doğruya insan sağlığını tehdit etmekte, ağır ve uzun kış şartlarına 
maruz kalan bölgelerimizde hava kirliliği insanımızın güncel bir sorunu olmaya devam et
mektedir. 

Bu durum karşısında hava kirliliği olan kentlerimizde kirliliğin insan sağlığını tehdit eden 
sınır değerlerin aşağısına çekilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Konunun Yüce Meclisi
mizce ele alınması sebeplerinin ve alınacak tedbirlerin kurulacak bir araştırma komisyonu ta
rafından derinliğine incelenmesi zarurî bir hal almıştır. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması 
açılmaması hususundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Erzurum-Çat, Yavi Beldesi 
ile Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünde meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayların 
araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzurum'un Çat ilçesi ve Yavi Kasabası ile, Pasinler ilçesi Çiçekli Köyünde teröristler ta
rafından yapılan ve toplam 38 masum insanın ölümüyle sonuçlanan olayların araştırılması, 
sorumlularının ve faillerinin tesbiti, alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Anayasanın 98'inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasına karar ittiha
zını saygıyla arz ederiz. 

1. Lütfü Esengün - (Erzurum) 
2. Şevket Kazan - (Kocaeli) 
3. Şinasi Yavuz - (Erzurum) 
4. Ömer Ekinci - (Ankara) 
5. Ahmet Arı kan - (Sivas) 
6. İsmail Coşar - (Çankırı) 
7. Kemalettin Göktaş - (Erzurum) 
8. Lütfı Doğan - (Gümüşhane) 
9. Bahaddin Elçi - (Bayburt) 

10. Cevat Ayhan - (Sakarya) 
11. Fethullah Erbaş - (Van) 
12. Hüseyin Erdal - (Yozgat) 

Gerekçe : 
Erzurum İli Çat İlçesine bağlı Yavi Beldesi 25 Ekim 1993 günü teröristler tarafından basıl

mış, 32 insanımız şehit edilmiştir. Bu olayın acısı ve yankıları devam ederken, bu kere Pasinler 
İlçesinin Çiçekli Köyü tecavüze maruz kalmış, köy muhtarının kahramanca direnişi sonucu kat
liamın büyümesi önlenmiş, ancak muhtar dahil 6 kişi de burada şehit olmuştur. Bu olayları 
PKK teröristlerinin yaptığı kuşkusuzdur; ancak, bugüne kadar terörün olmadığı, halkın huzur 
içinde yaşadığı Erzurum ve çevresine terör nasıl gelmiştir? Amaç nedir? Olayın failleri kimler
dir? Bu iki yerleşim birimine nasıl girebilmişlerdir? Çevrede nasıl barınmışlardır? Bu soruların 
cevabının muhakkak bulunması, suçluların cezalandırılması ve halkın huzurunun temini için 
bu konuların araştırılması ve açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 
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Ayrıca, tecavüze maruz kalan köy ve beldemiz ile tüm yöremizde insanımızın halinin ne 
olduğunun, dert ve şikayetlerinin nelerden ibaret bulunduğunun tesbiti, özellikle sosyal ve eko
nomik yönden durumlarının araştırılması ve dertlerine çareler aranması ertelenmesi mümkün 
olmayan öncelikli bir konudur. 

Bütün bu sorunlarda gelmiş geçmiş hükümetlerin ve yönetimlerin sorumluluğu nedir? Böl
gedeki geri kalmışlık, fakirlik, yoksulluk, işsizlik bugünkü boyutlara hangi yanlış politikalar 
sonucu ulaşmıştır ve hal çcreleri nelerdir? 

Son olarak da, saldırıya uğrayan yerleşim birimlerinde can ve mal güvenliği için yeterli 
tedbirler alınmış mıdır? Şehit ailelerine, dul ve yetimlerine devletin şefkat eli uzanmış mıdır? 
Alınan tedbirler yeterli midir? 

Arz ve izah olunan bu durum karşısında her iki saldırının, öncesinin ve sonrasının bütün 
boyutlarıyla araştırılması, geçen zamana rağmen faillerin ele geçirilememesi de dikkate alınan 
rak duruma Yüce Meclisin el koyması ve Anayasanın 98 inci, Maclis İçtüzüğünün 102 ve 103 
üncü maddelerine göre bir Meclis araştırması açılması gerektiği kanaatine varmış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — önerge gündeminde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp, açılmaması ko
nusundaki öngörüşme sırasında yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
, 3. — Kocaeli Milletvekili İsmail Amasyalı 'mn, TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/244) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

İsmail Amasyalı 
Kocaeli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1.— 199i Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla

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

A) DANİŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Danıştay Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Danıştay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, programa göre, Danıştay Başkanlığı 1994 malî yılı büt

çesinin görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 

Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan değerli arkadaşla-

(1) 393, 392, 397, 382. S. Sayılı Basmayanlar 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına Eklidir. 
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rımızın isimlerini ve sıralarını okuyorum: Refah Partisi Grubu adına, Bayburt Milletvekili Ba-
haddin Elçi, Anavatan Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya, CHP Grubu adına, 
Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve DYP Grubu adına, Adana Milletvekili Yalçın öğütcan. 

Şahısları adına lehinde, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul; aleyhinde, Denizli Milletvekili 
Adnan Keskin. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Elçi; buyurun efendim. 
Süreniz 15 dakika Sayın Elçi. 
RP GRUBU ADINA BAHADDÎN ELÇt (Bayburt) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Danıştay başkanlığı 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Refah Partisinin görüşlerini sunmak üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, Refah Partisi Grubum ve şahsım adına hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, takriben yüzelli yıllık bir Batılılaşma süreci içindeyiz. Bu çerçevede, 1868 
yılında Şûrayıdevlet olarak kurulan Danıştay, bugün, hem hükümetin bir danışma mercii ve 
hem de idarî bir yüksek mahkemedir. Hemen hemen bütün anayasalarda ve 1982 Anayasasın
da bir anayasal müessese olarak yerini almıştır. 

Anayasanın 155 inci maddesine baktığmuz zaman, Danıştayın görevlerini görmemiz müm
kündür. Kanunla gösterilen belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Ayrıca, 
idarî mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Başbakan ve Bakanlar 
Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek, tüzük ve tasarılarını ve im
tiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözümlemek gibi görevleri 
vardır. 

özetle, görevlerini sunduğumuz Danıştayın üyelerinin dörtte üçü Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca, dörtte birisi ise Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bu açıdan baktığımız za
man, ferdin haklarını, idarenin haksız, hukuka aykırı eylem ve işlemlerine karşı korumak üze
re kurulmuş olan idarî yargıda şu çarpıklığı görmemek mümkün değildir: Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek kurulunun, Başkanının, Adalet Bakanı; tabiî üyesinin de Müsteşarı olduğunu dik
kate aldığımız zaman, bir bakıma, tayin edenleri, tayin edilenler murakabe edecekler, denetle
yecekler gibi bir çelişkiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bunun gibi, yine Anayasaya göre, yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olmasına rağmen, Da
nıştay üyelerinin dörtte birinin Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor plması da ayrı bir çelişkiyi 
ifade etmektedir. Anayasanın 125 inci maddesine göre, idarenin tüm eylem ve işlemlerinin yar
gı denetimine tabi olması gerekir. Bu temel kaide, bilindiği gibi, hukuk devleti olmanın da, 
demokrasinin de gereklerindendir. Ancak, ne var ki, Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı 
işlemler, Yüksek Askerî Şûra kararları ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları aley
hine yargı denetiminin olmaması, yine kaydedilebilecek açık çelişkilerdendir. Anayasanın ve 
Danıştayın bu çelişkilerden kurtarılması gerekmektedir. 

Ayrıca, idarî yargıda, askerî ve sivil olmak üzere ikilik vardır. Bu ikiliğin giderilmesi ve 
idarî yargıda birliğin sağlanması gerekmektedir. 

Bilindiği gibi, demokrasilerde halk egemenliği esastır. Halk, egemenliğini, yasama, yü
rütme ve yargı erkleri şeklinde tezahür ettirmektedir. Demokrasinin gereklerinden birisi de, bi
lindiği gibi, kuvvetler ayrılığı prensibidir. Yargı, halk adına görev yapar. Yargı organları, halk 
adına, yasama organlarının faaliyetlerini denetlediği gibi, yürütme organının faaliyetlerini de 
denetler. Yasama organının faaliyetlerini Anayasa Mahkemesi, yürütme organının faaliyetleri
ni de Danıştay denetler. 
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Danıştayın işlerini hafifletmek ve idarî yargıya sürat kazandırmak amacıyla, bilindiği gi
bi, 1980'den sonra, idare mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, idarî 
yargı içinde bulunmaktadır, tdarî yargının hızlı ve etkin bir şekilde işlemesi, maalesef müm
kün olamamaktadır, işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesinin tedbirleri alınmalıdır. 
Ayrıca, idarî yargı mensuplarının ekonomik ve sosyal durumları düzeltilmelidir. 

Bu arada bir noktaya daha temas etmek istiyorum: Biraz önce ifade etmeye çalıştım; biz, 
yüzelli yıldan beri Batılılaşma süreci içendeyiz. Özellikle hukuk alanında Avrupa'yı taklit nok
tasında çalışmalarımız devam etmemektedir. 1987 yılında Roma Antlaşmasının, Avrupa Top
luluğuna resmen üyelik için başvurduğumuz noktadan itibaren, hukuk alanındaki bütün çalış
maların, Batı ile entegre olma noktasında kesifleştiğini görüyoruz. 

Burada bir çelişki var gibime geliyor. Meclisin duvarında, demokrasinin teme ilkesi ola
rak belirlenen bir cümle yazılıdır; "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" denmektedir. Şu 
çelişkiyi görüyor ve izahında güçlük çekiyorum: Egemenlik halkın ise, Türk Milletinin ise, ege
menlik, yasama erkini, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk halkı adına kullanıyorsa, hukuk 
alanında Batı ile entegre olmak nasıl bir izah edilebilir? AT'ye tam üye olduğumuz zaman, 
siyasî birliğini de oluşturmuş olan Avrupa Topluluğu içinde, Avrupa Parlamentosu, Avrupa 
Konseyinin fonksiyonlarını da dikkate aldığımız zaman, tek devlet olma noktasında, bir bakı
ma, Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesini ihlal eder duruma gitmiyor muyuz? Egemenli
ğin kısmen veya tamamen devri noktasında, Batılı uluslararası organlara devretme noktasına 
gitmiyor muyuz? Böyle düşünüyorum. 

Bütün yasalar, yönetmelikler, bütün yasal işlemler, en temel yasa olan Anayasaya uygun 
olarak yapılmak zorundadır. Bir taraftan, yasaları, diğer işlemleri, Anayasaya uygun olarak 
yapmaya çalışma içerisinde bulunuyorken, öbür taraftan da, Anayasayı baştan aşağıya değiş
tirme gibi bir çalışma içindeyiz, diğer taraftan ise, hukukumuzu Batı ile entegre etmeye çalışı
yoruz. Madem öyle, Anayasayı değiştirme için neden gayret ediyoruz? Niye, Anayasaya yasa
ları uydurmaya gayret ediyoruz? O zaman, bütün egemenlik haklarımızı Batılılara devretmiş 
olalım, onlar da yasalarımızı yapsınlar gibi bir çelişki, bir kaygı önümüzde durmuyor mu?.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne alakası var, beynelmilel anlaşmalar ya
pıyoruz. r 

BAHADDÎN ELÇl (Devamla) — Efendim, kendi görüşlerimi söylüyorum. Bu bir çelişki
dir ve bu çelişkiden kurtulmamız lâzım geldiğini söylüyorum. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Çelişki olur mu? 
Bunlar beynelmilel anlaşmalardır. Görüş mü bu?!. 
BAHADDÎN ELÇt (Devamla) — Evet, beynelmilel anlaşmalar aleyhinde Anayasa Mah

kemesine gidebiliyor musunuz? O yolu da tıkamışlar, bu yolu açmak için Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beynelmilel anlaşmalarda o da var. 
BAHADDÎN ELÇt (Devamla) — Kendi bünyemize uygun, kendi halkımızın değerlerine 

uygun bir hukuk sistemine ekmek ve su kadar ihtiyacımız vardır. Bu hukuk sistemimizi kur
mak zorundayız. Yoksa, Bat. ile entegre olmak uğrunda çabalarımızın bize hiçbir yarar getir
meyeceği düşüncesindeyim. 

Bu vesileyle, 1994 mali yılı Danıştay Başkanlığı bütçesinin, ülkemize hayırlı olmasını dili
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Elçi, teşekkür ediyorum. 
Anvatan Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu, buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına sözlerime 
başlarken, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

125 yıllık geçmişe sahip, Anayasamıza göre, devletin yapısını oluşturan yargı organların
dan biri olan Danıştay, yüksek idare mahkemesi olarak, fertlere, yürütme arasındaki davalara 
bakarken, diğer taraftan, yürütme ile idare arasındaki hukukî meselelerin çözümüne yardımcı 
olan çok önemli anayasal kuruluşlarımızdandır. 

İdarî işlemlerin denetim yeri olan Danıştay, aynı zamanda, hükümetlerin danışma organı 
işlevini de yürütmektedir. Hükümete, yanlış yapmamak için, özellikle yasaları yaparken Da-
nıştaya danışmasını tavsiye ederim ve 2575 sayılı Danıştay Yasasındaki hükümlerin işletilmesi
nin gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak isterim. 

Açılan davaların hızla sonuçlandırılması, yargının temel görevlerindendir. Yargının, her 
türlü etkiden uzak ve verimli çalışması, özellikle, gerekli asgarî şartların sağlanmasıyla müm
kündür. 

1994 yılı Danıştay bütçesini, 1993 yılının bütçesiyle karşılaştırdığımızda yüzde 49'Iuk bir 
artışın söz konusu olduğunu görürüz. Yıllık yüzde 70 civarında seyreden enflasyon göz önüne 
alındığında, Danıştay bütçesinin 1994 yılında reel olarak azalmış olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Zaten, önce vergileri affeden, sonra da gazete ilanlarıyla vergi desteği arayan, müflis durumunda 
olan Çiller Hükümetinin bütçesinden daha fazlasını beklemek de maalesef mümkün değildir. 

Devlet, birçok alanda tasarrufa gidebilir; fakat, adalet hizmetlerinde tasarrufa gitmek müm-
kün değildir. Adaletteki gecikmelerin, adaletsizliği doğurduğu herkesçe bilinen bir gerçektir; 
özellikle, vatandaşların, telafisi mümkün olmayan maddî ve manevî zararlarına neden ol
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, adalet hizmetlerine yapılan yatırım, demokrasiye yapılmış sayılır. Ada
let hizmetlerinin aksadığı, işlevini yerine getiremediği; toplumun adalet kavramına güven duy
madığı bir yerde demokrasi gelişemez. Adalet kavramı, demokrasilerin özüdür. Bu nedenle, 
ülkemizde acil bir yargı reformuna ihtiyaç vardır. 

Her yıl ortalama 25 bin şikâyeti inceleyen ve karara bağlayan Danıştay, bu başvuruları 
karşılamakta maalesef güçlük çekmektedir. Danıştay, sınav notuna itiraz eden öğrenciden, ver
gisine itiraz eden mükellefe; görevinden alınan kamu görevlisinden, hükümete yasa danışman
lığı yapmaya kadar çok geniş bir alanda görev yapmaktadır. îdarî uyuşmazlıklar ve davalara 
bakan Yüksek Mahkemede, 54 hâkim üye ve 123 tetkik hâkimi görev yapmaktadır. Danıştaya 
yapılan şikâyetlerin başında vergi uyuşmazlıkları vardır. Her yıl ortalama 10 bin kişi, vergisine 
itiraz için Danıştaya başvurmaktadır. 

Böylesine ağır bir iş yükü altında kalan Danıştayın, öncelikle teknolojik altyapı ve işgücü
ne olan ihtiyacı bir an önce karşılanmalıdır düşüncesindeyim. 

Ayrıca, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, 10 dai
reyi 12 daireye çıkaran 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki Cetvellerde Değişiklik Ya
pan Yasa Teklifi, 390 sıra sayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmiştir. Önce
likle gündeme alındığı takdirde, Anavatan Partisi olarak tam destek vereceğimizi beyan etmek 
isterim. 
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Bugünkü sistemde gerekli iyileştirmeler yapılmadığı takdirde, önceki yıllardan beri dava 
dairelerinden devren gelen dosyalar gittikçe artacaktır. 1990 yılında 37 bin civarında olan dos
ya sayısı, 1993 Eylül ayı sonu itibariyle 47 bini aşmıştır. Demek oluyor ki, Danıştayın iş yükü 
her yıl daha da artmaktadır. 1992 yılında, dava dairelerinden gelen dosyalardan sonuçlananla
rın sayısı 38 564 iken,. 1993 yılı eylül ayı sonu itibariyle bu sayı 28 475'e düşmüştür. 

Her geçen yıl, adalet hizmetlerinin daha hızlı ve imkânlarla çalışmasını temin edileceğine, 
içinde bulundukları şartlar daha da ağırlaşmakta ve hizmetler gecikmektedir. 

Diğer bir önemli konu da, görevlerinden haksız yere alınan kamu görevlilerinin, Danış-
tayca eski görevlerine iadesinde yaşanmaktadır. Danıştayın, eski görevine iade ettiği kamu gö
revlisi, göreve başladığının ertesi günü tekrar görevden alınmaktadır, îdare, mahkemenin kara
rını şeklen uygulamakta; fakat, gerçekte, mahkeme kararını bertaraf etmektedir. 

Bu durum, hem kamu görevlisini mağdur etmekte, hem de mahkemenin gereksiz yere za* 
manim almaktadır. Bu nedenle, mahkeme kararlarını şeklen uygulayıp, gerçekte uygulamamakta 
direnen idarenin, mağdur edilen kamu görevlisine tazminat ödenmesi hükmünün, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun genel hükümlerinin dışına çıkarılarak, bir özel hüküm olarak 
düzenlenmesinde büyük yarar görmekteyiz. Bu konuda gerekli yasal düzenlemenin de acilen 
yapılmasını beklemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Danıştayın, bugün mevcut 191 adet tetkik hâkimi kadrosu varken, 
bunun ancak 68'i fiilen doludur. Tetkik hâkimine olan ihtiyaç, Adalet Bakanlığından yapılan 
geçici görevlendirme yoluyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Danıştayın bu boş kadrolarının bir 
an önce doldurulması ve gerekirse yeni kadroların tahsis edilmesi zorunludur. Madem, geç ka
lan adalette adaletsizlik var, önce yargının isteklerini yerine getirelim ki, adaletsizlik olmasın. 

Geçmişte yaşanan Danıştay kararlarıyla ilgili tartışmaların yeniden yaşanmaması için ge
rekli düzenlemeler artık yapılmalıdır. 

Yargı erkânının dünyadaki siyasî ve ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağ
lanmalıdır. Bugün, yurt dışı ödeneklerinin son derece yetersiz ve kısıtlı olması nedeniyle bu 
imkân maalesef yoktur. Oysa dünyadaki sosyal değişiklikler, hukuk alanında yeni normların 
oluşmasına vesile olmaktadır. Ülkemizin, bu gelişmenin dışında kalması söz konusu olmadığı
na göre, gelişmelere uygun faaliyet içinde de olmak esastır. Bu amaçla, yargı erkânının yurt 
dışı eğitimleri için yeterli ödenek sağlanmalıdır, bilgi ve görgü gezileri dahil olmak üzere. 

Dünyanın çeşitli merkezlerinde bulunan bilgiişlem merkezleriyle, ülkemizdeki yargı organ
larının, yine bilgisayar aracılığıyla bağlantı kurabilmeleri için teknolojik yatırımların öncelikle 
yerine getirilmesinde büyük yarar görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, yasama ve yürütmenin, toplumun genelini yakından ilgilendiren ko
nularda, yargı üyelerini bilgilendirecek düzenlemelere geç kalınmadan gidilmelidir. 

Hâkimlerimizin özlük haklarıyla ilgili sorunları çözülmelidir. Özellikle, Danıştayın loj
man araç, gereç ve personel problemleri artık bitmelidir. 

Adaletin olmadığı yerde hiçbir olumlu gelişmenin sağlanması da mümkün değildir. Bir 
ülkede yaşayan insanların devlete olan sayısı, güveni, o ülkenin adalet hizmetleriyle orantılıdır. 
öncelikle, suçun oluşmasına fırsat tanıyan nedenleri ortadan kaldırmak, hukuka riayet etme 
bilincinin toplumda yerleşmesini sağlamak, bir devletin aslî bir görevidir. Bu görevin gerekle
rini yerine getirirken, hiçbir fedakârlıktan kaçınılamaz. Çünkü, demokrasiyi bütün kurum ve 
kurallarıyla hayata geçirmek için, öncelikle adalet hizmetlerini hızlı, etkin ve güvenilir kılmak 
mecburiyetindeyiz. 
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Danış tayın yaptığı hizmetlere karşılık, bu bütçenin yeterli olduğunu savunmak maalesef 
mümkün değildir. 

Bu duygu ve düşüncelerimle, Danıştay bütçesinin milletimize, devletimize ve Danıştay ça
lışanlarına, 1994 yılı ile beraber hayırlı ve uğurlu olmasını ditiyor, Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hatinoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Sinan Yerlikaya; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayjn Başkan, de

ğerli milletvekilleri; güncel konuların ağırlıklı olduğu idarenin çok değişik sorunlarının, idare 
hukuku içerisinde geniş boyutlarda tartışıldığı Danıştayın 1994 yılı bütçesi üzerinde Grubum 
adına görüşlerimi ifade ederken, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, bu pazar günü, 
bu bütçe çalışmalarına katkıda bulunan ve özellikle buraya kadar gelen değerli milletvekili ar
kadaşlarıma da şükranlarımı arz ediyorum. 

1868 yılında "Şûrayıdevlet" adıyla kurulmuş olan, o tarihten itibaren de Türk yargı siste
minde varlığını sürdüren Danıştay, 2575 sayılı Yasayla yargı görevini ve ayrıca, danışma ve in
celeme görevlerini yerine getiren bir yüksek mahkememizdir, bir yüksek yargı merciimizdir. 

Görülüyor ki, Danıştay, bu görevlerini iki şekilde yapmaktadır. Birincisi; Bakanlar Kuru
lu kararlarını, müşterek kararnameleri, Başbakanlıkça alınan kararları, bakanlıkların işlemle
rini, bakanlık ve kamu kuruluşlarınca çıkarılan düzenleyici işlemleri incelemek, bu konuda dü
şüncesini bildirmek, yerine göre, karar vermek gibi bir danışma ve inceleme görevi içindedir. 
İkinci görevi ise, yargılama görevidir. Temyiz mercii olarak idare ve vergi mahkemeleri ile Da
nıştay dava dairelerinin nihaî kararlarını temyizen incelemek ve karara bağlamak da ikinci bir 
görevi olarak önümüzde durmaktadır. 

Bu iki görev, Danıştaya, yoğun bir iş hacmi ve büyük bir külfet, büyük bir yük getiriyor. 
Bu yüksek mahkemenin işlevinin ne kadar ağır ve önemli olduğu da böylece ortaya çıkmış olu
yor. Bu yoğun ve ezici iş hacmi sonucunda hizmetin istemesindeki gecikme nedeniyle, etkin 
ve beklenen denetimi yapmaktan uzak oluşu, kararların zamanında çıkmayışı, birtakım olum
suz gelişmeler sergilerken, yargısal denetime duyulan güvenin ciddî yaralar almasına da yol 
açmaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi için acilen birtakım tedbirlere başvurmak gerekmek
tedir. Bu tedbirlerin başında da, öncelikle, İdarî Yargılama Usulü Yasasının günümüz koşulla
rına uyarlanması ve değiştirilmesi gelmektedir. Bu kanunun üzerine acilen gitmemizde de bü
yük faydalar vardır. 

Yasa değişikliklerinde göz önüne alınması gereken bir başka husus da şudur: Bölge idare 
mahkemelerinde karara bağlanan dosyaların sınırlı sayıda temyiz edilmesi sağlanmalı ve her 
dosya Danıştaya gönderilmemelidir. 

Danıştayın daire sayısı çoğaltılmalı, Danıştay dairelerinde boş kadrolar derhal doldurul
malı, yeterli eleman istihdamı sağlanmalıdır. 

Yine çok önemli bulduğum bir konu da şudur: Danıştayda görev yapan hâkim ve savcıla
rın mutlaka hukuk fakültesinden mezun olmaları göz önünde bulundurulmalıdır. Hukuk me
zunu olmayan hâkim ve savcıların bu göreve atanmalarına artık engel olunmalıdır. Bugün ül
kemizde hukuk fakülteleri, hem yeterli sayıda mezun vermekte, hem idare ve vergi mevzuatı 
konusunda yeterli bir ders seviyesinde bulunmaktadır. 
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Hukuk fakültesi mezunu olmayan; ancak, Danıştayda savcı ve hâkimlik yapan üyeler, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bile seçilebilmektedir. Çünkü, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kuruluna, Cumhurbaşkanı, Danıştaydan iki asil ve iki yedek üye seçebiliyor; Anayasanın 
159 uncu maddesi buna cevaz veriyor. Bugün halen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda 
hukukçu olmayan üyelere rastlıyoruz. Oysaki, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, hâkim ve 
savcıların özlük haklarını ve yasal durumlarını inceleyen bir kuruldur. Bu yüksek kurula hu
kukçu olmayan Üyelerin atanmasında çeşitli mahzurlar vardır. 

Yine 1982 Anayasasının 104 üncü maddesi, Cumhurbaşkanına, Danıştay üyelerinin dört
te birini seçme hakkı vermektedir ki, bu da antidemokratik bir uygulamadır. Çünkü, Cum
hurbaşkanının Danıştaya atayacağı kişiler, icranın başı olan Cumhurbaşkanını nasıl denetleye
cekler, nasıl tarafsız karar verebileceklerdir? Burada bağımsız bir denetleme olabilecek midir? 
Bu da hukukun üstünlüğüne, yargıç teninatına aykırı bir durumdur. 

Yine Anayasamızın 125 inci maddesine göre, Yüksek Askî Şûranın kararları da yargı de
netimi dışında tutulmuştur. Oysa, Yüksek Askerî Şûranın kararları da idarî karar niteliğinde
dir. Yüksek Askerî Şûranın isabetsiz bir kararına karşı yargı yolunun kapatılmasını, demokrasi 
ve hukukun üstünlüğüyle bağdaştırmak mümkün değildir. Demokratik düzenle, hukukun üs
tünlüğü ilkesiyle bağdaşmayan, birbiriyle çelişik maddeler bulunan bu Anayasadan bir an ev
vel kurtulmanın zamanı gelmiştir. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı, yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız 
olmasını sağlayan demokratik bir Anayasayı bir an evvel hazırlayıp Meclisten geçirerek, yüce 
halkın onayına sunmak, bir görev olarak önümüzde durmaktadır sayın milletvekilleri. 

tnsan haklarına saygı gösteren, bu hakları koruyan, adil bir düzeni kuran, bütün işlem 
ve eylemleri yargı denetimine açık tutan çağdaş bir anayasanın ülkemizde bulunması ve uygu
lanması, demokrasiyi yerleştirir, kökleştirir ve ona süreklilik kazandırır. 

BAHADDÎN ELÇİ (Bayburt) — Bravo!.. (SHP sıralarından "adil düzen değil, hakça dü
zen.." sesleri. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) — Canım, "adil" kelimesi bir kişinin, bir par
tinin tekelinde değildir ki; "adil" lafı genel bir laftır. (SHP sıralarından alkışlar) Hepimizin 
adil olması lazım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Açılmaya başladınız; çok güzel. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) — 2000'li yıllara doğru giden Türkiye'nin, 

hâlâ askerî bir talimnameyle idare edilmesi, demokratik hukuk devletinde hangi noktaya ulaş
tığımızı ve hangi noktada bulunduğumuzu açık, seçik ortaya koymaktadır. 

Geçmişte olduğu gibi, bugün de, Danıştayımızın, demokratik, laik ve sosyal hukuk devle
ti ilkesi yolunda, ödünsüz, yansız ve dinamik ilerlemesini diliyor, Yüce Heyetinize saygılarımı 
tekrarlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Akyol; buyurun efendim. 
CHP ADINA HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1994 malî 

yılı Danıştay bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi nedeniyle, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 
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Danıştay, cumhuriyetimizin, hukuk üstünlüğüne, insan hakları ve temelhürriyetlere say
gılı, demokratik, laik ve sosyal devlet yapısının, yasama ve yürütmeyle birlikte üç temel orga
nından birini oluşturan yargı içinde yerini alır ve adlî yargı yanında, idarî yargıyı oluşturur. 

1868 yılında, Şûrayıdevlet adıyla kurulan bugünkü Danıştay, 125 inci kuruluş yılını geçen
lerde kutlamıştır. 1982 Anayasasında "Yüksek Mahkemeler" başlığı altında 155 inci maddeyle 
düzenlenmiştir. 

Danıştay, idare ve vergi mahkemeleriyle, Danıştay dava dairelirinin nihâi kararlarını tem
yiz mercii olarak inceler ve bu yargı görevi yanında, ayrıca danışma ve inceleme görevi yapar. 
Bu hususta, benden önce konuşan arkadaşlarım, görevleri yönünde, gerekli açıklamaları zaten 
yaptılar. 

Danıştayın, Yargıtay gibi ve hatta, ilk derece ve mahallî mahkemeler gibi, işi çok yoğun
dur. Gelen iş sayısı, çıkan iş sayısından fazladır; daire sayısı azdır, hâkim açığı vardır ve yıllar
ca giderilememiş bir rahatsizlıktır bu. Bu, sadece Danıştay için değil, tüm idare ve vergi mah
kemeleri için söz konusudur. Danıştayın, yıllardır, bina sorunu, araç gereç ihtiyacı olduğu bili
nir; ama, bir türlü bu çözülememiştir. 

Tüm yargı sisteminden ayrı olarak Danıştayı ele alıp, konuyu incelemeye kalkarsak, soru
na gerçekçi çözüm bulmak mümkün olamaz. 

Danıştayın bu sıkıntısı var da, Yargıtay gibi yüksek mahkemelerin ve diğer mahallî mah
kemelerin sorunları yok mu? Bu yıla kadar, hâkim ve savcılarımızın maddî sıkıntılarının oldu
ğundan bahsediyorduk, dava ve iş sayısının artmasını biraz da buna bağlıyorduk. Hâkim ve 
savcılarımızın durumu, bugün için kısmen de olsa düzeltilmiş görünüyor. Bu durumun çözüm 
olmadığı görülecek, çözüm sananlar, yakın zamanda yanıldıklarını anlayacaklardır. 

Hâkim ve savcılarımızın sicil ve özlük işlerinde yapılan iyileştirmeler gerekli idi, yapılması 
şarttı; ama, geciken adaletin çabuklaştırılması için yeterli ve nihaî bir çözüm olduğu söylene
mez. "Geciken adalet, adaletsizliktir" diye hep söyleriz. Bu adaletsizlik nasıl önlenecektir? 
Tabiî, 17 dakikalık zaman içinde bunların cevabını ve çözümünü buradan satırbaşlarıyla söyle
mek dahi mümkün değildir. 

Hukuk ve yargının gündemini iyi tespit etmek gerekiyor. Gündem, hukuk eğitimi midir; 
hukuk mevzuatı mıdır; adliye binaları, sarayları mıdır; yargının dokunulmazlığı mıdır; ağır 
ve pahalı çalışması mıdır; mahkemelerin dağınıklığı mıdır; teknolojinin mahkemelere gireme
mesi midir; hâkim savcı bağımsızlığı, güvencesizliği midir; avukat, hâkim, savcı arasındaki do
nuk ilişkiler midir; kadro açığı mıdır; yargılama yetkisinin devlet tekelinde oluşu mudur; bun
ların hepsi midir, bir kısmı mıdır? Tüm bu ve bunun gibi soruların yanıtları bulunmadan ve 
çözümleri getirilmeden, adalet dağıtmaya çalışan adlî ve idarî yargının sorunlarını çözmek müm
kün değildir. 

Yıllardır, hukuk reformu, adalet reformu der dururuz; ama, gerçek anlamda yapılabilmiş 
bir reformdan bahsetmek mümkün değildir. Günden güne ağırlaşan ve artan iş, peşinden ge
len çözümsüzlük, doğrusu bizi korkutmaktadır. Devletin temeli adalettir. Bu temeli sağlam tut
mazsak, ülkenin ve milletin sonu hiç iyi olmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anayasamızın 9 uncu maddesi, yargı yetkisinin, Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağını belirtmiştir. Yargı ve hâkim bağımsızlığı
nı yasalara yazmak yetmiyor; bunun gereğini yapmak gerekiyor. Anayasanın 9 uncu madde
siyle hüküm altına alınan yargı bağımsızlığı, yine aynı Anayasanın 104 üncü maddesinin (c) 
bendiyle yok edilmiştir. 

— 394 — 



T.B.M.M. B : 42 • - 12 . 12 . 1993 0 : 1 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımın da izah ettiği gibi, 104 üncü maddenin (c) bendine 
göre, Danıştay üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı atamaktadır. Bilindiği gibi, Cumhur
başkanı, yürütmenin başıdır. Yürütmenin başında bulunan birisinin Yargıtaya müdahalesi doğru 
mudur? Hani, yasama, yürütme ve yargı erki birbirinden bağımsız çalışırdı? Anayasanın bu 
maddesi, yani 104/c maddesi, Anayasanın 9 uncu maddesine aykırıdır. Atanan kişi, atayan ki
şinin eylem ve işlemlerini denetleyebilir mi? Bu nedenle, yargıç ve yargı güvencesinden bahset
mek mümkün değildir. 

Bir diğer antidemokratik durum, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesini zedeleyen du
rumdur. Danıştayın dörtte üç üyelerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu atıyor. Hâkim ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Müsteşar da bu kurulda, kurulun tabiî 
üyesidir. Adalet Bakanı ve Müsteşarı yürütmenin içindedir. Adalet Bakanının, Danıştayın üye
sinin atanmasında görev alması demek, yürütmenin, yargının tepesine oturması demektir, öy
le ise, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesinden bahsedilemez. Bu durumlar, bağımsız yargı, 
hukukun üstünlüğü ilkesiyle ve demokratik düzenle bağdaşmaz. 

idarenin tüm eylem ve işlemleri idarî yargının denetimine tabidir. "Yargı yolu açıktır" ku
ralımız vardır. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti iddiasının gereğidir bu, bunun istisnası 
olmamalı ve olamaz; ancak, bizde vardır. 

Anayasann 125 inci maddesine göre, Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi dı
şındadır. Yüksek Askerî Şûranın aldığı bir karar, yönetsel; yani idarî bir karar değil midir, ida
rî Kararsa -ki, öyledir- neden idarî yargıya tabi değildir. Yüksek Askerî Şûra üyelerinin aldığı 
kararlar hatalı olamaz mı? Demokratik bir hukuk devletinde "Asker işine karışmayalım" de
nebilir mi? bu maddede, idarî yargı, hukuka ve adalete aykırı bir hükümdür, düzeltilmesi gerekir. 

Bir diğer çelişki de "olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş uygulamaları esna
sında idarenin aldığı kararlar için yürütmenin durdurulması kararı verilemez" denmektedir; 
neden? Haydi savaş ve seferberlik halini anlıyorum; olağanüstü hal ve sıkıyönetim içinde alı
nan kararlar için neden yürütmenin durdurulması kararı verilemesin? Görüldüğü gibi, Anaya
sa ve yasalarımızda "idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında kalamaz" diyen 
Anayasanın 125 inci maddesine aykırı makam ve kararlar vardır. 

Bir diğer antidemokratik ve kişi haklarını engelleyen hüküm de, idarî Yargılama Usulü 
Yasasının 20 nci maddesinde, yargının temeli olan savunmaya getirilen engeldir. "Mahkemeye 
getirilen veya idarece mahkemeye gönderilen gizli belge ya da dosyalar, taraflara veya vekilleri
ne incelettirilemez" denmektedir, insanlar, idarî mahkeme huzurunda gizli belgelerle suçlan
mış olmayacaklar mı? Peki, kişi veya vekili, savunmasını neye göre, nasıl yapacaktır? idarenin 
keyfî takdirine göre bir belgeye "gizlidir" denilebilir mi? 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, idarî yargıda görev yapan hâkimler, sadece hukuk 
fakültesi mezunu değillerdir. Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin (c) fıkrasına 
göre, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat 
ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğretim yapan öğretim kurumlarından mezun ol
mak, idare ve vergi mahkemelerinde hâkim olabilmek için yeterli gürülüyor. Hukuk fakültesi 
mezunları dışında olanlara da idarî mahkemelerde hâkimlik yapma hakkı, böylece verilmiş olu
yor. Haydi bunu bir derece anlamaya çalışıyorum; bunun yanında "idare mahkemelerinin di
ğer hâkim açıkları, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri tarafından da doldu
rulabilir, onlar tarafından karşılanabilir" diye ifade ediliyor. "Vergi mahkemelerinde, hukukçu 
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olmayan; fakat uzman görülen üst düzey yöneticileri hâkimlik görevine getirilebilir" denilmek
tedir. Bu yöntemi yanlış ve tehlikeli buluyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının hukukçu olma
yan üst düzey yöneticileri hâkim olamazlar, olsa olsa, mahkemerde uzman bilirkişi olabilirler. 

Bugün ülkemizdeki hukuk fakülteleri yeteri kadar mezun vermektedir, tdare mahkemele
ri ve vergi mahkemeleri için, özel ihtisas gerektiği iddia edilebilir. Hukuk fakültelerinde idare 
hukuku okutulmakta ve bunun yanında, vergi hukuku da okutulmaktadır. Vergi ve idare hu
kuku bilgisi yeterli değilse, öğretim yeterli değilse, yeterli hale getirilebilir. Böylece, idare ve 
vergi mahkemeleri ile Danıştay, hukuk mezunu olmayan hâkim ihtiyacından kurtarılmış olur. 

Hukukta reform deyince, ben, öncelikle hukuk fakültelerinin bir gözden geçirilmesinin 
gerektiğine inanıyorum. Hukuk fakültelerinden sonra yapılan 1 yıllık avukatlık ve hâkimlik 
stajının kesinlikle yararlı olmadığına inanıyorum. Kanaatime göre, hukuk fakülteleri, 5 hatta 
6 yıla çıkarılabilir. Hukuk fakülteleri, 1 inci ve 2 nci sınıftan sonra ihtisas kısımlarına ayrılabi
lir. Stajda geçen süre öğretimde geçebilir; bunu çok önemli görüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay, Türkiye'nin en zor ve bunalımlı dönemle
rinde, demokrasinin askıya alındığı dönemlerde bile, verdiği cesaretli, sağlıklı ve hukuka uy
gun kararlarla, Türk toplumu, Türk insanı ve laik, demokratik hukuk devleti için güvence ol
muştur. Tüm güçlüklere rağmen, Danıştayın, laik hukuk devleti, insan hak ve özgürlükleri için 
güvence olmasını, idareyi, hukuk çizgisine çekici, hukukun üstünlüğüne tabi, temokratik bir 
sosyal devlet yolunda ödünsüz ilerlemesini diliyorum. 

Sözlerime burada son verirken, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum; bütçenin Danışta-
yımıza hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akyol, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın öğütcan; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri; eski adı Şûrayıdevlet, yeni adı Danıştayın bütçesi hakkında Doğru Yol Par
tisi Grubu adına görüş ve düşüncelerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; 
bu vesile ile Yüce Heyetinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

1868 yılında Şûrayıdevlet adıyla kurulmuş bulunan ve o tarihten günümüze kadar varlığı
nı sürdürerek, 1982 Anayasasında da yüksek idare mahkemesi olarak yerini alan Danıştay, idarî 
davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında dü
şüncelerini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek, ida
rî uyuşmazlıkları çözümlemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

6 Ocak 1982 tarihinde kabul edilen ve birbirini izleyen yasalarla, 2575 sayılı Danıştay Ka
nunu, 2576 sayılı Bölge tdare Mahkemeleri, tdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kanunu 
ve 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanunu yürürlüğe konulmuş olup, böylece idarî yargı ala
nında gerekli düzenlemeler yapılarak, uygulamada birlik ve rahatlık sağlanmıştır. Bu yeni ku
ruluşlarla, idarî yargı vatandaşın ayağına kadar götürülmek suretiyle, Danıştayın, bir üst dere
ce mahkemesi olarak temyiz görevini yapması, kısmen iş yükünü azaltırken, gelen dosyalar 
üzerinde daha öğretisel bir çalışma olanağı sağlanmıştır. 

tdarî yargının bu şekilde bir düzen içerisinde bütünleşerek yeniden kuruluşu, hukukun 
üstünlüğüne duyulan saygının bir delilidir. 
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2000'Ii yıllara yaklaştığımız şu günlerde, çağımızda yaşanan çok hızlı gelişmeler ve önemli 
reformlar, devletlerin yapısını değiştirdiği kadar, ferdi ve toplumu da etkilemiş olup, artık, dün
yamızda, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı, insan haklarına saygılı, demokratikleşme çağı
nın yaşandığı bir dönem başlamıştır. 

Halen üyesi olduğumuz Avrupa Konseyinin ana statüsünde, Konseye üye devletlerin her 
ferdinin temel hak ve özgürlüklerden yararlanabilmesi için, hukukun üstünlüğü ilkesini kabul 
etme zorunluluğu getirilmiştir. 

Bir zamanlar hayal olan Avrupa Birliği fikri, Avrupa Topluluğuna katılan ülkelerin bir
leşmesiyle, artık, gerçek olmuştur. Bu kuruluşun temelini teşkil eden hukuk birliği, insan hak
larına duyulan saygının bir eseridir. 

Ülkemiz, her alanda dış dünyaya açılma sürecini hızlı bir biçimde yaşamaktadır. Avrupa 
Topluluğuna giriş hazırlığı yanında; dünya, hukuk yoluyla barışın korunmasını konuşmakta
dır. Bu maksatla yapılan kongrelerde; insan hakları, uluslararası terörizm, enerji hukuku, ba
rış ve gelişme, kültürel değerlerin korunması, dış ticaret ve yabancı yatırımlar, uluslararası öğ
renci değişimi, yargının bağımsızlığı, silahlanmanın kontrolü, uluslararası tahkim, çevre hu
kuku, deniz hukuku gibi konular tartışılmaktadır. Bu tartışmalara katılmak için, artık yabancı 
dil bilmenin zorunluluğu ortadadır. Bu nedenle, savcı ve tetkik hâkimlerimizin yabancı dil öğ
renmeleri ve meslekî bilgilerin artırılması sağlanmalıdır. 

Bugün, birçok Avrupa devleti, -bilhassa Fransa ve Hollanda Anayasaları- ülkelerinde mec
lislerine sevk edilecek kanun tasarıları hakkında öncelikle Danıştay görüşünün alınmasını zo
runlu kılmaktadır. Yeniden yapılacak bir düzenlemeyle, kanun tasarılarının, Danıştay incele
mesinden süratle geçirildikten sonra gecikmeden Yüce Meclise gelmesi ve böylece kabul edile
cek yasaların Anayasaya aykırılık iddiaları da bir ön incelemeye tabi tutulmuş olacağından, 
Anayasa Mahkemesindeki iş yükü de hafiflemiş olacaktır. 

1982 Anayasasının 91 ve 121 inci maddelerinde yer alan hükümler gereğince, Bakanlar Ku
ruluna, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi tanınmıştır. Bu suretle yapılan uygulamaların giderek güncelleşmesi nedeniyle, hukuk dev
leti kavramına ve hukukun üstünlüğü ilkesine gölge düşürüldüğü ve Anayasaya aykırılığı sebe
biyle kanun hükmündeki kararnamelerin iptal edildiği gerçeğinden hareketle, devletimizin millî 
menfaatları ve hukukun üstünlüğüne duyulan saygının bir eseri olarak, yürütmenin, bu gibi 
konularda da, Danıştay'dan alınacak bir mütalaa ile kanun hükmünde kararname çıkarması
nın uygun olacağı görüşündeyiz ve bunu öneriyoruz. 

HALlL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Çok güzel; ama, Hükümet müracaat edip sor
maz efendim; çok iyi bildikleri için. 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla) — Eskiden de öyle idi efendim, şimdi de öyle; da
nışmıyorlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Eskiden öyle değildi efendim; şimdi soracağız 
Sayın Genel Sekretere. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kişi hak ve hürriyetleriyle 
idarenin gereklerini ve gerçeklerini bağdaştırmak gibi güç bir sanatın sahipleri olan idare hu
kuku yargıçları, gerçekten iyi seçilmeli ve iyi yetiştirilmelidir; çünkü, hem idare hukukunu bil
mek, hem de faal idarenin zorluklarının bilincinde olmak zarureti vardır. 
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Danıştay mensuplarının, geçici sürelerle devletin bazı önemli mevkilerinde çalıştırılmala
rına imkân verecek yasal düzenlemelerin yapılmasının yararına inanıyoruz. 

Bu sayede, hem faal idare, hukukun üstünlüğünü ve gereğini daha yakın ve sıcak hissede
cek hem de yargıçlarımız, idarenin ne denli bir esneklik içerisinde çalışması gerektiğini anlaya
caklardır. 

Demokratik hukuk devletinde, yargının bağımsızlığı konusunda en ufak bir kuşkunun bu
lunmaması gerekir. 

Bu görüşten hareketle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun çalışma biçimi Anayasa
da belirlenmiştir; ancak, Anayasada bir değişiklik yapmanın zorluğu düşüncesinden hareket
le, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasasında yapılacak bir değişiklikle, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu üyelerinin aslî görevlerinin askıya alınması ve tüm mesailerini Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunda kullanmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde yapılacak çalışmada, Ada
let Bakanlığı Personel Dairesince hazırlanan taslak da bu Kurul tarafından hazırlanıp ve kurul 
tarafından görüşülerek neticeye bağlanmalıdır. 

3622 sayılı Yasayla 2577 sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış, Danıştay 
dava dairelerince ilk derecede verilen nihaî kararlar da, Danıştayda temyiz incelemesine tabi 
tutulmuştur. Temyiz incelemesi sırasında, ihtisas dairesi, kendi kararı aleyhine yapılan temyize 
katılmadığından, işler uzamakta ve bu nedenle, davaların uzun yıllar neticelenmesi zorlaşmak
tadır. Bu uygulama, uyuşmazlıkların çözümünü daha da geciktirdiğinden, bu değişikliğin bir 
an önce düzeltilmesi gerekmektedir. 

tdarî Yargılama Usulü Kanunu yeniden ele alınarak, davaların uzamasına sebebiyet veren 
hükümleri, günün koşullarına göre, yeniden düzenlenerek, davaların süratle neticelenmesi sağ
lanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, Danıştayda ve idare mahkemelerinde dava
lar evrak üzerinde yürütülmektedir. Bir pul eksikliği, bir harç eksikliği nedeniyle yapılan yazış
malar sebebiyle davalar, aylarca, yıllarca uzamaktadır. Vatandaşlarımızdan, haklı olarak, ula
şamadıkları, haber dahi alamadıkları davanın aşamasındaki boyutlardan ve davaların uzama
sından dolayı yakınmalar husule gelmektedir, tşte, tdarî Yargılama Usulü Kanununda yapıla
cak değişikliklerle, basit değişikliklerle, davaların uzaması engellenecek ve süratle sonuçlan
ması sağlanacaktır. 

Danıştayın dava yükünün fazlalaşması sebebiyle, ihtiyaç hissedilen, iki daire kurulması 
hakkındaki ve kadro ihdasıyla ilgili yasa bir an önce çıkarılmalıdır. 

Danıştayımızın mevcut binası, bugünkü koşullarda artık yeterli değildir. 
Büyük sorumluluk yükü altında bulunan Danıştay mensuplarımızın ortak kullandıkları 

otomobiller çok eski olduğundan, artık ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiştir. Hukuk yo
luyla devletimizi korumada hassasiyet içerisinde olan yargıçlarımızın huzur içerisinde çalışma
ları için her türlü olanak zorlanmalıdır. 

1994 yılı Danıştay bütçemizin tüm hâkimlerimize ve tüm ulusumuza hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, sevgi ve saygılarımı arz ederim. (DYP ve anap sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öğütcan, teşekkür ediyorum. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Divan eksik; İçtüzüğümüze göre bu şekilde 

devam edemezsiniz efendim. 
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BAŞKAN — Evet efendim, Genel Kurulda eksiklik olabilir de Divanda olmamalı. Teşek
kür ediyorum; İçtüzük hükmü budur... -

Evet efendim, Divan Üyesi arkadaşımız geldi... 
Hükümet adına, Devlet Bakanımız Sayın Daçe; buyurun. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla

rım; Danıştay, gerçekten de, tarihî hüviyetine layık ve sahip bir yüksek yargı organımızdır, ida
rî yargı kuruluşumuzdur. Bu yapısı ve vasfı sebebiyle, değerli sözcü arkadaşlarımız özen ve önemle 
Danıştay bütçesi üzerinde durmuşlar, çok yararlanılması gereken görüşler ortaya koymuşlardır. 

. Genelde eleştiriler, yargı bağımsızlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşum 
tarzı, yürütme ve yargının tedahülü konularında yoğunlaşmış gibi görünmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, eleştirilerin temelinde, mevcut Anayasamızın koyduğu kurallar yat
maktadır. Dün bir ihtiyacın ifadesi olarak konulmuş olan bu kuralların zaman içerisinde ihti
yaca cevap vermediği ve bugünün ihtiyaçlarına uygun olarak yeni anayasal kuralların ortaya 
konması gerektiği konusunda, Yüce Meclisimiz, öteden beri bir ittifakın içerisinde olmuştur. 

Ne var ki, önceki yasama dönemimizde başlatmış olduğumuz çalışmalar, halen müspet 
bir sonuca -bu istikamette- ulaşabilmiş değildir. Umuyor ve diliyorum ki, bundan sonra başla
tacağımız Anayasa çalışmaları, muhalefetimizle, iktidarımızla ve bütün partilerimizle birlikte, 
konuyu sonuca götürecek, eleştirileri ortadan kaldıracak ve bugünün istek ve ihtiyaçlarına ce
vap verecek anayasal kuralları gerçekleştirme şansına sahip olabilsin. 

Yargının hızlı işlemesi konusunda, eleştiriler, haklı olarak var. Yargının hızlı ve aynı za
manda sağlıklı işlemesi, bizim toplumumuzun, öteden beri çözme imkânını yeterince bulama
dığımız bir özlemdir. Buna cevap vermek, Parlamento olarak, bizim, görevimizdir. Halen, bu 
istikamette 12 tasarı Adalet Bakanlığınca hazırlanmış ve Yüce Parlamentoya sunulmuştur. Sa
nıyorum ki, önümüzdeki günlerde komisyonlarımızda ve Parlamentomuzda görüşülecek ve ih
tiyaca cevap verecek şekle getirilebilecektir. 

Bu, yargının süratli işlemesi konusunda, özellikle Danıştayımızın durumuna, kısaca, bir 
cümleyle temas etmek istiyorum. Gerçekten Danıştay ağır bir iş yükü altındadır ve vatandaşın 
istediği, özlediği sürati verme imkânlarından mahrumdur. Bunu kısmen de olsa gidermek üze
re, Damştaya iki yeni daire daha ilave edilmesi için hazırlanan bir kanun tasarısı Plan ve Bütçe 
Komisyonundan da geçmek suretiyle Parlamentomuza, Yüce Genel Kurulumuza intikal etmiş 
bulunmaktadır. Umuyorum ki, önümüzdeki ocak ayı içerisinde görüşülme şansı olsun ve ya
salaşma imkânını birlikte bulalım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Elçi'nin AT konusunda söylediklerini hep beraber dinledik. 
Görüşlerine saygı duyuyorum; ancak, AT ile birlikten bu kadar endişe etmek ve bu kadar te
dirgin olmak için de hiçbir sebep göremiyorum. Ben diliyorum ki, sadece Avrupa Birliği ku
rulmasın, Avrupa Birliği dünya birliğine giden bir yol olsun. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 
Şahsı adına, lehinde konuşmak üzere; buyurun Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay Başkanlı

ğının 1994 yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesi
leyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

V 
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Değerli arkadaşlar, Danıştay, Türkiye'nin en köklü mahkemelerinden birisidir. Bilindiği 
gibi, 1868 yılında "Şûrayıdevlet" adıyla kurulan ve o tarihten beri varlığını sürdüren, 1982 
Anayasasında da "Yüksek Mahkemeler" başlığı adı altında yerini alan Danıştay, 2575 sayılı 
Kanunla görevini yerine getirmeye ve aynı zamanda danışmave inceleme görevini de -hem yar
gılama hem de danışma yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Montes*quieu'nun "kuvvetler ayrılığı" ilkesinden hareketle, demokratik rejimlerde, üç ay
rı kuvvet, birbirine müdahale etmeden, birbirinin işine karışmadan, yasalardan aldığı yetkiler
le kendisine verilen görevleri yerine getirmektedirler. Bu üç ayrı kuvvet "yasama", "yürütme" 
ve "yargı" diye isimlendirilmektedir ve bu üç kuvvet, birbirinden ayrı ve birbirinden bağımsızdır. 

Bu üç kuvvetten yargı organı, millet adına hakemlik görevini yaparken, diğer taraftan da,, 
iki gücü, yani yasama ve yürütme güçlerini denetleme görevini de yapmaktadır. Bu işleyiş; si
yasî demokrasinin en temel koşuludur. 

Siyasî demokrasi ve hukuk devleti olma ilkesinin bir koşulu olarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin yasama faaliyetlerini denetleme görevi, Anayasa Mahkemesi'nindir. 

Kişiler arasındaki ve kişilerle devlet arasındaki hukukî anlaşmazlıkları adlî yargı çözmek
tedir ki, bu adlî yargının da üst kuruluşu Yargıtaydır. 

Yürütmeyi, yani icra organını denetleyen de idarî yargıdır ki, idarî yargının üst kuruluşu 
da Danıştaydın 

Bugün bütçesini görüştüğümüz Danıştay, yüksek yargı organları arasında yer alan, yürüt
me karşısında bireylerin haksızlığa uğramasını önleyen, bireyi devlet karşısında koruyan bir 
kurumdur. 

125 yıllık geçmişi olan Danıştay, cumhuriyet tarihimizin tüm Anayasalarında yer almış 
ve varlığını korumuştur. 

1982 yılına kadar Danıştay sadece üst yargı organıyken, 6 Ocak 1982 tarihinde, alt mahke
melerin, yani, bölge İdarî mahkemeleri adıyla idarî mahkemelerin ve vergi mahkemelerinin ku
rulmasıyla, adlî yargıda olduğu gibi, taşra teşkilâtları, tüm bölgelerimizde yaygınlaşmış oluyor. 

Koalisyon Protokolünde ve 49 uncu ve 50 inci Hükümetlerin Programlarında yer alan en 
önemli iddialardan birisi demokratikleşme konusuydu. Bu demokratikleşme kavramı, idarî ya
pıdan yerel yönetimlere kadar, çalışma yaşamının demokratikleşmesinden sosyal yapıya kadar, 
adlî yargı sisteminin demokratikleştirilmesinden idarî yargıya kadar, hemen hemen devletin tüm 
kurum ve kuruluşlarının ve hayatın her alanını demokratikleştirme anlamını içermekteydi. 

Bu demokratikleşme iddiasının Koalisyon Protokolünde ve Hükümet Programlarında yer 
alması bir ihtiyaçtan dolayıdır, bir zorunluluktur. 12 Eylül sonrası insanlarımızın ellerinden 
alınmış olan demokratik hak ve özgürlüklerin iadesi ve eskimiş devlet yapısının yenilenmesi, 
demokratikleştirilmesi, öncelikle, ivedilikle ele alınması gereken en önemli sorunlarımızdan bi
risiydi ve koalisyon hükümetleri, bu konuyu, bilinçli ve kararlılıkla Protokole ve Hükümet Prog
ramlarına almışlardır. Belki yirmibeş aylık koalisyon hükümetleri döneminde bu konuda bek
lenilen veya istenilen noktaya ulaşılamamış olabilir; ancak, bu konuların Türkiye'nin günde
mine girmesinin ve demokratikleşme konusunda bazı hazırlıkların yapılmış olmasının dahi, 
bir başarı veya bir gelişme olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

12 Eylül sonrası, geçmiş sekiz yıllık dönemde, bu konularda, değil bir gelişme kaydetmek 
veya bir hazırlık yapmak, bu konular telaffuz dahi edilmemiştir. Gerek bugüne kadar çıkarılan 
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yasalar, gerekse uygulamada gözle görülür iyileştirmeler, gerekse yeni yasa hazırlıkları ve yeni 
düzenlemeler konusundaki hazırlık çalışmaları, demokratikleşme konusunda ne derece başa
rılı çalışmalar yapıldığının en açık göstergesidir. 

2000'Ii yıllarda, insan haklarına saygılı, demokratik hukuk devletini tüm kurum ve kural
larıyla işletebilen bir Türkiye'yi yaratmak hepimizin özlemidir ve bunu gerçekleştirmek de tüm 
milletvekillerinin, hepimizin görevidir. 

Bugünkü Türkiye'de, ülke insanımız, Türkiye'nin sorunlarını daha yoğun bir şekilde tar
tışmakta, çözüm yolları aramakta, bunlara değişik öneriler üretmeye çalışmaktadır. Toplumun 
her kesimi böyle bir arayış içerisindedir. Böylesine bir ilgi ve sorumluluk, Koalisyon Hüküme
tinin Türkiye'de yarattığı ortamdan ve demokratik katılımdan kaynaklanmaktadır. Halkımız, 
bu Koalisyon Hükümetine büyük oranda destek oluyorsa, bunun en önemli nedenlerinden bi
risi, demokrasi konusunda umutların hâlâ diri olmasından ve herkesin karar aşamasında katı
lımının sağlanmasından kaynaklanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yargılama ve denetleme yetkisi, milletin, devlet eliy
le egemenlik hakkını kullandığı üç temel güçten birisidir. Millet, yürütmeyi denetleme hakkını 
temsilcileri eliyle kullandığı gibi, devletin kendisine karşı yaptığı bir haksızlığa karşı başvura
bildiği tek organ ise idarî mahkemeler ve idarî mahkemelerin üst kurumu olan Danıştaydın 

Danıştay konusunda, bugüne kadar, bütçe görüşmelerinde en çok eleştirilen konu, yargıç 
bağımsızlığı konusudur, Bu konulardaki eleştirilerin hiçbir haklı temeli yoktur. Her şeye kar
şın, tüm baskı ve düzenlemelere karşın, geçmiş dönemlerde daha fazla müdahale edilmesine 
karşın, Danıştay, yasalardan aldığı yetkiyle, tarafsız olarak görevini yerine getirmeye çalışmış
tır; hele bugünkü, yargının bağımsızlığı konusundaki hassasiyet içerisinde, yürütme karşısında 
vatandaşın hakkını ve hukukunu koruma konusundaki kararlılığını daha büyük bir güvence 
ve ortam içerisinde yerine getirmeye çalışmaktadır. Sayın Hatinoğlu'nun bu konuda eleştirisi 
oldu; ama bu Hükümet zamanında görevden alınan bürokratlar, üç gün içerisinde Danıştay-
dan karar alıp tekrar gelip görevine başlayabiliyorlar. Eğer Danıştay bir baskı altında kalmış 
olsaydı, üç gün içerisinde Danıştaydan karar çıkarmak mümkün olamazdı. 

HALİL ÎBRAHtM ÖZSOY (Afyon) — Karar alıyor da, idare görevine başlatmıyor. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ama, üç gün içerisinde karar çıkarılabiliyor. O zaman, 

Danıştayın tarafsızlığı konusunda... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Karar aldıktan sonra, başlatmıyor; iki ay bekletiyor. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ama, Danıştay o konuda karar verebiliyor... O zaman, 

Danıştayın tarafsızlığı, Danıştayın yargıç bağımsızlığı konusundaki iddialarınız doğru değil. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Karar alıyor, ertesi günü dönüyor; tekrar görev

den alınıyor. İdarenin, Danıştay Kararına saygısı yok. 
BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, rica ediyorum efendim... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Hatinoğlu, siz, bükokrasiden geldiniz, personel ge

nel müdürlüğü yaptınız. Sizin döneminizde de, o günkü siyasal iktidar, tabiî ki, kendi progra
mını uygulamak için kendi kadrosunu kurmak zorundaydı. Bugünkü Hükümetin de kendisine 
göre bir programı var. Bu programı uygulamak için kendi kadrosunu kurmak zorunda; sizinle 
çalışmak zorunda değil. (RP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sizin Hükümetinizin hukuka saygısı bu ise, di
yecek bir şey yok. 
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BAŞKAN — Sayın Kul, sürenizi başka arkadaşlara kullandırıyorsunuz; size ilave süre ve
remeyeceğimi peşinen ifade edeyim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, Grubumuz adına konuşan arkadaşımız 
6 dakika konuştu; oradan kalan süreyi kullanmak istiyorum.. 

BAŞKAN — Efendim, sizin Grubu temsil yetkiniz yok; bir grup konuşmaları ikiye bölü
nemez; iki. 

Sözlerinizi toparlayınız lütfen. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yargıç bağımsızlığı 

konusunda en çok eleştirilen konu, Danıştay üyelerinin dörtte birinin Cumhurbaşkanı tarafın
dan atanması, dörtte üçünün ise Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından atanması ko
nusudur. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanının Adalet Bakanı olması ve Adalet Bakan
lığı Müsteşarının da bu kurulun tabiî üyesi olması itibariyle Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı 
Müsteşarının yürütmenin içinde olmasından dolayı, Danıştay'ın, Adalet Bakanlığına bağımlı 
olduğu ve haliyle, yürütmenin yargının üzerinde olması, yargının bağımsızlığından veya yargıç 
güvencesinden söz etmenin mümkün olamayacağı yönünde eleştiriler olmaktadır. 

Yine, Cumhurbaşkanının, yürütmenin başı olması sıfatıyla -Sayın Hasan Akyol söylediler-
Danıştay'a üye seçmesinin, yürütmenin yargıya müdahalesi olarak değerlendirileceğini söylediler. 

Değerli arkadaşlar, bu değerlendirme doğrudur; ancak, bu, bunu uygulayan insana göre 
değişebilir. Bu yetki, kötü niyetle kullanılırsa kötü olur; iyi niyetle kullanılırsa zararı olmayabi
lir; ancak, biz yine de, hep kötü niyetli insanların bu yetkiyi kullanabileceği varsayımı ile, bu
nun düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu, bir Anayasa hükmüdür. Bununla ilgili Ana
yasa hükmünün kısa zamanda düzeltilmesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kul, cetvelimizde beş bütçenin bulunduğunu zatı âliniz biliyorsunuz. 

Size 2 dakika daha süre tanıyorum; lütfen toparlayınız efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Koalisyon ortaklarının milletvekili sayısı Anayasayı değiş

tirmeye yetmemektedir. Yine, CHP sözcüsü Sayın AkyoPun ifade ettiği gibi, Anayasanın 125 
inci maddesine göre Yüksek Askerî Şûra'nın kararları da yargı denetimi dışındadır. Oysa, Yüksek 
Askerî Şûra'nın kararları da yönetsel kararlardır. Yüksek Askerî Şura bir Icararında haksızlık 
ederse o zaman ne olacak?.. 

Askerî Şûra'nın aldığı haksız bir karara karşı yargı yolunu kapatmak, demokrasi ve huku
kun üstünlüğüyle bağdaşmaz. Yine Sayın Akyol'un ifade ettiği gibi "askerin işine karışmayalım" 
düşüncesi yanlıştır; ben de bu düşünceye katılıyorum. 

Ulusumuzun her bireyi için uygulanan kararlar askerler için de geçerli olmalıdır. Ayrıca, 
Cumhurbaşkanı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı ile yapılan uygulamaların da 
yargı denetimi dışında olması bir yanlışlıktır. Gerçi, yargı denetimi olsa bile pek önemli olmu
yor; çünkü, o göreve gelen insanlar, kendileri, karşısında haksızlığa uğramış olan insanların 
davalarına baktıkları zaman, o konuda objektif bir karar verme şansına sahip olmayabilir. 

Değerli arkadaşlarım, belge inceleme konusunda Sayın DYP Sözcüsünün söylediği gibi, 
bazı aksaklıklar var. Bunların da düzeltilmesi gerektiğine, 2577 sayılı Yasada bazı düzenleme
lerin yapılması gerektiğine inanıyorum ve kısaca şu önerilerde bulunmak istiyorum : 
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Danıştayın personel sorunu var, yer sorunu var, teknik donanım sıkıntısı var ve Danışta-
yın -yani gerek idarî yargının gerekse adlî yargının en önemli sorunlarından birisi olan- kaynak 
sorunu var. Danıştay gibi, yılda onbinlerce dosyaya bakmakla görevli bir kuruluşumuzun 1994 
mâli yılı bütçesine 126 milyar lira ödenek konulmuştur. Çok ilkel koşullarda görevini yerine 
getirmeye çalışan Danıştayın, bu 126 milyar lira ile kendi sorunlarını çözmesi, bina ve diğer 
ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir. Bu ödeneğin artırılması gerektiğine inanıyorum. 

Adalet Bakanımız, üstün başarısı ile adlî yargıda çalışan hâkim ve savcılarımızın ekono
mik durumlarını düzeltmiştir. Diğer sorunların da kısa zamanda düzeltileceğine inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, Sayın Konuşmacı isminden 

bahsetti... 
BAŞKAN — Bahseder efendim; ne olmuş yani... 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Bu konuda açıklama yapmak için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, rica ediyorum efendim... Rencide edici bir söz söylediyse, 

yazılı gönderin... 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Açıklanması gereken bir husus var. Sayın ko

nuşmacı, "yananın verdiği kararları idare uyguluyor; ancak, Hükümetin bir programı var; o 
program dahilinde, o kişinin tekrar alınması gerekiyorsa, tabii ki alınacaktır" dediler. Böyle
ce, Hükümetin, yargının verdiği kararlara uymadığını ve tanımadığını ifade etmiştir. Bunların 
zabıtlara geçmesini istiyorum. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Öyle demedim. 
BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, konuşan arkadaşımız, kişisel konuşma yaptı, Hükümet adına 

bir beyanda bulunmadı; bunu gayet iyi biliyorsunuz. Yani, beyan buyurduğunuz hususların za
bıtlara geçmesi tarihe nasıl bir ışık tutacak; bilemiyorum. 

Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Keskin; buyurun efendim. 
Sayın Keskin, bütçenin aleyhinde değil mi efendim?.. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay bütçesine 

ilişkin olarak kişisel görüşlerimi sunacağım. Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
Demokrasinin, sandıktan çıkan idarenin, kamu yönetimi ve yasa yapmada sınır tanıma

dan güç kullanması olarak kabul edildiği dönemler sonucunda ortaya çıkan sakıncalar, güçler 
ayrılığı ilkesini kamu yönetimine aktarmıştır. Yasamanın, yürütmenin, hukukun temel ilkeleri
ne uyduğu süreçlerde, yargı, yürütme ve yasama organının ilişkilerinde yumuşamalar görül
müştür. Yürütmenin ve yargının, hukukun temel ilkelerine uymayıp, Parlamentodaki çoğunlu
ğun, azınlığın haklarını göz ardı ederek, kendisini hukukun temel ilkeleriyle sınırlı ve kayıtlı 
hissetmediği süreçlerde, yargı, yürütme ve yasama organının ilişkileri katılaşmıştır. 

Ülkemiz de böylesi süreçleri yaşamıştır. Özellikle 1961 Anayasasının getirdiği çerçeveyi içine 
sindiremeyenler; Türkiye'de, çağdaş bir hukuk devletinin oluşmasını, katılımcı, çoğulcu bir de
mokrasinin yerleşmesini içine sindiremeyenler, 1961 Anayasasının getirdiği çerçeveye karşı aç
tıkları uğraşın somut hedefi olarak idarî yargıyı seçmişlerdir. 
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Geçmiş dönemlerde, özellikle muhalefet sürecinde işbaşında bulunan bir siyasîmizin idarî 
yargıya karşı açtığı savaşın izleri, siyasî tarihimizden silinmemiştir. 

Son yıllarda, yürütmenin yasama organının önüne geçmesi, özellikle parti dayanışması
nın sonucu olarak yasama organının kendi yetkilerine sahip çıkmaması, fonksiyonunu yerine 
getirmemesi, yargıyla yürütme arasındaki sürtüşmeleri daha da hızlandırmıştır. Geçmiş dö
nemlerde bunun somut örneklerini yaşadık. 

Bugün dilerdim ki, iktidar partisine mensup bir arkadaşım kişisel görüşlerini yansıtırken, 
Yüce Kurula sunarken, geçmişteki anlayış çizgisinden kendisini kurtarsın, muhalefet dönemindeki 
söylemlerine sahip çıksın. Maalesef, kafaların değişmediği, yargıyla yürütme arasındaki ilişki
nin; yargının, yürütmenin istemlerine, kararlarına boyun eğdiği zaman iyi, doğru olacağı; ona 
karşı çıktığı zaman da, yargıyla yürütmenin arasının bozulacağı, bir kez daha anlaşılmıştır. 

Bu iktidar işbaşına gelmezden evvel, Türkiye'de yargı bağımsızlığını, yargıç güvencesini 
gerçekleştireceği taahhüdüyle işbaşına gelmiştir; ama, maalesef, siyasal erki kullanmaya baş
ladığından hemen sonra yaptığı ilk olumsuz şey, yargı bağımsızlığını ve yargıç güvencesini bi
raz daha zedeleyecek, yürütmenin yargı üzerindeki etkisini ve yetkisini biraz daha pekiştirecek 
bir yasa değişikliği getirmek olmuştur. O zaman, bu yasa değişikliğinin Anayasaya aykırı ol
duğu yolundaki uyarılar da dikkate alınmamış, sonunda Anayasa Mahkemesi, yargı bağımsız
lığını daha da zedeleyen bu yasayı iptal etmiştir. 

- 750 gündür iktidarda bulunan siyasal ikdidar, yargının çağdaş bir yapıya kavuşmasını sağ
layacak, yargıç bağımsızlığını güvence altına alacak hiçbir yasal değişikliği gerçekleştirmemiş
tir. Benden önce konuşan arkadaşımın sözlerinden de anlaşılıyor ki, böyle bir niyetleri de yok
tur; çünkü, iktidarın mantığı, felsefesi, anlayışı, yargı bağımsızlığına ilişkin görüşü, "ben ikti
darım, istediğim kadroyu kurarım, istediğim kamu görevlisiyle çalışırım" çizgisindedir. Bu çizgiyi 
çağdaş bulmak, bu çizgiyi demokratik bulmak, bu çizgiyi yargıyla yürütme arasındaki güç den
geleri anlayışına uygun bulmak, mümkün değildir. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bu 
çizgi, çağdışı, hukuk dışı bir çizgidir; bu çizgi çoğunluğun, azınlığın haklarını inkâr ettiği bir 
çizgidir. Bu anlayış tarihin çok gerilerinde kalmıştır. Dilerim, iktidar, tarihin çok gerisinde ka
lan bu anlayıştan kendisini kurtarır, çağdaş çizgiye yaklaşmanın gayreti içerisinde olur. 

Sayın sözcü, bu iktidar döneminde yargının çok çabuk karar verdiğini ileri sürdü. Hayır 
arkadaşlar, bu doğru değildir. On yıldır yargının kararını uygulatamayan bir doçent tanıyo
rum. Bu arkadaşımız şimdi Ankara Üniversitesinde profesör. 

Daha onbeş yirmi^gün evvel TRT'de yapılan operasyonun kararları, uygulama bekliyor. 
Haber Dairesi Başkanı, Parlamentonun kulislerinde dolaşıyor, eski bakanla yeni bakanın ar
kasında gezerek Danıştaydan aldığı kararı uygulatmaya çalışıyor. Yine, Haber Dairesinde gö
rev yapan bir hanımefendi, aldığı kararı 1,5 aydır -normal prosedür içerisinde- uygulatamadıgı 
için, TRT'den sorumlu eski bakanın arkasında epeyce dolaştı, sonradan da yeni bakanın arka
sında dolaşmaya başladı; hakkını alabilmek için; ama, henüz yargı kararı uygulanmış değil. 

TRT'nin link hattına devrettiği personel hakkında Anayasa Mahkemesinin iptal kararı var. 
1 300 — 1 400 kişi yargıdan karar aldı. Bu insanlar yirmi aydır yargı kararının uygulanmasını 
bekliyorlar. Bu konuda bir yasal değişiklik gerçekleştirmediniz; ama yargı kararına da uyma
dınız ve bu 1 300 - 1 400 kişi, Türkiye Cumhuriyetinin mahkemelerinden aldığı idarî kararın 
uygulanması için odalarımızı dolaşıyorlar, her birimize dosyalar gönderiyorlar; bundan ha
bersiz miyiz? Nasıl bir hukuk.anlayışı ki, nasıl bir yargıya saygı ki, nasıl hukuk devleti ki, 
1 300 - 1 400 insan, aldığı yargı kararını, bu ülkede uygulatamıyor. 
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USAŞ'la ilgili açtığımız davaya o zaman SHP'nin Genel Başkanı da olur verdi, davayı 
açarken vekâletname verdi, imza koydu, açtık, idarî yargıdan iptal kararını aldık, geldik; ikti
dar oldunuz, imzanın mürekkebinin kuruduğunu iddia ettiniz; yargı kararı askıda bekliyor... 
ÇİTOSAN'la ilgili karar askıda bekliyor... Bu, yargı kararlarına nasıl uymadır? Yargı kararla
rının ihlalleri, en çok bu iktidar döneminde olmaktadır. Yargıyı yok farz ediyorsunuz. O dü
şüncede olduğunuz için, ilk iş olarak, Adalet Bakanlığı'mn üst düzey atamalarıyla ilgili yasayı 
değiştirdiniz, yargıyı yürütmenin emrine alabilmek içirt, bir müsteşarın atamasını bahane gös
tererek sistemi bozdunuz; Türkiye'nin demokrasisinin dibine de dinamit attınız. (CHP, ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — O protokolü sen hazırladın. 
NİHAT MATKAP (Hatay) — Muhalefet sana çok yakışıyor. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Bu arada, Danıştay'ın uygulamalarıyla ilgili bir iki gö

rüşümü dile getirmek istiyorum. 
Yürütmenin kararlarına karşı denetim fonksiyonunu yerine getiren Danıştay, son yasa de

ğişiklikleriyle, tasarrufun özüne ilişkin denetlemeler yapamıyor. Danıştayımız, maalesef, içti
hat yaratmada ve içtihat istikran sağlamada, kıvanç verici, övgü verici bir çizgide değildir. Da
nıştay'ın, özellikle içtihat yaratmadaki istikrarsızlıklarının somut örneklerini yakalıyoruz. Bu
nun en somut örneği, üniversite rektörlerinin atanmasına ilişkin karardır. Başbakanlık 1 inci 
Daireden görüş istemiştir. 1 inci Daire, atanmış olan görev başındaki rektörlerin tekrar atana
bileceğine ilişkin mütalaa vermiştir. Arkasından, 5 inci Daireye, rektör atanmak için bekleyen 
insanlar dava açmış, tehiri icra talebi 5 inci Dairede reddedilmiş, itiraz Genel Kurula gitmiş, 
Genel Kurul da reddetmiş, ama davanın esası sonradan kabul edilmiş, Genel Kurul da o kararı 
onaylamıştır. Aynı Danıştay'ın iki dairesinden farklı görüşler, aynı Genel Kuruldan aynı konu
da farklı görüşler... Böylesine bir içtihat birliğiyle (!) yargının kararlarına saygı sağlamak çok 
güçtür. Danıştay, biraz daha, görevinin bilinci, sorumluluğu altında olmalıdır. 

Başka bir örnek daha vereceğim: Danıştay'ın yargılama yöntem yasasına göre, bir dava 
Danıştay'a geldiğinde önce usul araştırılır, yetki araştırılır, görev konusu araştırılır. Rahmetli 
Hafize özal'ın gömülmesiyle ilgili bir dava açtım. Danıştay'ın ilgili dairesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Keskin, Zatı âlinize 2 dakika daha süre vereceğim; ancak... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Sayın Başkan, iktidara 17 dakika verdiniz... 
BAŞKAN — Hayır efendim!.. Lütfen... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Sizi müşkül durumda bırakmak istemem. 
BAŞKAN — Size 2 dakika daha süre vereceğim. Yalnız, nasılsa, orada, o 2 dakika çok 

hızlı geçiyor; lütfen onu dikkate alın. 
Buyurun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ölülerle uğraşma Adnan! 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Uğraşmıyorum Sayın Sungurlu ölülerle ilgili değil: yal

nız, bununla bir şeyi anlatmak istiyorum. 
İlgili dairenin 5 üyesi beni davayı açmada yetkili gördü; aradan iki yıl geçti, dava yetkisiz

likten reddedildi. Danıştay'ın tepesindeki bir kişi de, Rahmetli Turgut özal'ın müşaviri oldu... 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Bu kötü oldu işte. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Böyle kararlarla yargının saygınlığını korumak mümkün 

değildir. Danıstayımızın, içtihat birliğini mutlaka koruması gerekmektedir. Kararlara, özellik
le siyasî erkin irâdesini düşürmemesi gerekmektedir. 

Danıstayımızın içtihat yaratmada istikrarlı bir yaklaşım sergileyeceği, siyasal iktidarın da 
hukuk devletinin gereklerini yerine getireceği inancıyla, bütçenin hayırlı olmasını diliyor, say
gılarımı sunuyorum. (CHP, ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, Danıştay Başkan
lığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, varsa, sual sormak isteyen arkadaşların isimlerini tespit edeceğiz... 
Sayın Gökalp, Sayın Hatinoğlu, Sayın Ergüder... 
Sual, sorma kayıt işlemi bitmiştir. 
Değerli milletvekilleri, bir açıklama yapma mecburiyetindeyim. Sorulacak sualler ve veri

lecek cevaplar için ayrılmış olan süre 15 dakikadır. Sual soracak arkadaşlarımızın, İçtüzüğü
müzün 94 üncü maddesi ve alınmış olan karar muvacehesinde, suallerini, kısa ve kişisel değer
lendirmelerini katmadan sormalarını rica ediyorum. 

İlk soru sahibi Sayın Gökalp, buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki sorularımın Sa

yın Bakan tarafından cevaplandırılmasını istiyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, duymakta sıkıntı çekiyoruz; 

sorular seyyar mikrofondan sorulsa daha iyi olur... 
BAŞKAN — Mesafemiz çok farklı olmasına rağmen, bendeniz duyuyorum Sayın Ergü

der ve zaten sorular aracılığımla soruluyor; benim duymuş olmam yeterli sayılmalı. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, mikrofondan olsa daha sağlık

lı olmaz mı?.. 
BAŞKAN — Efendim, o takdirde bir de mikrofon hevesi başlayacak; o zaman iş uzar 

efendim... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Benim öyle bir sıkıntım yok Sayın Başkan, Allah'a şü

kür sesim gür; isteğimi mikrofonsuz da anlatmaya kâfidir sesim. 
BAŞKAN — Zatı âliniz için söylemedim Sayın Gökalp; biliyorum. 
Buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki sorularımın Sa

yın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim efendim. 
Efendim, iktidarı temsil eden her iki partinin yetkilileri, seçimlerden önce, Hükümeti kur

madan önce, haklı olarak, yargı bağımsızlığından bahsederlerdi, yargının üstünlüğünü ve ba
ğımsızlığını savunurlardı. Bu meyanda, Anayasamızın 104 üncü maddesi, kısaca "Cumhur
başkanı devletin birliğini temsil eder" der ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın görevleri arasın
da da, yargıya mütenasip olarak, "Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin de dört
te birini seçer" der. Bu, hukuk mantığına çok ters bir durumdur, öyle tahmin ediyorum ki, 
Sayın Bakanımın da görüşü aynıdır; hukukun genel ilkeleri nazara alınarak, Cumhurbaşkanı
nın böyle yetkisinin olmaması gerekir kanısındayım. Sayın Cumhurbaşkanının bu husustaki 
yetkilerini kısıtlayacak herhangi bir çalışma var mıdır? 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gökalp. 
Sayın Bakan, yazılı cevap verme imkânınız her zaman vardır; ama takdir sizin. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMt DAÇE (Adana) — Sayın Başkanım, biraz evvelki ko

nuşmamda da belirttiğim, partilerimizin değerli sözcüleri, burada, bu eleştirilerini ortaya koy
dular; fakat bu, bir Anayasa değişikliği konusudur. Geçen yasama döneminde başlattığımız 
çalışmaları önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Tabiî, Anayasa değişikliği sadece ikti
dar partilerinin konusu değil. "Konusu değil" derken, iktidar partilerinin gücü içerisinde hal
ledilebilecek bir konu değil; muhalefet partilerimizle birlikte, beraber çözeceğimiz bir konu
dur. Konu, Anayasa çalışmaları yeniden başladığında umuyorum ki gündeme gelecek, Sayın 
Coşkun Gökalp ve CHP Grubu da düşüncelerini getirecekler ve üzerinde çalışma imkânını bu
lacağız. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Hatinoğlu, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) —Sayın Başkan, yüksek delaletlerinizle cevaplan

dırılmasını istediğim bir sorum olacak. 
Danıştayda, 1990 yılında 37 bin olan dosya sayısı, 1993 Eylül ayı itibariyle 47 bine ulaş

mıştır. Ayrıca, 1992 yılında sonuçlanan dosya sayısı 38 bin 564 iken, 1993 yılı eylül ayı itibariy
le sonuçlanan dosya sayısı 28 bin 475'e düşmüştür. Gelen dosyaların artmasına karşılık, so
nuçlanan dosyaların sayı olarak azalmasının asıl sebepleri nelerdir? Bu düşüş neden? Bunun 
sebeplerini açıklar mısınız? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, yazılı cevap sunula

caktır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ergüder, buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim, delaletinizle suallerimin cevaplan

dırılmasını rica ediyorum. 
1.— 2575 sayılı Yasanın 23 üncü maddesinin (c) fıkrası Danıştayın görevlerinden bir ta

nesini anlatarak, "Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları ve teklif
leri hakkında mütalaa bildirir" der. Bu İktidarın kurulduğu günden beri, Sayın Mahkememi
ze, bu konuda, kaç tane kanun hakkında.mütalaa talebi gelmiştir? 

2.— Tashihen arz ediyorum, 4 üncü Daire, Gelir ve Kurumlar Vergisinden dolayı meyda
na gelen ihtilafları halle memurdur. Haricen öğrendiğimize göre 15 bin derdest-i rüyet dosya 
vardır. Yani, Sayın Başbakanımızın para sıkıntısı çektiği bir devirde, Gelir ve Kurumlar Vergisi
ne müteveccih ihtilaflar yalnızca bir dairede bulunuyor. Pek tabiîdir ki, güçleri yetmiyor. O 
halde, işlemleri süratlendirmek için, yeni kadrolar ve yeni daireler oluşturulması düşünülüyor mu? 
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3.— Parlamentonun saygınlığı ve Parlamentonun arılandırılması konularında yeni bir 
kampanya, bütün partilerce başlatılmıştır. Saygınlık.meselesi üzerinde hassasiyetle duruyoruz. 
İçtüzüğümüze göre, dairelerin, müesseselerin ve bakanlıkların, bakanları veya temsil edecekle
ri zevatı buraya geliyor. Halen karşımızda Şûrayıdevletin yahut Danıştayın değerli Genel Sek
reteri Abdi Emin Akın Bey bulunmaktadır. Fakir gönlüm ister ki, bundan sonra artık Danış
tay Başkanı gelmeye başlasın. Temyiz Mahkemesi Başkanı gelmeye başlasın; bundan sonra ba
kanlar gelmeye başlasın. 

Binaenaleyh, bu konuyu acaba düşünmekte midirler; yani bundan sonraki bütçelere Da
nıştay Başkanı gelecek midir, yüzünü görebilecek miyiz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, sualleri aldınız efendim, buyurun. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkanım, arkadaşımızın son 

sorularına burada cevap vermek istiyorum. 
Sayın Danıştay Başkanı yurt dışında bulunduğu için, Sayın Danıştay Genel Sekreteri, bu

rada temsil görevini ifa etmektedirler. 
Diğer sorularına yazılı olarak cevap vereceğim; fakat, o yazılı cevapların bünyesinde, eğer 

merak ederlerse, ANAP dönemiyle ilişkili cevapları da verme imkânını bulacağım. 
BAŞKAN — Efendim, cevabın muhtevası ve çerçevesi, suale muhatap zata aittir; onu siz 

takdir edin. 
Değerli milletvekilleri, Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler ve sual sorma 

işlemi tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bütçenin bölümle

rine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Şimdi bütçenin bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım: 
1.— Danıştay Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 41 229 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Yargı, Danışma ve İnceleme Hizmetleri 84 271 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 700000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 126 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2.— Danıştay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
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A —CETVELİ 

Genel ödenek Toplam tptal Edilen ödenek Dışı 
Toplamı Harcama ödenek Harcama 

TOPLAM 64 890 200 000 63 220 925 000 2 823 094 000 1 153 819 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danıştay Başkanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Binnetice, Danıştay Başkanlığının 1994 malî yılı bütçesiyle, 1992 malî yılı kesinhesabı ka

bul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olmasını, hayırlı kararlara, isabetli kararlara vesile olmasını te
menni ediyorum. (Alkışlar) . 

DEVLET BAKANI BEKÎR SAMİ DAÇE (Adana) — Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. 
B) KADIN VE SOSYAL HİZMETLER MÜSTEŞARLIĞI 
1. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, programımız gereği, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müs

teşarlığının 1994 malî yılı bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 
Hükümet ve Komisyon hazır. 
Kadın ve Sosyal.Hizmetler Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz 

alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum: 
Gruplar : Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Melike Tugay Haşefe, 

SHP Grubu adına Tokat Milletvekili Sayın Güler İleri, CHP Grubu adına Ankara Milletvekili 
Sayın Ali Dinçer, DYP Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Fethiye özver, RP Grubu adı
na Konya Milletvekili Sayın Abit Kıvrak. Şahısları: Lehinde, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar 
Yakın; aleyhinde, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp. 

Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Melike Tugay Haşefe; buyurun 
efendim. (Alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Anava
tan Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına he
pinize sevgi ve saygılar sunarım. (Alkışlar) 

Üzerinde konuşacağım Müsteşarlık, kadın haklarını ve sosyal meseleleri içermektedir. 
Sosyal hizmetler, insana hizmet amaçlamaktadır; "mağduru, fakiri, kimsesizi korumak 

ve kollamak" anlamına da gelmektedir. 
Bu konuları yerine getirmek ve hizmet vermek için kurulan bu kuruluş, kadının haklarını 

da korumak maksadıyla, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı haline getirilmiş ve Türk in
sanının hizmetine sunulmuştur. 

Esasen, Türk Milleti, her hizmete, ziyadesiyle lâyık bir millettir. Bunun içerisinde, kadın
da mukaddes bir isim olarak yer almaktadır; çünkü, Türk kadını, her şeyden önce, anadır. Top
lumumuzda ana, mukaddes bir varlıktır, muhteremdir. İnancımız olan islam da kadına çok 
özel bir önem vermiştir. Ana olan kadın, cennetin müjdecisi olarak da vasıflandırılmıştır. "Cen
net anaların ayakları altındadır" emri de, bunun ispatı değil midir?.. 
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Ayrıca, kadın, insan denen mükemmel varlığın da çoğalmasına büyük çapta vesile olmuş
tur. Bu sayede insanlar, evvela aile, sonra cemiyet ve daha sonra da millet özelliklerini kazan
mışlardır. Bu sayede milletler, bir toprak, bir bayrak ve bir vatan edinebilmişler, devletler kura
bilmişlerdir. Kadınlar, bugünlerin varoluşunun yegâne amilleridir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu an, Yüce Mecliste, bu konuda görüşler ortaya atılı
yor ve bunlar üzerinde konuşmalar yapılıyorsa, elbette bu görüşlerin ve bu konuşmaların için
de, "kadın ve kadının hakları da öncelikli olmalıdır" görüşünde olduğumu da belirtmek isterim. 

Bunun yanı sıra, devletin, ekonomik ve sosyal yoksunluk sebebiyle korunmasına lüzum 
hissettiği, bebekten yaşlısına, fakirinden özürlüsüne kadar çok geniş bir kesime hizmet verme
si zarurettir, mecburiyettir. 

Bunun içindir ki, bu hizmetleri verebilecek olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu, 1991 yılından bu yana hizmet vermeye amade hale getirilmiştir. 1993 yılında kanunla 
yeniden düzenlemeler yapılarak en iyi şeklini almasına çalışılmış ve geniş yelpazede hizmete 
amade kılınmıştır. Daha sonraları bunun da kifayet etmediği görülerek, Kadın ve Sosyal Hiz
metler Müsteşarlığı oluşturulmuştur. 

Benim şu anki konuşmamı da ağırlıklı olarak bu Müsteşarlık oluşturmaktadır. Bence, hizmet 
için yetki alınarak kurulan bu Kurum yeterli değildir, eksikleri vardır. Meclisin onayından ge
çerek kurulacak olan Kurumun eksiklerinin zaman içerisinde telafi edileceğine inanıyorum; 
ancak, bu inancımı sağlıklı kılacak idarecilerin halen görevlendirilmediğini görmekten de üzün
tülüyüm. 

Böyle hizmetleri üstlenen kuruluşların başında, millî ve manevî değerlerle donatılmış, in
san sevgisiyle dolu olan idarecilerin olmasıyla, bu kuruluşların, daha iyiyi, daha güzeli bulaca
ğına inanıyorum. Bu kuruluşlarda böyle yetenekli insanlar görevlendirilirse, her şeyin daha iyi 
olacağından hiç birimizin şüphesi kalmayacaktır; ancak, bu tip yetenekli personel, sırf politik 
düşüncelerle kıyıma uğramış, görevleri değiştirilmiş veya görevlerinden alınmışlardır. Yetenek
li personel bu şekilde yok edilerek, Kurum, pasifize edilmiştir. Kurumun 200 civarındaki işbi-
lir, Kurumu iyi tanıyan, işine adapte olmuş personelinin çoğu görevlerinden alınmış ya da lâ
yık olmadıkları yerlere ve görevlere atanmışlardır. Bu Kurumda, şu anda 40-50 civarında per
sonel davası vardır. Hiçbir bakanlıkta bu kadar idarî dava olmamıştır. Dolayısıyla, idarenin 
baskıcı bir politika uyguladığı gözlenmektedir. 

Bu Kurumun hiçbir çalışması yoktur. Geçmiş dönemlerde tanıtıcı filmler hazırlanmış, ki
taplar bastırılmıştır; araştırma projeleri yapımına başlanmış, projelerin büyük bir çoğunluğu 
tamamlanmıştır. Şu an bütçesi üzerinde konuştuğumuz Kurumun sorumluluğunu üstlenmiş 
olan Sayın Bakandan rica ediyorum: Bugüne kadar yapılan çalışmalardan örnekler vermeniz 
mümkün müdür? 

Bize göre, bu Kurumda, çalışan iki birim vardır: Birisi, hukuk müşavirliği, bir diğeri ise 
maaş tahakkuk bürosudur. Biri, personelin açtığı idarî davalarla, diğeri de maaşların ödenme
siyle meşguldür. Kısacası, şu anda Kuruluşun çalışmaları bundan ibarettir. Yalnız maaş öde
yen, sadece dava peşinde koşan Kurum, şu andaki durumuyla, adı sanı olan, ancak hizmeti 
olmayan bir kuruluştur. 

Sayın milletvekilleri, bazı basın organları ile TV'lerde, sosyal hizmet veren kuruluşlarda 
bazı kişilerin zulüm ve şiddet içerisindeki hareketlerini izliyor, işitiyor ve bazen de tanık 
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oluyoruz. Bunları tasvip etmemiz, hiçbir zaman mümkün değildir. Bunları, bir kadın olarak, 
Yüce Meclise seçilerek gelmiş bir hanım parlamenter olarak tasvip etmem mümkün değildir. 
Sizlerin de bu yapıdaki insanları tasvip etmeyeceğiniz inancındayım. Böylesine kurumlarda, 
şevkatli elleri, merhametli gönülleri görmeyi arzuluyoruz. Bu kuruluşu kontrol eden, idaresin
de söz sahibi olanları ve kendisine bağlı olması sebebiyle, ilgili Sayın Bakanı, huzurlarınızda, 
bu hususlarda daha hassas, daha istikrarlı olmaya ve yanlı hareketlerden kaçınmaya davet edi
yorum. Çünkü, bu kurumların hizmet verdiği insan sayısının milyonlarla ifade edildiği gerçe
ğini de biliyoruz. 

Bunun yanı sıra, bir de, bu sosyal kurumun dışında kalan, özürlü insanlarımız vardır; bun
ların da sayıları küçümsenmeyecek kadar fazladır. Bunların da bu Kurumun bünyesine alın
masını ve bunlara da kucak açılarak, sahip çıkılmasını teklif ve temenni ediyorum. Bunların 
hepsi bir bütündür; bunların tamamını yapabilmek, doğruyu, iyiyi, güzeli düşünmekten geçer. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletin görevi, vatan diyerek, toprak diyerek, bayrak 
diyerek canını fedadan çekinmeyen insana hizmet vermektir. Kadınına, yaşlısına, duluna, yeti
mine, özürlüsüne, mağdur olmuş erkeğine hizmet veremeyen toplumlar, hiçbir zaman devlet 
olamamışlardır; bu, tarihin bir gerçeğidir. Bu toplumlar, kalabalık bir kabile görüntüsünden 
öteye geçememişlerdir; ne içeride ne de dışarıda saygınlıkları olmamıştır; olması da mümkün 
değildir. 

Devlet ve onun idaresine talip hükümetler, bu hizmetleri ülkenin her tarafına yaymak zo
rundadırlar. Bakıyorum, sosyal hizmet veren kurum ve kuruluşların çoğu, büyük şehirlerimiz
de yoğunlaştırılmıştır. Bizim Hükümet olduğumuz dönemlerde, bunu ülkenin her tarafına gö
türebilmenin çalışmaları içerisinde olduk; çünkü, ülkemiz bir bütündür. Bu bütünü tamamla
yan illerimiz, ilçelerimiz, kasaba ve köylerimiz vardır; çoğunda, kadına, yoksula, kimsesize ve 
özürlümüze hizmet verecek kuruluşlar, ANAP'ın götürdüğü kadarıyla kalmıştır. Bunlar da yeterli 
değildir. En kısa zamanda buyörelerimizin tespiti yapılmalı ve bu yerleşim yerlerinde hizmete 
amade hale gelinmelidir. 

Bu Kuruluşun bütçesi artırılarak, daha iyi hale getirilmelidir. Bunların yapılması sırasın
da, parti ayırımı yapılmaksızın, her kesimin bilgi ve istatistiklerinden istifade edilmelidir; çün
kü, en önemli hizmet, varlığımızın bekası olan insana hizmettir. Türk insanı da bir deyiminde 
bunu çok güzel ifade etmektedir; devlet için, "devlet ana" tabiri kullanılır. Devlet, gerçekten 
ana olabilmelidir; çünkü, ana, fedakârca, karşılıksız verir. Devlet, baba şevkatiyle dolu olabil
melidir. Bu konularda siyasî görüş ve düşünceler ağırlıklı olarak yer almalıdır, particiliğe yer 
verilmemelidir. 

insanımıza hizmette, siyasî ve şahsî çıkarlar ve menfaatler olmamasından yanayım. Tüm 
insanlarımızın da benim gibi düşündüklerini biliyor ve hatta hissediyorum. Bizleri bu görevle
re lâyık bulan Türk toplumunun her kesimine borçlu olduğumuzu unutmayalım. Hizmet, ev
vela Allah içindir. 

Sayın milletvekilleri, insanın insana hizmet etmesi, en kutsî vazifesidir. Hele bu hizmet, 
yoksuluna, kimsesizine, muhtaç olanına ve özürlüsüne yapılıyorsa, daha da değer kazandığı 
ve kabul olduğu, hepimizin gerçeğidir. 

Hizmet fazilettir. Bizler de, devlet ve millet olarak, bu fazilet yarışında, hiçbir şahsî ve 
siyasî menfaat gözetmeden hizmet vermek zorundayız. Bunun neticesinde, hayırlı hizmetler 
verebileceğimizi ve hayırlı işler yapabileceğimizi bilmemiz lâzım gelir. O zaman, dışarıda ve 
içeride itibar kazanacağımız da bu gerçekler arasında olacaktır. 
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Anavatan Partisi olarak Hükümet ettiğimiz dönemlerde, bu hizmetlerin ifası sırasında çok 
büyük mesafeler katettiğimize inanıyorum. Bunu bir misalle de yenilemek istiyorum: Halkın 
dilinde "Fakir Fukaraya Yardım Fonu" olarak isimlendirilmiş olan kuruluş, çok geniş çapta, 
yoksulumuza, fakirimize, özürlümüze ve hastamıza hizmet vermiştir; yansız ve hizmet anlayı
şıyla hizmet etmenin faydalı olduğunu bir nebze de olsun ispat edebilmenin huzurunu yaşa
mıştır. Böylesine hayırlı hizmetlerin siyasî anlayış değişiklikleriyle son bulması, bizleri ziyade
siyle üzüyor; yararlı olan her hizmetin devam etmesinden yana olduğumuzu belirtmek istiyo
ruz. Getireceğiniz her yararlı hizmette, hizmeti getirenlere yardımcı olacağımızı tekrarlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Meclisin dışında alınan bir yetkiyle bu kuruluşun hayat bulması ve 
kadrolaşmasını da sakıncalı bulduğumuzu belirtmek isterim. Kamunun da bu görüşü paylaştı
ğını bildiğimiz içindir ki, bu şekilde bir kurumun oluşmasını sakıncalı gördük ve Anayasa Mah
kemesi nezdinde bir girişimde bulunduk. Maksadımız karşı oluşumuzdan kaynaklanmamıştır. 
Böylesine yararlı hizmetleri bünyesinde toplayan kuruluşların milletin malı olması gerektiğine 
inanıyoruz. Bunun yolunun da, sadece ve sadece Yüce Meclisten geçtiğini hepimiz biliyoruz. 
Kanun mercii olan Yüce Parlamentonun çıkaracağı bir yasa ile kurumlaşmasının yararına inan
dığımızdan, bu yolla kurumlaşmanın sağlanmasını istiyoruz. Eğer şu anki Hükümet böyle bir 
yasa ile Yüce Meclise gelirse, Anavatan Partisi olarak, köstek değil, destek olacağımızı, Mecli
simizin değerli üyelerine ve milletimizin sağduyusuna arz etmeyi görev sayıyorum. 

Bir kişi veya ufak bir bir grubun yapacağı hizmete yönelik çalışmaların ve kurumlaşma
nın, faydadan ziyade zarar getireceği hakikattir. Her kesimden oy alarak, bu çatı altında görev 
yapan parlamenterler grubunun yapacağı hizmet neticesi kurumlaşmanın tarafsızlığına da fayda 
getireceğine inanıyoruz. Taraf olan her şeye karşı olduğumuzu her fırsatta belirtmek istiyorum. 
Tarafsızlığın, dürüstlüğü, en iyiyi ve en güzeli yapmanın Yüce Meclis çatısı altında olacağı ka
naatindeyiz. 

Bu inanç, duygu ve düşünceler içerisinde, bu Kurumun 1994 yılı malî bütçesinin hayırlı 
olmasını temenni ediyor ve hepinize tekrar sevgi ve saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Haşefe, teşekkür ediyorum efendim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Güler tleri; buyurum efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar.) 
SHP GRUBU ADINA GÜLER İLERİ (Tokat) — Say:r. Başkan, sayın milletvekilleri; Ka

dın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ve 
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Türkiye Cumhuriyetinin 49 un
cu Koalisyon Hükümeti kurulurken, bu üçlü, bir devlet bakanlığının sorumluluğuna verilmiştir. 

Kadının Statüsü ve Sorunlarının bir bakanlık olarak örgütlenmesi için yasası hazırlanmış, 
14 Mayıs 1992'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Onüç ay gibi uzun bir süre 
burada bekledikten sonra, Hükümet kararıyla, yetki yasası kapsamı bir kararnameyle yeniden 
düzenlenmiş ve 13 Eylül 1993'te Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı olarak kurulmuştu; 
fakat ne yazık ki, bunu, Anayasa Mahkemesi, altı ay gibi bir süre tanıyarak, iptaline karar 
vermiştir. 
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Müsteşarlığın üç ana hizmet birimi vardır: Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlü
ğü, Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığıdır. 2828 sayılı 
özel Yasası ile katma bütçeli bir kurum olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Müsteşarlığın bağlı kuruluşudur. En yakın bir gelecekte, birkaç maddelik 
bir kanun teklifiyle bakanlık haline dönmesi gerçekleşecektir. 

Müsteşarlığın iki genel müdürlüğünün de, icracı işlevleri kadar çok önemli olan, kadın 
ve aile konularında sosyolojik ve bilimsel araştırma, inceleme ve değerlendirme görevleri vardır. 

Uluslararası ortak ilkelerin ışığı altında Türkiye'nin imzaladığı ve yükümlülük altına gir
diği belgeler doğrultusunda görev yapmakta olan genel müdürlükler, kadın ve aileyi, ulusal 
yapı, nitelik ve özellikleriyle sorunlarını incelemek, araştırmak ve saptamakla sorumludur; tüm 
bölgesel ya da global uluslararası toplantılara, seminer ve konferanslara bilgi ve belge aktar
mak zorundadır. 1994 Dünya Aile Yılı ile 1995 Dünya Kadın İkinci On Yılı içinde kadın ve 
aile konusundaki bu bilgiler, dünyadaki tüm ülkelerce değerlendirilecek, sorunların çözümleri 
araştırılacaktır. 

1985-1995 dönemi, Dünya Kadınlar İkinci On Yılı olarak kabul edilmiş ve 1995 yılında 
4-15 Eylül tarihleri arasında, Çin'de Dördüncü Dünya Kadınlar Konferansının toplanması ka
rarlaştırılmıştır. Bu konferansta, 1985'ten bu yana kadın konusunda elde edilen gelişmeler gözden 
geçirilecek, 1996 ve 2001 yılları arasında Birleşmiş Milletler sistemi içinde geliştirilecek strate
jiler ve öncelikler saptanacaktır. 

Kadın konusunda ulusal düzeyde yürütülen çalışmaların uluslararası kadın hareketiyle 
uyumlu olarak yürütülmesi, amaç ve sorumluluklarımızdan biri olmuştur. JBuna dayanarak Bir
leşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Hükümetinin ortak projesi olan Kadının Kal
kınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı, 660 bin dolar malî portreli ve beş yıl süreli 
olup, üç amacı, kadının kalkınmaya katılması için politikalar geliştirilmesi, kadının eğitimi ve 
cinsiyet ayrımlı bir veri tabanının oluşturulmasıdır. 

Dünya Bankasından sağlanan 1,5 milyon dolarlık bir fonla gerçekleştirilmesi hedeflenen 
ve 5 bölümden oluşan Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Projesinin amacı, erkeklerin egemen 
olduğu iş alanlarında kadın istihdamını geliştirmektir. 

Japon Fonundan 332 bin dolar, kadın eğitimi için yardım alınmıştır. 
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Uluslararası Sözleşmesine koyduğumuz 

çekinceleri ortadan kaldırmak için Medenî Kanunun kadına karşı ayrımcılık içeren aile huku
ku ve mal rejimine ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapan kanun tasarısı hazırlanarak Eylül 
1993 ayında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Uluslararası toplantılar yapılarak 
sorunlar tartışılmış ve görüşler Bakanlık arşivinde toplanmıştır. "Kadın ve aile içi şiddet", "kadın 
sığınma evleri", "kadın girişimciliği" gibi konularla ilgili bir dizi toplantı, seminer, sempoz
yum ve konferanslar düzenlenmiştir ve bunların sonuçları da ileride kaynak olacaktır. Türk 
kadınının beklentilerini, önceliklerini ve statüsünü saptamayı amaçlayan bir dizi araştırma yap
tırılmıştır. Bu araştırmalar şunlardır: Doksanlı yıllarda Türk kadını, Türk kadınının siyasîve 
kültürel katılımı, Kadın ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşuna yönelik değerlendirme, 
Türk kadınının gündemi, gecekondu kadınları, çalışan kadınların sorunları, bakanlık faaliyet
lerinin değerlendirilmesi, Türk toplumunun yapısal değişimleri, Türk kadınının sorunları ve 
sorunlarının çözümüne yönelik beklentilerin araştırılması. 
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1991—1992 yıllarını kapsayan hükümetlerin bu dönem içinde kadınlarla ilgili neler yaptı
ğını ve katedilen gelişmeleri gösteren ülke raporu hazırlanarak Birleşmiş Milletlere gönderil
miştir. 1993 Ekim ayında Roma'da toplanacak olan Dünya Kadınlar Toplantısına sunulmak 
üzere "Kadına yönelik şiddet ve medya" konusunu ele alan rapor hazırlanarak Avrupa Konse
yine gönderilmiştir. 

Kadına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi, bu konularda yapı
lacak çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniver
sitesinin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Avrupa Topluluğu Araştırma Uy
gulama Merkezi ile protokoller imzalanmış ve gerçekleştirilmesi için toplam 265 bin dolarlık 
bir kaynak tahsis edilmişti. 

Şimdi, biraz da, ülkemizde yaşayan kadınların genel durumuna göz atmak istiyorum. 
Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlarımız oluşturmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 

29 milyon kadınımız yaşamaktadır. Kadınlarımızın, eğitiminden istihdamına, toplumsal yaşa
ma aktif katılımından yasalar önünde eşitliğine kadar, onlarca sorunu vardır. Bu sorunlar çö
züm beklerken, öte yandan, kadınlarımızı Ortaçağ karanlığına döndürmek, eve hapsetmek, 
erkeğin hizmetkârı gibi görmek isteyen çağdışı yaklaşımlar, toplumun önüne getirilmektedir. 

Türkiye'de, 12 yaşın üstünde, çalışan yaklaşık 20 milyon insanımız vardır; bunun 6 milyo
nu kadındır. Üstelik, bu kadınlarımızın 1,5 milyonu okuma yazma bilmemekte, 3 milyonu ise 
ilkokul mezunudur. Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan 3,8 milyon kişiden 376 
bini kadındır. Bağ-Kur'a kayıtlı 245 bin, Emekli Sandığına tabi 400 bin kadın çalışanımız var
dır. Kırsal alanlarda kadınlarımız, her tür güvenceden yoksun olarak, hem evlerinde hem de 
aile işletmelerinde çalışmaktadırlar. Kadınlarımız arasında, okuma yazma bilmeyenlerin oranı 
yüzde 27,7'ye ulaşmaktadır. Üniversite öğrencileri içinde kız öğrencilerimizin oranı yüzde 34'tür. 

Sağlık alanında da kadınlarımız, bir yandan ev ve çocuk sorumluluğu, diğer yandan ev 
dışında çalışma sorumluluğu nedeniyle, çok daha fazla sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti kadınının toplum içindeki yerini belirleyen, hak ve hukukunu gü
vence altına alan köklü değişim ve reformları gerçekleştirme çabalarına, 1924 yılında girilmiş
tir. Kadının siyasal haklarına kavuşması, 5 Aralık 1934 tarihinde olmuştur. Bu çerçevede, Bü
yük önder Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizi kuran kadrolarımızı bir kez daha minnet ve şükran
la anıyoruz; ancak, hakların verilmesi yeterli değildir, bunların kullanılması, yaygınlaştırılma
sı, cinsiyet ayırımına dayalı uygulamalara son verilmesi ve bunun toplum yaşamında benim
senmesi esastır. 

Kadınlara yönelik ayrımcılık, istismar ve şiddet, bugün, pek çok ülkenin sorunudur; an
cak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce çatısı altında, tüm ulusumuzun düşüncelerine ter
cüman olarak, savaşlardan, terör ve şiddetten en çok kadınların etkilendiğini vurgulamak iste
rim. Bugün ülkemizde, terör olaylarında, savunmasız kadınlar ve çocuklar ilk kurbanlar ol
maktadır. Bosna-Hersek'te, bir yandan soykırım, diğer yandan kadınlara yönelik sistematik 
tecavüz ve iğrenç saldırılar sürmektedir. Azerbaycan'da da tablo farklı değildir. Buradan, bir 
kez daha, ırkçılığı, şiddeti ve bunların sorumlularını lanetliyorum. 

6-7 Şubat 1993 tarihinde toplanan ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin de üyesi olduğu Sos
yalist Enternasyonale, Sayın Bakanımız Akyol tarafından sunulan, Eski Yugoslavya'da Savaşa 
Son, Kadın ve Çocuklara Uygulanan Şiddetin Durdurulması Deklarasyonuna katılıyorum. Es
ki Yugoslavya'da, Kadınlar ve Çocuklar, savaşın asıl kurbanlarıdır. Ne acıdır ki, gerek Avrupa 
ülkelerinde gerek ortak tarihsel, kültürel ve dinî değerleri paylaştığımız islâm ülkelerinde, Türk
iye'nin bu konuda gösterdiği duyarlılık ve çaba gösterilmemektedir. Bu konuda daha da etkin 
olunmasını bekliyoruz. 
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Hatırlanacağı gibi, ülkemizde, Bosna-Hersek olaylarına yönelik sistematik ilk kamuoyu 
tepkisi, bu Bakanlığımız bünyesindeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetiştir
me yurtlarındaki kız çocuklarımızın çağrısıyla başlatılmıştı. Korunmaya muhtaç çocuklarımı
zın topladığı 25 bin imza, 2 bin resim ve yazı, Birleşmiş Milletler'e gönderilmişti. Bosna-Hersek'te 
ve savaşın sürdüğü her bölgede, sorunlar da büyüyor, iklim koşullarının da ağırlaştığı bu dö
nemde, Kadından Sorumlu Bakanlığımızı, Türkiye'deki tüm kadın Örgütlerini ve kadınlarımızı 
kucaklayarak, yeni bir atılıma davet ediyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. 
Ülkemiz ve kadınlarımız açısından, bir kritik konuya dikkati çekmek isteriz. Türkiye in

sanının, inananlar inanmayanlar, laikler laik olmayanlar, Türkler Kürtler diye bölünmesine ve 
bu oyunlara düşülmesine karşıyız. Bunların acısını, hiç kuşku yok ki, tüm insanlarımız çek
mektedir; ancak, biz kadınlar ve anneler, bunun acısını en çok çekenleriz. Türkiye'de, insanla
rın inançlarından ötürü ayırıma tabi tutulmasını reddediyoruz. Üstelik en radikal görünümlü, 
açık-gizli örgütlerin, doğrudan, başka dinden insanların çoğunlukla olduğu ülkelerde örgüt
lenmesine, destek bulunmasına, teşvik ve tahrik edilmesine de özel olarak dikkatinizi çekiyorum. 

Türkiye'de yaşayan kızlarımız, kadınlarımız, bu ülkeye, cumhuriyete, Atatürk devrimleri
ne ve ilkelerine bağlı kalmaya devam edeceklerdir. Demokrasinin, laikliğin ve cumhuriyetin, 
kadınların yaşama güvencesi olduğunun da bilincindeyiz. Sivas'ta yakılan onlarca insanın ara
sındaki gelinlik kızlarımız, kadınlarımız, bunun yeni bir meşalesi olarak hep yaşayacaklardır. 

Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Türkiye için, bu ülkenin gelecek güzel ve aydınlık günleri 
için, kadın sorunlarına ayrı ve özel bir önem verilmektedir. Kadın sorunlarına yönelik bir ba
kanlığın mutlaka kurulması gerektiğine bugün de inanıyoruz. Bu bakanlık, kadın sorunlarını 
tespit etmeli, ilgili kuruluşlar arasında eşgüdüm, yönlendirme, kamuoyu duyarlılığını artırmak, 
yasal ve idarî çözümlerden sorumlu olmalı, uygulayıcılara yol gösterip ışık tutmalıdır. 

Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının bunun bir çekirdeği olmasını diliyoruz. Parla
mentonun, bu müsteşarlığın bakanlık olarak örgütlenmeye dönüşmesinde katkı vermesi gerek
mektedir. 

Müsteşarlığın bütçesi kesinlikle yetersizdir. Müsteşarlık bünyesindeki Kadın ve Aile Genel 
Müdürlüğü, kadro ve bütçe olanakları açısından yeterli değildir. Üstelik, bir de hukuksal yapı
da belirsizlik doğmuştur. Bunun giderilmesi gereklidir. Yaklaşık birbuçuk yıldır bu kurumlar, 
vekil kadrolarla yürütülmektedir. Projelerin hızla uygulamaya aktarılması gereklidir. Kadının 
Sorunları Genel Müdürlüğü, hızla, tüm Türkiye'de etkin olmalıdır. Bu etkinliğin çerçevesinde, 
mevcut sivil toplum kuruluşları olmalıdır; ancak, yeterli değildir. Yeni örgütlenmelere ve ka
dınlarımızın büyük bölümüne ulaşan açılımlara ihtiyaç vardır. Türk kadını, yurt içindeki ve 
diğer ülkelerdeki sorunlarda sesini daha gür çıkartır hale gelmelidir. Müsteşarlığın bu çabala
rını sonuna kadar destekleyeceğiz; daha etkin, güçlü bir yapılanma bekliyoruz. 

Genel olanaklar çerçevesinde bütçe imkânlarını yeterli görmemekle birlikte, kadınlarımız, 
ailelerimiz ve toplumumuz için hayırlı olmasını diliyoruz. 

Aileyi, toplumun yüreğindeki en küçük demokrasi birimi olarak tanımlayan Birleşmiş Mil
letler, tüm aile bireylerinin, özellikle çocukların sağlık ve esenlik içinde gelişmeleri için en do
ğal ortam olan ailenin özenle korunması ve desteklenmesi kararını alarak, 1994 yılını, Ulusla
rarası Aile Yılı ilan etmiştin 
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Uluslararası Aile Yılı hazırlık çalışmaları çerçevesinde, bilim adamları ve uzmanlardan olu
şan yedi ayrı ihtisas komisyonu kurulmuştur. Aile Araştırma Kurumu eliyle, 1993 yılında te
mel araştırma projeleri, serbest araştırma projeleri, uygulamalı araştırma projeleri olmak üze
re üç çeşit konunun ihaleleri gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye genelinde 1994 Uluslararası Aile Yılı etkinlikleri için hazırlık çalışmaları başlatıl
mıştır. Okullar arası kompozisyon yarışması, aile kurultayı, millî piyango biletlerine ve posta 
pullarına Aile yılı Amblemi konulması, afişler ve Aile Yılı amblemini taşıyan hatıra pulu bastı
rılması, Aile Yılı ile ilgili kitaplar ve takvimler bastırılması, il bazında yılın annesi ve ailesi se
çilmesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın İleri, süreniz bitti, toparlar mısınız efendim... 
GÜLER İLERİ (Devamla) — Son cümle, bağlıyorum. 
1994 Aile Yılı içerisinde paneller, konferanslar, seminerler ve açık oturumlar gibi etkinlik

ler düzenlenecektir. 
1994 yılı bütçesinin Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığına hayırlı olmasını diler, say

gılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın İleri, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ali Dinçer; buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli Divan üyeleri, 

değerli milletvekilleri; çok değerli kadınlarımızla ilgili bir konuda, değerli bir kadın Bakanımı
zın sorumluluğunda olan konuda, iki değerli kadın milletvekilinden sonra konuşma durumun
da olmak, benim için kıvanç kaynağıdır, onur kaynağıdır. (Alkışlar) 

Hele, benden sonra. Doğru Yol Partisinden, bu konuda çok değerli bir kadın parlamente
rimiz olan Fethiye özver konuşunca, kıvanç duymam, onur duymam, daha fazla olacaktır. 

Türk toplumunda kadına değerini ilk veren Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili 
olarak, umut ediyorum ki, inşallah, önümüzdeki dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi adına 
da, çok değerli bir kadın milletvekilimiz konuşacaktır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, kadınlarımızın bizim için çok önemli olduğunu, Türk toplumu için 
çok önemli olduğunu; ama, bir türlü bu öneme uygun davranmadığımızı belirtmek istiyorum. 
Hep anlatılır, büyüklerimiz anlatır; sözel kültürün büyüklerden küçüklere aktarılmasıyla, eği
timde tarih bilgileri verilirken, Türk hakanlarının sağ tarafında kraliçenin, ecenin oturduğu 
ve karar almaya katıldığı, hakanla eş hakka sahip olduğu öğretildi bize; ama, bu böyle olmadı, 
toplumumuzda çok değişik, gerici, yoz gelişmeler yaşadık ve kadınımız, uzun süre, asırlarca 
geri plana itildi. Halbuki, toplumun, Türk tarihinin yükünü en ağırlıklı bir şekilde onlar çek
tiler. Ulusal Kurtuluş Savaşımızda' bile erkeğiyle yan yana, omuz omuza kadınlarımız, bağım
sız Türkiye Cumhuriyetini kurmak için çarpıştı, 

Bağımsız, laik, demokratik, çağdaş, modern Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Cum
huriyet Halk Partisi, bu konuda sürekli öncü atılımlar içinde olmuştur, bundan sonra da ola
caktır. Daha istiklal Harbinin en civcivli zamanlarında, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili 
Tunalı Hilmi Bey, nüfus sayımlarında kadınların da sayılması gerektiği yolunda ilk Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde günlerce uğraş vermiştir ve ilk kez o tartışmaların arkasından kabul 
edilen yasayla, kadınlarımız insan yerine sayılmıştır, sayımlarda kadınlarımız da dahil olmuştur. 
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Arkasından, Cumhuriyet Halk Partisinin çağdaş, modern Türkiye Cumhuriyetini kurar
ken verdiği uğraşlar içinde kadınlarımız, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden önce seçme-
seçilme hakkına sahip olmuştur, erkekle eşit haklara sahip olmuştur. Bugün bazı maddelerini 
tartıştığımız Medeni Kanunla pek çok hakka ulaşmışlardır. İstiyoruz ki, kadınlarımızla ilgili 
bu çalışmalar daha da artsın ve kadınlarımız, en az erkekler kadar, toplum yaşamının her bo
yutunda etkin hale gelebilsinler. 

Bu Hükümetin başlangıcında sevindirici bir olayla karşılaştık. Şimdi değerli Bakanımızın 
başında olduğu Bakanlık, daha önce yine başka bir hanım arkadaşımızın başında olduğu Ba
kanlık, sırf kadın sorunlarıyla ilgili olarak kurulma durumundaydı; Hükümet Programında, 
Koalisyon Protokolünde ağırlıklı olarak yer aldı; ama, maalesef başlangıç devam ettirilmedi. 
DYP ve SHP Hükümeti, kuruluş aşamasında, Türkiye'de kadın sorunlarıyla ilgili bir bakanlık 
kuracağını vaat ederek göreve geldi. Bu vaat, ne Demirel Hükümeti ne de Çiller Hükümeti 
döneminde, maalesef yerine getirilmemiştir ve görünen o ki, getirilme olasılığı da hemen he
men yoktur. 

Hükümet, Mayıs 1992'de bir tasarı hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş; 
ancak, bu tasarı, alt komisyondan bile geçirilememiştir; bu, doğrudan doğruya İktidar parti
lerinin zaafıdır. Özellikle de burada sorumlu olan, Sosyaldemokrat Halkçı Partidir; çünkü, 
sosyaldemokrat olmanın gereği en fazla ısrarlı olması gereken bu konuda ısrarlı olamamıştır. 
Sırf İktidarda kalabilme, İktidar paylaşımını sürdürebilme gerekçesiyle, hiç taviz verilmemesi 
gereken bu konuda taviz vermiştir. Benzer bir tavizi de İnsan Hakları Bakanlığı kurulması ko
nusunda maalesef, sosyaldemokratlara yakışmayacak bir şekilde vermişlerdir. 

Kanun hükmünde kararnameye geldi sıra; onunla avuttular sosyaldemokrat ortağı!.. Ka
nun hükmünde kararnameyle kurulan Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı ise, Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bugün bütçesini görüştüğümüz Müsteşarlık, iptal kararı
nın yayımından itibaren altı ay içinde, yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde varlığı 
sona erecek bir Müsteşarlıktır. Varlığı ile yokluğu tartışılır bir Müsteşarlığın bütçesini görü
şüyoruz. 

Bu, bana, bir halk hikâyesini anımsatıyor: Eski zamanda, varlıklı bir toprak ağası, oğlu
nu, eğitim görsün diye istanbul'a göndermiş, kese kese altınla... Delikanlı, eğitim göreceği yer
de, bu paralarla zevk-ü sefaya dalmış. Her sene de, "gelecek sene artık iyice öğrenci olacağım, 
öğretimi ciddiye alacağım" demiş. Uzun süre geçmiş aradan; babası, "artık yeter, gel memlekete" 
demiş. Her ne kadar eğitimini tamamlamadıysa da, İstanbul gördüğü ve orada uzun süre yaşa
dığı için, izzet ve itibar görmüş, "hoca" diye tanımlanmış. Şimdi de toplumumuzda "hoca" 
diye tanımlanan; ama, hocalıkla fazla ilgisi olmayan, çok kısa sürede hak etmeden hoca olan 
pek çok insanlar var; onlara benzer bir şekilde o da "hoca" diye itibar görmüş, ömrü sona 
ermiş, ölmüş, tabuta koyamıyorlar, karnı çok şiş. "Acaba ne var?" demişler, "yarıp bakalım..." 
Karnına bıçak atmışlar, birdenbire 40 tane "gelecek sene" fırlamış!.. 

Kadın haklarıyla ilgili Bakanlığımızın, Müsteşarlığımızın durumu da inşallah hikâyeye 
benzemez! 

Değerli arkadaşlarım, esasen, varlığı sona ermese de, 70 milyar liralık bütçesiyle bu Müs
teşarlık, ancak, ortadan kaldırılan ve yeni bünye içine alınan Kadınların Statüsü ve Sorunları 
ile Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüklerinin personel maaşlarını ve carî harcamalarını 
gerçekleştirmenin dışında pek bir şey yapamayacaktır. 70 milyar, bu konu için son derece 
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küçük bir rakamdır; yani, bu 70 milyar, Kemal Horzum'un hayalî ihracatla horzumladığı ra
kamın çok altındadır; tLKSAN skandalıyla öğretmenin sırtından bazılarına aktarılan paranın 
çok altındadır; İSKİ skandalında söz konusu olan avantaların, nafakaların toplamının çok al
tında bir rakamdır! Bu rakamla iş yapmak mümkün değildir. Oysa, Türkiye'de kadınlarımızın 
sorunları, gereksinimleri pek çoktur; en önemlisi de, kadınlarımız, günlük hayatlarını kolay
laştıracak, toplum içinde etkinliklerini, eşitliklerini artıracak uygulamalar, düzenlemeler bek
lemektedirler. 

Kadınlarımızın istemi, temel istemi, vaat değil, etkin ve doğru uygulamadır ve kaynakları 
belli uygulamalardır. İlgili Bakanlığın ve Bakanımızın bu konuda bir gayret içinde olduğunu 
biliyoruz, elimizden geldiği kadar da yardımcı olmak isteriz; çünkü, biz Cumhuriyet Halk Par
tiliyiz; kadına değer veren, kadını toplum içinde hak ettiği yere getirmeye çalışan Partiyiz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Onun için bu hale düşürdünüz senelerce!.. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Ama, biz, Sayın Bakandan, bütün bu olanaksızlıklara rağ

men, kamuoyuna açıklanan projelerin uygulanmasını istiyoruz; başka yerlerden de kaynak bu
lunabilir. 

örneğin, eşlerinden ayrılan ve ekonomik güçlük içinde olduğu bilinen kadınlarımıza vaat 
edilen nafaka ve avans uygulamaları başlamış mıdır; Ne zaman başlayacaktır? 1994 yılında 
uygulamaya başlayabilecek miyiz? Bunun için bütçede ne kadar pay ayrılmıştır? 

1993 yılında, Türkiye'de, ailelerin sorunlarına yönelik hangi araştırmalar başlatılmıştır? 
Bu araştırmalar başlatıldıysa, ne aşamadadır? 1994 yılında yeni hangi konularda araştırmalar 
planlanmaktadır? Hiç olmazsa durum tespiti yapmak açısından Bakanlığın yapabileceği işler 
var. Bu 70 milyarla iş yapması mümkün değil; ama, bunları bari yapsa, faydalı olur diye düşü
nüyoruz. 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, bunca sorunun üstesinden 15-20 kişilik 
kadrosuyla nasıl gelecektir? Bu Genel Müdürlüğün desteklenmesi için başka kaynaklar bulu
nabilir mi? 

Aile ve Sosyal Araştırma Kurumu, laik, çağdaş, modern cumhuriyet ve Atatürk devrimle
rine bağlı bir yapıya kavuşturulmuş mudur? 

Türkiye insanını Ortaçağ karanlığına götürmek isteyen bunca -her boydan, her soydan, 
kökü hem dışarıda hem içeride- gerici akımlara karşı ailelerimiz, kadınlarımız, çocuk ve genç
lerimizin korunmasına, aydınlatılmasına yönelik çalışmalar hangi bütçeyle, hangi kadroyla, nasıl 
yapılacak? Yapılacaksa, bu bütçeyi nasıl zorlayacaklar; ek kaynakları nasıl bulacaklar? Kar
maşık hukuksal yapıyı nasıl giderecekler? 

Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının bütçesini -bir kez daha vurgulamak istiyorum-
son derece sembolik ve yetersiz buluyoruz. Çağdaş, laik, devrimci, modern Türkiye'nin birlik 
ve bütünlüğü içinde, başta kadınlarımız olmak üzere, ailelerimizi koruyacak, güçlendirecek her 
türlü çabada, Sayın Bakanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yardımcı olmaya hazırız; çün
kü, biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz; çünkü, bizim için kadınlarımız, en az erkeklerimiz kadar 
önemlidir ve değerlidir. Hatta, Sayın Bakanımız, zaman içinde, belki de kendi partisinin mil
letvekillerinden çok daha ciddî yardımları, gerçek sosyal demokratlardan, Cumhuriyet Halk 
Partililerden, Atatürkçülerden görecektir, bundan emin olsun. Yeter ki, ciddî öneriler, somut 
projeler ve uygulama modelleri getirilsin. 
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Değerli arkadaşlarım, bu bütçeyle hiçbir yere varılmaz; bu bütçeyle ancak "canı oynamak 
istemeyen gelin" havası yaratılır!.. Bu fakir, bu gariban çeyizle, bu cılız bütçeyle, büyük Türki
ye'nin çok değerli kadınları için hemen hemen hiçbir şey yapılamaz; ancak, "dostlar alışverişte 
görsün" havası yaratılabilir. Zaten, gördüğüm kadarıyla yaptıkları en önemli çalışma da, kısa 
süre içerisinde 20 yurtdışı gezidir!.. 

Sayın milletvekilleri, kadınlarımızın ne kadar değerli olduğunu vurgulamaya gerek yok
tur. Onlar bizim analarımız, onlar eşlerimiz, onlar kardeşlerimiz, bacılarımız... Onlar, toplu
mumuzun temel direkleridirler. Nüfusumuzun yüzde 50'sini oluşturan kadınlarımızı, toplum 
yaşamımızın her boyutunda, her kesitinde, en az erkekler kadar etkin ve verimli hale getirmek 
durumundayız. Türkiye, ancak o zaman, kalkınmış, gelişmiş bir ülke olabilir; ama, görünen 
o ki, bu İktidar, "cek cak"larla başladı, "mış mış"la, "miş miş"le devam ediyor; aklı sıra, 
önce kadınlarımızı, sonra toplumumuzu mışıl mışıl uyutacağını zannediyor!.. Bu mümkün de
ğildir, hem kadınlarımızın hem de genelde Türk halkının, asırlara dayalı sağlıklı bir sağduyusu 
vardır; asırların birikimiyle oluşmuş, şaşmayan bir sağduyusu vardır; bu sağduyu uyutulamaz; 
bu sağduyu, sonunda gereğini yapacaktır. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, toparlar mısınız efendim... 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
En geç Mart 1994'te, kadınlarla ve çocuklarla ilgili sorunlara en duyarlı parti olan Cum

huriyet Halk Partisi, 1980 öncesi sosyaldemokrat Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin uygu
lamaları nedeniyle, hâlâ aranan, dürüst, namuslu, etkin, verimli belediyecilik anlayışıyla, be
lediyelerde etkili olacaktır, seçimleri kazanacaktır ve en azından belediyeler yoluyla, kadınları
mızın ve çocuklarımızın sorunlarının çözümüne, 1980 öncesi olduğu gibi, katkıda bulunacaktır. 

Ben burada, özellikle iktidar ortağı Sosyaldemokrat Halkçı Partiyi kardeşçe uyarmak isti
yorum: Kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili sorumluluk SHP'ye ait bir Bakanlıkta; kadınlarla il
gili, çocuklarla ilgili en duyarlı olması gereken ideoloji, sosyal demokrat ideoloji. Bunun gere
ğini yapamamışlardır. Bu anlamda sosyal demokrat olma konusunda sınıfta kalmışlardır. İn
şallah bu eksiklerini fark ederler ve gidermek için bundan sonra ellerinden geldiği kadar çaba 
sarf ederler. 

, Ben, Cumhuriyet Halk Partisi adına, hepinize tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum, Değer
li Kadın Bakanımızın bütçesiyle ilgili olarak iki değerli hanımefendiden sonra konuşmanın onu
runu ve kıvancını ömür boyu taşıyacağım. 

Tekrar saygılar, sevgiler sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, bir başka Sayın Bayan Üye Fethiye özver. 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA FETHİYE ÖZVER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının 1994 bütçesiyle ilgili olarak Doğru Yol Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
(DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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Daha önce konuşan değerli arkadaşlarımız, konuyu güzelce gündeme getirdiler; ben de 
belki biraz tarihçeyi, biraz da eksik kalan yanlarını tamamlamaya gayret edeceğim, 

Bugün, Doğru Yol Partisi -Türkiye'de ve dünyada önemi bildiğiniz gibi- kendisine bir Ge
nel- Başkan ve daha sonra Başbakan seçerek, bir kadın olarak Sayın Profesör Tansu Çiller'i 
Genel Başkanlığa getirerek, bütün dünyada önemini vurgulamış durumundadır. 

ALİ OĞUZ (İstanbul). — Bitmiştir, bitmiş... 
FETHİYE ÖZVER (Devamla) — Bunun için, kadınlar olarak övünüyoruz ve bunu, Tür-

kiyemizin her köşesinde, kadınlarımızın övüncü olarak görmekteyiz. (DYP sıralarından alkışlar) 
Atasözlerimizde de belirtildiği gibi, "Evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlettir" ya da 

"Avradı bet olanın sakalı tez ağarır" diyerek, eğitimli kadının önemini vurgular atasözlerimiz. 
Kadın ve erkekler arasında hukuk alanına da yansıyan toplumsal eşitsizliklerin bilincine, 

ilk kez, tam ikiyüzdört yıl önce 1789 Fransız Devrimiyle ulaşıldığını söylemek doğru olur. Batı 
toplumlarında devrim öncesi var olan birtakım sınıfların, eski düzende insanların eşit olarak 
temsil edilmediği, farklı statülerde, soylular, rahipler, halk gibi kavramlarla, bunların araların
daki eşitsizliklerin ortadan kaldırılamadığı; dil, din, cins ve sınıf ayrımına bakılmaksızın tüm 
insanları eşit ve özgür kılmak amacıyla yapılan ve tarihin gidişini değiştiren bu büyük hareket
ten sonra, hukuk düzeyinde garanti altına alınan eşitlik statülerinin gerçek ve gündelik yaşam
daki insan ilişkilerinde var olmakta devam eden ve yeni biçimler kazanan eşitsizlikleri gizleye
bildiği görülmüştür. Bunun için, gerçek eşitsizlikler daha da çarpıcı hale gelmiştir. 

Günümüzde, hukukî statü bakımından kadın-erkek eşitliği evrensel bir biçimde tanınmak
tadır. Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kadınların statüsünü yasal düzeyde erkeklerinkiyle 
eşitleme girişimini ilk başlatan devletler arasındadır; birçok Batı Avrupa devletinden önce baş
latmıştır; bu olayı İkinci Dünya Savaşından sonra başlatan İslam ülkelerine de örnek olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyetinde kadınların yasal statülerinin, erkeklerle eşitlendiği 1934 yılından 
sonra, yakın zamana kadar, yasal eşitliğin, gerçek insan ilişkilerine ne ölçüde yansıdığı üzerin
de çok fazla durulmamıştır. Toplum yaşamına, kamusal faaliyetlere, özellikle siyasal karar sür 
recine çok az kadın katılmaktadır, örneğin, bugün Parlamentomuzda 8 kadınız ve sadece yüz
de 1,8'le temsil edilmekteyiz. 

Kadınlar, insanî yeteneklerini sonuna kadar geliştiremedikleri için, bağımlı ve edilgen ki
şilikler edinmektedirler. Ahlâk kotları kadınlar için ayrı, erkekler için ayrıdır. Böylece, yaşa
mın tüm yönlerinde, iktisadî, siyasî ve kültürel alanlarda kadınlar, erkeklerden farklı ve daha 
aşağı bir statüde yer almaktadırlar. 

Sayın lilletvekilleri, bu bulgular ışığında, kadın maddesini, karmaşık ve çok yönlü bir ka
dın sorunu; kadınları, toplum içerisinde sorunlu varoluşlu olarak tanımlamak olasıdır. Türki-
yede bu şekilde tanımlanabilecek bir kadının sorununun var olduğunun yakın dönemde bilin
cine varılmış bir sorunun çeşitli yönleri bilimsel incelemelerle gün ışığına çıkarılmaya başlanmıştır. 

Anavatan İktidarı zamanında, 1990 yılında, Çalışma Bakanlığına bağlı olarak bir genel 
müdürlük kurulmuş, daha sonra 49 uncu Hükümetimiz sırasında, bu genel müdürlük, bir devlet 
bakanlığına bağlanmış ve en son 13 Eylül 1993 , yani bundan iki üç ay önce bu Müsteşarlık, 
bir kanun hükmünde kararnameyle kurulmuştur. 
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1985 yılında Nairobi'de toplanan Dünya Kadın Konferansında kabul edilen, kadının iler
lemesi için ileriye yönelik stratejilerin 57 nci maddesi şöyledir: "Kadınların durumunu izleye
cek, iyileştirilmesini sağlayacak uygun hükümet organlarının, bulunmadığı ülkelerde kurulması 
gerekir." Dolayısıyla, bu, Türkiye'de kanun hükmündeki kararnameyle kurulmuş bulunmak
tadır. Daha önce konuşan arkadaşlarımın belirttiği gibi, 70 milyarlık küçücük cılız bir bütçey
le ve 20-30 kişilik bir kadroyla bu işi yönetmeye gayret etmektedirler. 

Kurulan bu Müsteşarlıkta 3 ana hizmet birimi vardır: Birincisi, Kadının Statüsü ve Sorun
ları Genel Müdürlüğü; ikincisi, Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü; -ki, tamamen araş
tırmalar konusunda görev yapmaktadır- üçüncüsü de, uluslararası platformlarda Türkiye'yi 
temsil etmek ve Türkiye'de de çeşitli kolokyumlar ya da kongreler hazırlamak için kurulan Dış 
İlikiler Daire Başkanlığıdır. Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün görevleri, 514 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinde 9 şıkta belirtilmiştir; buna göre, bi
rinci şık "Kadının sosyal, iktisadî ve siyasî kararlara eşit bir biçimde katılımını sağlayacak, 
toplumsal yaşamın her alanında işlevlerini güçlendirecek, kalkınma sürecine katılımını ve kal
kınmanın nimetlerinden eşit ölçüde yararlanmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak" şek
lindedir. 

Ekim 1992 itibariyle, Türkiye nüfusunu 58 milyon olarak kabul edersek, kadın nüfusu 
28 milyon 800 bindir. Kadınların büyük çoğunluğu 15-64 yaş grupları arasında yer almaktadır; 
0-14 kadın yaş grubu yüzde 34 oranındadır. Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 31'i kadınlardır. 
Bunun yanında, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların, kadın nüfusuna oranı yüzde 65'i 
temsil etmektedir. Çalışan kadınlar arasında yüzde 17'si ücretli olarak, yüzde 13'ü de kendi 
işlerinde çalışmaktadırlar. Hatta, yüksekokul mezunu birçok kadın bile çalışma yaşamına atıl
mamıştır. Çalışan kadın sayısı sadece yüzde 35 civarındadır. 

Doğru Yol Partisi olarak, neden, çalışma konusunda ısrar ediyoruz? Çünkü, çalışma, mül
kiyet, tüketim ve toplumsal, siyasal özgürlük arasında sıkı bir ilişki vardır. Türkiye'de kadın
lar, toplumun üretim ve yeniden üretim süreçlerine aktif olarak katılıyor olmalarına karşın, 
faaliyetlerinin çok küçük bir bölümü, ekonomik alanda çalışma kabul edilmekte, geri kalanla
rı ise, onların geleneksel rol ve görevleri kapsamında yaptıkları işler olarak değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle, kadınlarımız, mülkiyet ve harcama güçlükleri açısından olağanüstü bir sınır
landırılmıştık içinde yaşamaktadırlar. Atalarımızın dediği gibi, "keseye kadın eli değerse, bere
ket gider." Acaba?.. Belki de çoğalır! 

Kadınların üretken faaliyetlerinin, gizli, görünmez, parasal karşılığı ödenmeyen ve ekono
mik olarak hesaplanmayan statüden çıkıp, gerçek anlamda iş ve çalışma olarak kabul edilen, 
değerinin ödendiği bir statüye kavuşması gerekir. Böylece, aileden bağımsız bir ekonomik güce 
ve harcama olanağına ulaşan çalışan kadın, bağımsız karar verebilen, kişilikli, kendine güve
nen, girişken bir yurttaş olarak toplumsal ve siyasal statüsünü yükseltecektir. 

İkinci şık: "Kırsal ve kentsel alanda yaşayan kadınlara, evde ve işyerinde çalışarak ekono
mik açıdan güçlenmelerini sağlayacak bilgi ve beceri kazandırmak, bilgi ve beceriye sahip olan
ların ise ürettiklerini sürekli ve güvenli bir kazanca dönüştürmek için gerekli çalışmaları yap
mak." 50 nci Hükümetimiz, bu konuda, Halk Bankası aracılığıyla, istekte bulunan, talepte 
bulunan kadınlarımıza, düşük faizli, iki yılda geri ödemeli krediler verilmiştir ve talep oldukça 
iyidir. Bu konuda gençlerimiz ve kadınlarımız, 50 nci Hükümetimize gerçekten çok çok şük
ran duymuşlardır; bundan da, Doğru Yol Partisi olarak övünç duyuyoruz. 
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Yaklaşık yetmiş yıldır Batı kültürüne yönelik bir değişik süreci içinde bulunan Türkiye-
mizde, genelde doğudan batıya, kırsal alandan kentlere gidildikçe bu Batılılaşma etkisi art
maktadır. Bu süreç, cinsiyet farklılığına göre de değişik olmaktadır, örneğin, gerek kırsal alan
larda gerekse kentlerde değişim, daha çok öncelikle erkeklere yönelik olmuştur. Kadınlar, Ba
tılılaşma değişimine uzun süre kayıtsız kalmışlardır ya da daha az uyum göstermişlerdir. Bu
gün süregelen geleneklerimize göre, kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızın sosyal konumu, do
ğurdukları çocukların cinsiyetine, geleneksel düşünce içinde bulunan kurallara uyumuna göre 
değişmektedir. Dolayısıyla, kadının bu ölçüler içerisinde kalarak, geçerli düşünce tarzını sür
dürerek Batılılaşması ne kadar mümkünse, o kadar Batı ölçülerine uyabilmektedir. 

"Uluslararası sözleşmeler ve belgeler, kararların getirdiği yükümlülükler ve görevler çer
çevesinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve uygulamadan kaynaklanan olumsuzlukla
rın giderilmesi için çalışmalar "da (c) şıkkında belirtiliyor. 

(e) şıkkında, "kadınlara yasalarla verilen hakların tam ve eşit bir biçimde kullanılabilme
si için kamuoyu oluşturmak; sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, kültür, eğitim alanlarında yön
lendirici çalışmalarda bulunmak" yer alıyor. 

Türkiye'de anne ve çocuk sağlığı, çok önemli bir sorundur, özellikle 15-49 yaş arasında 
yer alan ve ilkel doğum şartları yüzünden her yıl ölen binlerce genç anne vardır. Bunu oran 
olarak söylersek yüzbinde 132 gibi korkunç bir rakam görüyoruz. Ülkemizde terör vardır.tril-
yonlar harcıyoruz; ülkemizde trafik terörü vardır, trilyonlar gidiyor; fakat, yılda neredeyse 70 
bine yakın sayıda ve üretken çağda bu kadar insanımızın ziyan olmasına maalesef gerekli ilgiyi 
göstermiyoruz. Bu insanlar, genelde doğumdan ya da kadın olmalarından dolayı kaynaklanan 
sağlıksız, kötü beslenme ve eğitimsizlikten ölmektedirler. Bunların yanında, tabiî ki, Türkiye-
mizde çocuk ölümleri de çok korkunç düzeydedir. Ülkemizden daha geri ülkelerden bile daha 
yüksek düzeydedirler bunlar. Kadınlarla ilgili Müsteşarlığımızın bu cılız bütçesiyle bu konu
larda neler yapabileceğini göreceğiz; biz de elimizden geldiği kadar yardımlarda bulunacağız. 

"Kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın engellenmesi için çalışmalarda bu
lunmak." (f) şıkkında bu belirtiliyor. Kadın bedenine, eşi veya ailesinin diğer erkekleri tarafın
dan fizikî baskının uygulanmasına tarih boyunca rastlanmaktadır. "Kızını dövmeyen dizini 
döver", "tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" deyişlerinin geçerli olduğu bir toplumda ya
şıyoruz. Türk toplumunda dayak, çok yerleşmiş, ama üstü örtülü bir konudur, özellikle alkol 
alan eşlerin dayak konusunda Ön sırayı aldıkları gözlemlenmiştir. Bunun için de, kadınlarımı
za, gönüllü kuruluşlar tarafından, sığınma evleri kurulmuştur ve buralara talep son derece yo
ğundur. 

"Kadınların aile içi ve sosyal yaşamda kaynaklanan sorunlarına yardımcı olmak üzere te
sisler kurmak. Bu alanda hizmet veren yerel yönetimler, gerçek ve tüzelkişilerle gönüllü kuru
luşları teşvik etmek, işbirliği yapmak." Burada aile içerisindeki yaşamdan kaynaklanan sorun
ların en önemlisi, kuşaklararası hoşgörüsüzlüktür. 1993 yılı, dünyada, Kuşaklararası Hoşgörü 
ve Yaşlılar Yılı ilân edilmiştir. Avrupa Konseyinin bu konudaki bildirgesinde, özellikle bakıma 
muhtaç yaşlılara bütün dünyadaki devletler tarafından el uzatılarak, yaşlılara bakan gönüllü 
kuruluşları, aileleri ve de bakımevlerini devletin her an göz önünde bulundurması istenmiştir. 
Türkiyemizde maalesef bu konuda son derece yetersiz kalınmıştır. Ülkemizde, genelde, yaşlıla
rın sorumluluklarını aileler yüklenmekte ve kuşak çatışmaları ailelerin, maalesef giderek bü
yüyen huzursuzluklarına neden olmaktadır. Maddî ve manevî açıdan aileleler sarsılmaktadır. 
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"Kırsal kesimdeki kadınları eğitmek, gelir sağlayıcı ve toplumsal amaçlı çalışmalara kat
mak konusunda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşlara destek vermek ve ortak çalışmalarda 
bulunmak." 

Ülkemizde özellikle kırsal alanda yaşayan yaşlı kadınların eğitim düzeyleri son derece dü
şüktür. önceleri, kırsal toplumlarda kızlar için egemen olan ' 'kızların okumaya gereksinimleri 
yoktur, onlar, okumaktansa, öncelikle evîenmelidirler" düşünce biçimi, giderek değişmeye baş
lamıştır. Bu değişimde, çok çeşitli etmenler arasında, köylere kadar yayılma gösteren televiz
yon yayınlarının etkisi büyüktür. Yüzyıllar boyu kendi toplumu dışına çıkmamış ve başka bir 
toplum tanımamış köy halkının, dünyaya açılan gözü ve kulağı televizyon yayınları, dıştan pek 
anlaşılmayacak düzeyde onu çarpıcı bir biçimde değiştirmiştir. . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın özver, son cümlelerinizi söyler misiniz... 
FETHİYE ÖZVER (Devamla) — Ülkemizde 6,5 milyon kadın okuma yazma bilmemek

tedir. Aynı zamanda, kırsal alanda tarımda makineleşme, kentlerde veya sanayi bölgelerinde 
sağlıksız endüstrileşme de, son yirmi yıldır Türkiye'de çevre sorunlarını gündeme getirmiştir. 
özellikle ailenin ve kadınların bu sorunları öğrenmeleri için bu konuda kendilerine eğitim ve
rilmesi gerekmektedir. 

Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, toplumsal, siyasal ve ekonomik hakların da 
önkoşuludur. Böyle bir çevrede yaşama hakkına sahip olmayan bireyin öteki hakları da dola
yısıyla kısıtlanmaktadır. 

Ben, bu kadar küçük bir bütçeyle bu kadar fazla görevi üstlenmiş olan Kadın ve Sosyal 
Hizmetler Müsteşarlığına, Doğru Yol Partisi adına başarılar diliyorum; bütçeleri hayırlı olsun. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın özver. _ . ' 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz, buyurunuz. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Oğuz'un konuşmasının hitamına kadar süre uzatımını oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, sayın arkadaşla

rım; konuştuğumuz bütçe çok önemli ve her şeyden evvel hayatî bir bütçedir. Kadınlarımız ko
nusu üzerinde görüşülürken, kadınlarımıza ne kadar övgü yağdırsak yeridir; çünkü, kadın, her 
şeyden evvel anadır, peygamberleri, değerli komutanları ve bizleri doğuran onlardır. Onları ne 
kadar övsek, ne kadar takdir etsek, yine de az kalır. Çünkü, kadın, yaratılmışların en hayırlısı, 
en sevimlisidir. O kadar övülmüştür ki, kız evladın ne kadar hayırlı bir evlat olduğu hususunu 
öven Peygamberimiz, "üç kızı olan ve bunu saliha yetiştiren babaya cennet vacip olur" şeklin
de takdirlerini ve teşviklerini bildirmiştir. 

Kadın, devlet hayatımızda erkekler kadar cihada ve mücadeleye girmiş ve başarılı olmuş, 
erkeklerden hiçbir farkı olmayan mücadelelerde takdirler toplamıştır. Nene Hatun bunlardan 
biridir. Sahabî mücahit kadınlardan birini dinliyoruz -bir kolu yok- "Erkeklerimiz bir hizmet
teydi, çadırlarda biz kalmıştık. Düşman bastırdı, silahımız da yoktu. Çadır direklerini söktük 
ve düşmanla mücadele etkik, kolumu orada kaybettim" diyor. Demek ki kadın, sosyal hayatı
mızda, hatta cihadımızda yeri doldurulamayacak mühim bir varlıktır. 
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Tarlasında evlatları ile beraber çalışır, erzakını, yıllık ihtiyacını beraber kazanırlar. Yine 
çalışırken, her şeyden evvel, onun fizik yapısını, ahlâkını ve namusunu korumak da cemiyete 
düşer. Ama, bir bakın ki, Çevre Bakanlığı için, kadın hizmetleri için ayırdığımız bu parayı, 
bunun fevkinde bir parayı bale okullarına ayırdığımızı arkadaşlarımız burada tenkiden söyle
dikleri zaman hepimiz hayretler içinde kalmıştık. 

Bugün, kadının basınımızdaki yerine bir bakalım. Büyük, şöhretli gazeteleri evimize gö
türmeye utanıyoruz. Kadınlarımızın bütün vücutlarını teşhir eden, sadece baldır bacaktan iba
ret olan bu fuhuş gazetelerinin halini değerli Bakanımızın dikkatine arz ediyorum; ne yapıp 
yapıp, kadının basındaki yeri, onun mehabetine, onun saygınlığına yakışır olmalı. 

Televizyonda kanal değiştirmeye korkuyoruz. Bir kanalı açıyorsunuz, karşınıza öyle bir 
kadın sahnesi çıkıyor ki, hicap duyup, yerin dibine geçecek oluyorsunuz. Bu, sadece uydu ara
cılığı ile yayın yapan TV'Iere mahsus değil, kendi yerli kanallarımızda dahi bu yüz kızartıcı 
halleri her gün görüyoruz, bunu seyreden torunlarımız, gözümüzün içine bakarak "Bu nedir 
dede?" diyor, biz de izah imkânı bulamıyoruz. Onun için Sayın Bakanım, bunların mücadele
sini versin, Batı ölçüsünde kadın istemiyoruz; çünkü Batıda kadın da bitti, battı, zevk aleti 
haline geldi, erkek de bitti; çünkü, homoseksüellik İngiltere'de kanunî himaye altında, Hol
landa'da, İsveç'te yaygın... Geçenlerde Yunanistan'a tayin edilen bir Hollandalı diplomat, "eşimi 
getirebilir miyim?" dedi, gele gele bir erkek geldi. Batıda erkek anlayışı da, namus anlayışı 
da bu. Onun için, Allah rızası için Batı'yı örnek almayın, gelin örnek alınacak yerlerimizi bu
lalım. Çünkü, bizim inancımız diyor ki, "Kızlarını ve kadınlarını okutmayanlar, erkeklerinin 
akıbeti için ağlasınlar." Biz ağlamayalım, gelin bunu yapmayalım; çünkü, erkeğini vezir eden 
de, rezil eden de kadındır. 

Kadını ne kadar iffetli, değerli yetiştirirsek, erkeklerimiz de o kadar değerli olarak yetiş
miş olur; çünkü, cennet anaların ayağının altındadır. Evin süsü, erkeğinin yardımcısı, çocuğun 
annesi kadındır; kadını annelikte muhafaza edebilirsek, inanıyorum ki, kadından daha çok 
istifade ederiz. İş hayatında sokağa atılmış olan kadın, çok şeylerini kaybetti. Bugün barlarda, 
pavyonlarda, diskoteklerde zevk aleti olarak satılan kadınlar, pazar malı olarak satılan kadın
lar, satılık mal gibi her yerde karşımıza çıkan kadınlar, her şeyden evvel bizim büyük ıstırabı
mız olmalı ve bu memleketin yüz karası değil, övünç vesilesi olmalı. Bugün kadınları satanlar 
Türkiye'de en çok parayı kazanıyorlar. Manukyanların imkân bulduğu, yeşerdiği bu memle
kette, kadın meselesinden bahsederken, her şeyden evvel, yüzümüzün kızarması lazım. Bunla
rın iktidarında da, Sayın Bakan, sizin de iktidarınızda, kadın satanlar plaketlerle, diplomalar
la, yok efendim, vergi rekortmenliği iltifatlarıyla taltif edilmişlerdir; bunlardan hicap duyma
mız lazım. Bunları bir anda önlemeye belki gücünüz yetmez; ama, ne yapıp yapıp, gelin, Ma
nukyanların bu memlekette gelişmesini ve onların büyümesini, plaket almasını, taltif edilmesi
ni önleyin. Çünkü, biz inanıyoruz ki, bu kötü haliniz devam ederse -inşallah biz iktidara geleceğiz-
kadınlara, "Eğer iffetlerinizin sahibiyseniz, gelin bu iktidarların iktidarına son verin, bizi iş 
başına getirin, sizi barlardan, pavyonlardan, diskoteklerden, kerhanelerden, meyhanelerden an
cak Refah Partisi kurtaracaktır" diyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Burada kürsüye çıkıp da, kadınlar için şöyle böyle laflar etmenin hiçbir değeri yok. Ka
dın, anadır, hepimizin anasıdır, onu korumak hepimizin vazifesidir. Kadın derneklerine haber 
veriyorum, eğer siz de şu kadarcık bir gayret varsa, bir kadın gayreti varsa, iffetimiz için, na
musumuz için bu kadınları zevk aleti olmaktan, reklam aracı olmaktan kurtarın. Hangi mec
muayı açtınız da, bir kadın bacağı ile reklam yapılmadığını gördünüz. Hicap duyuyorum; 
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önleyin bunu, önlemezseniz, sizin mutlaka kökünüzü kazıyacağız, biteceksiniz, sizin işinizi ka
dınlar bitirecek. 1 Kasımda istanbul'da 2 bin kadın bu aşkla, bu şevkle "Belediye seçiminde 
Refah Partisi kazansın" diye gayret ettiler, Beyoğlu seçimlerinde yüzlerce kadın, binlerce kadın 
"Bizi kerhaneden ancak Refahçılar kurtaracak" diye gayret ettiler, göz yaşlarıyla "Biz ana
mızdan orospu doğmadık, gelin bizi kurtarın" dediler ve biz de onlara söz verdik, "Allah na
sip eder de biz belediye seçimini kazanırsak buradaki kerhanenin kökünü kazırız, sizi sattırmayız" 
diye onlara söz verdik. Yine buradan, bu mübarek kürsüden, bu milletin kürsüsünden ifade 
ediyorum ki, Allah bize fırsat verirse, kadınların pazar malı olarak satılmasını bertaraf edece
ğiz ve bunu yapanlara fırsat vermeyeceğiz; gencini de, yaşlısını da koruyacağız, gençlerini kötü 
yola sevkedenleri önleyececeğiz; onlara iş bulacağız, hastaysa tedavi edeceğiz, kötü yola yön
lendirenleri varsa, onları önlemek için elimizden gelen bütün gayretleri kullanacağız inşallah. 

Muhterem kardeşlerim, kadının namusunu korumanın gericilik olduğunu ifade edenlere 
ben hayret ediyorum. Çünkü, fuhşun meslek haline geldiği televizyonlarda fuhşu öven ve bu 
yolda çalışan insanların müdafaasını yapanları herşeyden evvel, burada kınıyorum ve ben bu
na "ilericilik, demokrasi ve laikliğin gereği"de demiyorum; bunu, yüz kızartan ve her şeyden 
evvel, bize hicap veren haller olarak görüyorum. Komünist ülkelerde eskiden kadınlar çok ağır 
işlerde çalışır ve biz onlara acırdık; şimdi, memleketimizde kadınlar çok ağır işlerde çalışıyor
lar. Bu hususta da Sayın Bakanın dikkatini çekiyorum. 

Bugün, her şeyden evvel, gebelik önleyici haplarla kanser ettiğimiz ve doğurmalarını önle
mek için aldığımız tedbirlerle sakat ettiğimiz kadınlara da, Sayın Bakan lütfen siz sahip çıkın. 

Evlilik öncesi çeyizini hazırlayamayan kadınlara bugün Refahçı belediyeler çeyiz hazırlı
yor, evlilik yardımları yapıyor, elinden gelen diğer her türlü yardımı yapıyor. Bizim, kadına 
öncelikle iş bulmak hususundaki gayretli çalışmalarımız, kadınların gönlünü kazanmıştır. Bu
gün kadınların çalışmaları, faaliyetleri ve gayretleri, inanın ki, çok vilayetlerimizde erkeklerin 
gayretlerini geçmiştir ve kadın üyelerimizin sayısı neredeyse erkek üyelerimize yaklaşmıştır; ha
beriniz olsun. DYP'nin, SHP'nin ve CHP'nin bundan evvelki icraatları birbirinden farklı de
ğildir; ama, inanıyoruz ki, biz iktidara geldiğimiz zaman Türkiye'de kadınların hiçbir sorunu 
kalmayacaktır. Evvela, onları bir anne olarak, bir kadın olarak, evinin süsü olarak, çocuğu
nun annesi olarak bağrımıza basıp, başımızda taşıyacağız ve onları, Türkiye'de hiç kimse kötü 
işlere alet etmeyecek, pazp.rlamayacak. 

Sayın Bakan, ben size haber veriyorum; değerli arkadaşlarım, manzuru âliniz olsun diye 
söylüyorum, telekızlann çoğu, ihtiyaçtan dolayı çalışan insanlardır. Bugün binlerce kadın, eğer 
vesika almışsa -eskiden yüzlerce ifade ediliyordu- bu da ekonominin getirdiği sıkıntılardır. Bunlan 
berteraf etmek de, gene bu Hükümetin görevidir. 

İsraflarının bir kısmı, suiistimal edilip çalınanlardan bir kısmı, kadın haklarının korun
masında, kadınların iffetinin korunmasında, onlara yer bulunmasında, yaşlıların himaye edil
mesinde kullanılsa, Türkiye'de kadınların ıstırabı biter. Ben haber veriyorum size; ben İstan
bul'da Aksaray'da oturuyorum, Valide Camiinin önünde akşam geç saatlerde yaşları 60'a yak
laşmış ayağında plastik ayakkabıları, üzerinde bozulmuş yamalı entarileriyle müşteri arayan, 
karnını doyurmak için orada bekleşen kadınları görüyorum, yüreğim yanıyor. Bunu önlemek, 
bu Hükümetin görevidir, benim görevim değil. Ben mücadele ediyorum, ilgili daireleri haber
dar ediyorum, geliyorlar, o zavallı kadınları kovuyorlar; ama, onların karınlarını doyurmuyor
lar. Onun için, yapacağınız iş, fevkalade hayatî ve takdire layık bir iştir. 
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Size, Allah'tan yardımcı olmasını ve bir an evvel kadınlarımızın iffetleriyle, sıhhatleriyle 
kurtarılmasını dileyerek, bu bütçenin, evvela size ve Bakanlığınız mensuplarına, sonra memle
ketimiz ve vatanımıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle, hepinizi en de
rin hürmetlerimle selamlıyorum efendim. Allah'a emanet olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, çok teşekkür ediyoruz. 
Değerli milletvekilleri, daha önce alınmış olan kararlara göre, öğleden önceki çalışma sü

remiz dolmuştur. Programımıza devam etmek için, saat 14.15'te yeniden toplanmak üzere, bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.10 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatibbğlu 
KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Abbas tnceayan (Bolu) 

— — — — — o ™ 
V. 

v • ' • 

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

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

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

B) KADIN VE SOSYAL HİZMETLER MÜSTEŞARLIĞI (Devam) 
1. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Şimdi, söz sırası Sayın Bakanda. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkanım; sizi ve şahsınızda Yüce Mec

lisin saygıdeğer üyelerini saygılarımla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı olarak bazı 

sorulara yanıt vermek için söz aldım. Sözlerime başlarken, bütün partilerimizin saygıdeğer tem
silcilerinin Bakanlığımla, Müsteşarlığımızla, kadın ve aile konularıyla ilgili olarak olumlu ve 
olumsuz olağanüstü eleştiri ve katkılarına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten son derece önemli 
ve olumlu ilaveleri oldu; tüm bunları dikkate alıp, yararlanacağım. 

Sayın Başkanım, konuşmamı mümkün olduğunca kısa tutacağım. Konuşmalar esnasın
da, yeterli bilgilenememeden kaynaklandığına inandığım bazı beyanlar oldu. Bunların doğru 
olmadığını ve gerçeklerin ne olduğunu da anlatmak istiyorum. İzin verirseniz, söz alma sırası
na göre yanıt vereceğim. 

İlk konuşmacımız, ANAP temsilcisi Saygıdeğer Haşefe idi. Kendilerine teşekkür ediyo
rum. Sayın konuşmacının ifadelerinden anladığıma göre, bazı çalışmalarımızı kendilerine ye
terince duyuramamışız. Hemen şunu söyleyeyim ki, Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdür
lüğüyle, Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğünün özel niteliği, sosyal ve toplumsal araş
tırmalar, incelemeler yapmak; İcadının sosyal, ekonomik ve siyasal statüsüyle, toplumdaki ye
rine ilişkin araştırmaların verilerini toplamaktır. Bu bağlamda, kadrolarımızın büyük çoğun
luğunun, bu yönde eğitilmiş, yetişmiş elemanlar olması da doğaldır. Onun için, atadığımız kad
roların yüzde 90'ı, görevli olarak çeşitli bilim kurumlarından, bilim ortamlarından, farklı 
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üniversitelerden ya da benzeri kurumlardan -örneğin Devlet İstatistik Enstitüsü gibi- görevlen
dirilerek alınmış kadrolardan oluşmuştur. Bu kadroların bugüne kadar oluşturduğu son dere
ce önemli toplumsal araştırmalar her iki kurumda da mevcuttur ve pek çoğunun da olumlu 
verileri ortaya çıkmıştır. 

Bunları, kadından başlamak üzere şöyle özetleyebilirim, önce 1995 Dünya Kadın Yılı ne
deniyle -biliyorsunuz bu kurumumuz ilk defa ANAP döneminde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı bünyesinde kurulmuştu- alanı içine giren tüm konuların Türkiye'de mevcut olan ve
rileri toplanmıştır. Yani, retrospektif bir değerlendirme içinde, Devlet İstatistik Enstitüsü baş
ta olmak üzere, tüm bilimsel kurumların ya da üniversitelerin verileri derlenmiştir. 

Asıl amacımız, kadının statüsünü ortaya çıkarmak ve bütün boyutlarıyla eksiğini, sorun
larını, bilgi noksanı olan alanları tespit ederek, bunları araştırdık. Veriler, bir veri bankası ni
teliğinde toplanacaktır ve kurumsal bir nitelik alacaktır. 

Her konuşmacının -bu arada Bakanlığım adına teşekkür etmek isterim- bütçemizin darlı
ğını önemle vurguladıklarını gördüm. Bütçemizi artırmak yolundaki vaatlerine teşekkürlerimi 
ve saygılarımı sunmak istiyorum; ancak, izlenimim şu oldu ki, bunu vurgularken, "zaten hiç
bir işe yarayacağını ümit etmediğiniz ya da düşünülmemiş bu kadar küçük bir bütçeyle bunla
rın yapılması olanaksızdı, siz de bunlara katkı için hiç bir gayret göstermediniz" diyen zımnî 
bir ifade sezdim. Yanlışsa bağışlayınız, tekrarlamayacağım; ama, hemen açıklamak istiyorum 
ki, bütün bu verilerin toplanması ve bilimsel araştırmaların çalışması, yalnız bu bütçeyle sınırlı 
kalmamıştır. Bu konuyu saygıdeğer SHP temsilcisi Güler tleri halefim açıkça belirttiler, ben 
bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum. Birçok dünya kurum ve kuruluşlarından malî 
kaynak ve eğitim desteği aldık. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından 660 bin dolar, Dünya 
Bankasından 1,5 milyon dolar aldık. Birinci arz ettiğim kredinin yarısı hibe niteliğindedir, ikincisi 
ise yüzde 7 gibi çok düşük bir faizle verilmiştir. Üçüncü olarak, Japonya fonundan 332 000 
dolar aldık. Dördüncüsü ise, henüz bir karara bağlanmadı; ama bu ilk üç yardım uygulamaya 
girmiştir, kullanılmaya başlamıştır ve çalışmalarımızın bütününe ciddî bir biçimde kaynaklık 
etmektedir. Üç yardımın da ortak konusu, kadının statüsü, kadının üretime katkısı, kadının 
toplumsal nitelik ve yapısının güçlendirilmesi ve kalkınma amacına yöneliktir. 

O halde, demek ki, bütçeden ayrılan yalnız 70 milyarla elimiz bağlı kalmadı. Bu tip özel 
niteliği olan genel müdürlüklerin, hepinizin çok iyi bildiği gibi saygıdeğer milletvekilleri, zaten 
asıl uğraş alanı içerisinde uluslararası işbirliği ve uluslararası imza konulan belgeler, bilgiler 
ve anlaşmalar vardır. Zaten bu yüzden de mükellefiyet altına girilmiştir. Yaptırımlara sahip ulus
lararası böyle bir desteğimiz de vardır. Bunu azamî bir biçimde kullandığımızı ve bunun için 
de dünyanın her kurumundan büyük bir destek ve yardım aldığımızı, doğrusu, gururlanarak 
bilgilerinize sunmak istiyorum. . ' •> 

Türkiye, 1995 yılı için kadınını görünür hale getirirken, önce, kadının tüm boyutlarıyla 
statüsünü kendi ülkemizin içinde tanıtacaktır ve bu tanıtım da başlamıştır. Bu tanıtma bağla
mında, olumlu ya da olumsuz, birçok eksikleri yanında, son derece saygıdeğer başka nitelikle
rinin de vurgulandığı görülecektir. Bunu büyük bir ciddiyetle yayıyoruz. Birçok ulusal ve ulus
lararası toplantılarımız oldu; bunların tümüne ev sahipliği yaptık. Şimdi, bunları sizlere sıray
la arz etmek istiyorum. 

Düzenlenen ulusal toplantılarda Genel Müdürlüğümüzün ev sahipliği ettiği, düzenlediği, 
hazırladığı 4 ana dalda son derece önemli toplantılar yapıldı. Bir tanesi, kadının ekonomik 

— 428 — 



T.B>M.M. B : 42 12 . 12 . 1993 O : 2 

kalkınması, kadının Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecine katılması ve kadının ekonomik 
bağımsızlığını sağlayabilmesi için çok özen gösterdiğimiz bir girişimcilik projesi vardır. 
"Girişimciliğin" hemen altını çiziyorum, kadının evinin içinde, boş kalan zamanlarını değer
lendirmesi için değil; ama özellikle kendi gücü ile, kendi eğitimi için, kendi bulduğu parasal 
kaynağı kullanarak ve kendi vergisini ödeyerek yapabileceği tüm evinin dışındaki uğraş alanla
rına hazırlanması kavramı vardır. Bunun için kadınlarımızı eğitmek, bunun için girişimciliğe 
özendirmek, kredilerini sağlamak gerekmektedir. Bu, Bakanlığımın kendi bünyesi içerisindeki 
bir çok yerden -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesi de dahil olmak üzere-
bulunabilir; ama kaynağımız da vardır, bir miktarını da, önümüzdeki yıllarda sağlamak üzere 
söz aldık. Bütün bunlar, bütçenin içerisine girmemiş olmasına karşın, birçok ayrı yerden kay
nağa sahip olduğumuz konulardır. 

Bundan amaçlanan, kadını yalnız ekonomik kalkınmaya katmak da değildir. Bunun ya
nında asıl amacımız, Türk kadınını, kendine güvenen, kendi bileğinin gücüyle kazanmayı be
cerebilen, ekonomik bağımsızlığını kendi gücüyle kazanabilen kişi olarak yetiştirmektedir. Bu 
bağlamda dört ayrı toplantı yapıldı. Birisi, hazırlık toplantısı, birisi teknik toplantı, birisi pa
nel ve diğeri de bir eğitim semineridir. Bu arada, tüm girişimci kadınlarımızın örneklerini Tür
kiye'ye çağırdık. Her biri kendi özel örneğini, misalini, gayretini diğerlerine anlatma şansını 
buldu. Yurt dışından konuk davet ettik. Yurt dışında girişimciliğiyle isim yapmış, büyük ser
maye sahibi olmuş kadınlarımız geldiler. Hepsiyle ne kadar gurur duyulacağını görmenizi is
terdim. Rusya'da bir girişimci kadınımız, tüm yatırımların en büyük boyutuna sahip; sadece 
mütevazi bir devlet memuruyken, bir aracını ve üç odalı bir evini rehin vererek aldığı kredilerle 
bugün bu boyuta erişmiş ve bu nitelikleri taşıyan bir iş kadınımız geldiler. 

İkincisi, bu yılın özelliği nedeniyle ikinci bir çalışma projemizi, ulusal konferanslar düze
yindeki bir projemizi sunacağım. Bu yıl biliyorsunuz, kadına karşı her türlü şiddet ve tecavüz 
yılıdır; "Kadın ve şiddet" konusu, gene uluslararası imza koyduğumuz anlaşmaların birinci 
maddesidir ve bu yıl onun yılıdır. Bu nedenle, kadın ve şiddete ilişkin iki konferans ve iki eği
tim programı düzenledik; Ankara ve İzmir'de. Bunlarda uluslararası kararların doğrultusunda 
planladığımız ilkeler belirtildi, önce, Türkiye'de kadın ve şiddet bağlamındaki verilerin top
lanmasına özen gösterildi; konunun, son derece büyük nezaket, özellik ve biraz da hususiyeti 
nedeniyle, bazı verilerimiz hiç konuşulmaz, saklanır ve sakıncalıdır; bunları aramanın ve çıka-
rabilmenin yollarını araştırıyoruz. Özellikle, aile içi tecavüz ve şiddet, ensest ilişkiler gibi, bü
tün dünyada artık, bütün çirkinliği, bütün gayrî insaniliği ve anti sosyalliğine rağmen ve kar
şın, mevcudiyeti bilindiği için, bütün dünyanın ve her toplumun üzerinde dikkatle bu sorunun 
boyutunu araştırdığı bir yerde -tekrar ediyorum, uluslararası imza koyduğumuz belgeler nede
niyle de bunu yapmak zorundaydık- biz de bunları başlattık. Psikologlar, psikiyatristler, bu 
tip sorunlu kişilerin gittiği kaynaklardan başlamak üzere çalışmalarına başladı. 

Sendikalı kadın işçilere eğitim programları hazırladık; özellikle işçi kadınların, sosyal gü
vencesi olmayanların, ya da sendikaya bağlı bulunup da, erkekten farklı nitelik ve durumda 
bulunanların sorunları ağırlıklı olmak üzere. Türkiye'de, ulusal düzeyde gönüllü kadın kuru
luşlarıyla üç toplantı gerçekleştirdik. "Platform" dediğimiz, tüzelkişiliği olmadığı halde, çe
şitli kadın toplantılarının temsilcileri dahil olmak üzere, Türkiye'de bulunan tüm kadın temsil
cilerinin birlikteliğiyle düzenlendi bunlar. Sorunlarını, sorunlarımızı tartıştık, ortak ve ayrı nok
talarımızı saptadık. 
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"Kadının Kimliği Kongresi" geçtiğimiz hafta Türkiye'de ilk kez, her kurumun, siyasal par
tilerin tüm kadın örgütleri de dahil olmak üzere, tüm partilerin iştirakleri ve birlikteliği içeri
sinde gerçekleşti, İkibuçuk gün sürdü, son derece olumlu ve mükemmel sonuçlarla bitti. Veri
leri, derlenip toplandıkça, tüm partilerimize yazılı olarak arz edilecektir. 

Kadınla ilgili özel günler çok özel biçimde kutlandı; Dünya Kadın Gününün kutlandığı 
8 Martlar ya da kadınlara siyasal haklarının verildiği 5 Aralıklar gibi. Bu toplantılar dört defa 
her bir ilimizde ayrı ayrı büyük boyutta ve Bakanlığın nezaretinde de pek çok yere katılarak 
devam etti. 

Türkiye'de uluslararası toplantıların evsahipliğini yaptık. Bunlar içerisinde, Avrupa Kon
seyi Kadın-Erkek Eşitliği Toplantısı, (CEDEG Uzmanlar Toplantısı) Türkiye'de yapıldı; 
"İNSTRAW" adı altında bilinen, Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Eğitim ve Araştırma Mer
kezinin seminerleri Türkiye'de yapıldı; Kadın ve İstatistik semineri yaptık. Hemen müjdele
mek istiyorum; İstatistik Genel Müdürlüğümüze bir araştırma fonundan kaynak aktararak bir 
olanak sağladık. Kadına ait cinsiyet ağırlıklı tüm istatistikî verilerin ayrı bir kanalda toplan
ması cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleşti. Bunun için de, uluslararası bir fondan kaynak 
aktardık. Bu arada, başta Sayın Genel Müdür olmak üzere, İstatistik Enstitüsüne de özel te
şekkür ve şükranlarımı sunmak istiyorum. 

Bu arada, uluslararası toplantılara katılımlar yaptık. 20 adet uluslararası toplantının, sa
dece bakanlık düzeyinde yapılan 3 toplantısına katıldım. Ayrıca, Sosyalist Enternasyonel Ka
dın Kolunun Genel Başkan Yardımcısı olduğum için de, onların iki toplantısı dahil, bunların 
yabancı ülkelerdeki bütün toplantılarına Bakanlığım adına arkadaşlarım temsil görevi yaptı
lar; fevkalâde mükemmel yaptılar, saygıyla kabul gördüler ve oradaki bütün bilgileri Bakanlı
ğıma taşıdılar. Bunların birçoğu da, İstanbul, Hacettepe Ankara Üniversitesi, Ortadoğu ve çe
şitli kurumların... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikada lütfen toparlayın efendim. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Temsilcileri olan ve bizim adımıza, 

bizim görevlendirmemizle giden saygıdeğer hocalarımızdır. Bunların bazıları da oranın devamlı 
üyeleridir, örneğin, yakın zamana kadar, Profesör Sayın Nermin Abadan gibi veya bazı ku
rumların temsilcileridir. Bunların hepsinin öğretim üyeleri olduklarını ve Bakanlığımızın gö-
revlendirmesiyle bizim için bu görevi yaptıklarını da bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Bu arada, çok önemli olan uluslararası ortak iki ilkeye de Türkiye'yi koyduk. Bir tanesin
de, kadınlara karşı şiddetin yapıldığı Bosna-Hersek'teki şiddet olayının bir etnik temizleme ni
teliği taşıdığını vurguladık ve Fransa Aile, Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı Simon Weil'in başkan
lığında Fransa'da yapılan uluslararası toplantıda bu, Türkiye'nin teklifi olarak uluslararası belgeye 
girdi; "Saraybosna'daki facia bir etnik temizleme niteliğindedir" ibaresiyle. 

Bir diğerinde ise, Türk işçilerinin göçü nedeniyle, iç ve dış göçler ağırlıklı olarak dış ülke
lere götürdüğüm ve sunduğum bir veri nedeniyle, orada yabancı işçi göçü alan ülkelerin, onla
rın bölünmüş ailelerini birleştirmek için kendi yasal statülerinde bu konunun düzenlenmesine 
ilişkin bir ilke kararını kabul ettirdik; Roma'da iki ay önce cereyan eden bir toplantıdaki katılı
mımızın ve önerimizin kabulüyle. Bu ve benzeri çeşitli aktivitelerimiz, hep o, biraz hafife alı
nan 70 milyar liranın çok altındaki bir yıllık bütçemizin içinde cereyan etti sayın milletvekilleri. 

Biz diliyor ve düşünüyoruz ki, bu konudaki her gayret... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan/rica ediyorum efendim... 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Bitiriyorum efendim, cümlemi ta

mamlayacağım izninizle. 
Bu, bütün kurumların katkısı ve gayretiyle, bir avuç iç kadromuzun işbirliği içinde çalış

ma şevkinden kaynaklandı. Kendilerine minnetlerimi sunuyorum ve beni sabırla dinlediğiniz 
için, size de teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, daha önce lehinde bütçe Üzerinde söz almış olan Gaffar Yakın'ın, 

söz hakkını devretmesi üzerine, Konya Milletvekili Sayın Abit Kıvrak; buyurun efendim. 
ABİT KIVRAK (Konya) — Çok muhterem Başkanımız ve değerli milletvekili arkadaşla

rım; Uşak seyahatim dolayısıyla sabahki konuşmalara yetişemedim; özellikle Gaffar beye de 
teşekkür ederim, konuşma haklarını bana verdiği için. 

Değerli kardeşlerim, bugün üzerinde konuşma yapılan konu hakkında şunları ifade et
mek istiyorum : Kadın ve aile konusu, milletimizin istikbali açısından önem arz etmektedir. 
İçinde bulunduğumuz hafta, kadınlarımıza geç de olsa, seçme ve seçilme hakkının verilişinin 
59 uncu yıldönümüdür. Bu hak, kadınlarımızın en tabiî haklarındandır. Bizim inancımız kadı
na her türlü hakkını vermiş, onu şerefli sayıp, Cenneti annelerin ayağı altına sermiştir. 

Değerli milletvekilleri, anne, cemiyetin mimarı, çocuklarının öğretmenidir. Toplumun te
mel taşı ailedir. Ailenin temel taşı ise kadındır. Aile teşkilatı ne kadar sağlam olursa, onlardan 
teşekül eden cemiyet ve millet o derece kuvvetli olur. Ailenin temel taşı kadın olduğuna göre, 
kadınımızı herhangi bir şekilde ailesine ve topluma karşı isyan haline getirdiğimizde, toplum
daki korkunç çatlaklar ve tehlikeli göçükler gözardı edilemez. 

Değerli milletvekilleri, güçlü milletler, ancak fertleri inanç, fikir ve ülkü birliği içerisinde 
kaynaşmış mutlu ailelerden teşekkül ederler. Dış mihrakların, sapık ideolojilerin hedefi, aile 
yuvasıdır. Aile yuvasını dejenere ederek, namus, şeref, haysiyet, sevgi ve saygı, hürmet gibi asil 
duyguları yok etmek, onların en büyük emelleridir. 

Batı toplumunda kadına materyalist açıdan bakılır. Kadın, genç ise, üretken ve erkeklerin 
istedikleri yaş ve evsafta olduğu müddetçe, değeri vardır; yani, Batı'da kadın genç iken ona 
iltifat edilir, yaşlandığı zaman ise bir kenara itilir ya huzurevine konulur veya sosyal bir ku
rumda ömrünü tamamlamasını beklerler. 

Değerli kardeşlerim, dış dünyadaki olayları çok geriden takip ettiğimiz için, Batı'daki ka
dınların feryatlarına kulaklarımızı tıkıyoruz. Bir İngiliz sekreter hanımın söylediklerini sizlere 
aktarmak istiyorum. Bu sekreter hanımın yazısı Batt'ya hayran olanlar tarafından ibretle okun
malıdır. "İngiliz Ağacı" adlı yazısında bu İngiliz sekreter hanım şunu diyor; "Ah, ülkemiz 
İslam ülkesi gibi olsaydı da, kadınlar saygınlık, iffet ve farklılık örtüsü altında gelişseydiler; 
çünkü İslam ülkelerinde kadın, namusu ve şerefi korunmuş, lekesiz bir melek gibidir." 

Değerli kardeşlerim, feministlerin ve bazı basın organlarının güzel ve medenî göstermek 
istedikleri Amerika ve Batf'nın durumuna, isterseniz bir göz atalım. Ahlakî çöküntü sebebiy
le, her 100 bin kişiden 400'ü tutukludur. Batı Almanya'da her 1 000 çocuktan 91'i, Amerika'da 
194'ü, İngiltere'de 189'u, İsviçre'de ise 446'st gayri meşru çocuk olarak doğmaktadır. Ahlak
sızlık nedeniyle içine düştükleri çağın vebası AİDS'le, neye uğradıklarını şaşırmışlar, çare 
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aramaya başlamışlardır. Maalesef, ülkemiz de bu istikamete doğru gitmektedir. Bu gidişle, bir
çok aile ocağı daha sönecek, kimsesizler ve çocuk esirgeme yurtarımız bu yükü kaldıramaya
cak. Toplumumuzun sahipsiz çocuklarla karşı karşıya gelmesinden üzüntü duymaktayız. 

Bir ülkede huzur evleri ve çocuk ıslah evleri ne kadar fazlaysa, o ülkede aile sistemi o nis
pette zayıflamış demektir. Yani, huzurevlerinin, yetiştirme yurtlarının ve hapishanelerin çoklu
ğu, ülkenin vahim neticelere gebe olduğunun işaretleridir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ülkemizde varlığını sürdüren yayın organları 
ve bazı kuruluşlar, bir taraftan kadın haklarım, kadın-erkek eşitliğini şiddetle savunurlarken, 
öte yandan, bunun zıddı ve toplumun yerleşik değerlerine aykırı birtakım fiiller -en azından, 
olağan veya olabilir fiiller- içine girmektedirler. Mesela, dinimizin birden çok evlilikle ilgili hük
münü, her erkeğin, her zaman ve mekânda uyması gereken mutlak bir emirmiş gibi telakki 
ederek, kadınların ezilmesi kapsamına almakta ve bu hususta hücuma maruz bırakmaktadır
lar. Erkeklerin evlilik dışı çok eşliliği propaganda edilmektedir. 

Yeri gelmişken, şunu da belirtmek istiyorum : Ülkemizin yüzde 99'u Müslümandır. En 
mühim olan, nikâh aletinin dinin kurallarına göre yapılmasıdır. Biz, Grup olarak, bu hususta 
kanun teklifi verdik; maalesef, o zamanki Başbakan Sayın Süleyman DemirePin "laikliğe aykırı" 
demesiyle, bizim kanun teklifimizi reddetmişlerdir. Biz diyoruz ki, isteyen belediye başkanına 
nikâhım kıydırsın, isteyen müftüye kıydırsın. Laiklikte, mademki herkes inancını özgürcü ya
şayacaksa, neden müftüye nikâhını kıydırmayayım? ille belediye başkanına kıydırmaya mec
bur muyum? Ben Müslümanım, Müslümanlığın gereklerini yaşamak istiyorum; ama maale
sef, ülkemizde laiklik başka manalara çekilmektedir. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sen doğru dürüst Meclise gelmiyorsun. Seni Mecliste hiç 
görmedik. 

ALt OĞUZ (istanbul) — Ne olmuş, ne bağırıyorsun? 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Hiç daha Mecliste görmedik bu adamı; Müslümansa görevini 

burada yapsın. 
ALt OĞUZ (tstanbul) — Biz, nikâhsızlara bir şey diyor muyuz? 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, rica ediyorum. Hatibin sözünü kimse tayin 

edemez. Müsaade buyurun efendim. 
Buyurun Sayın Kıvrak. 
ABtT KIVRAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz bir kanun teklifi verdik ve bu 

kanun teklifini vermek en doğal hakkımızdır. Kanun, bu Mecliste yapıldığına göre, elbette ki 
milletimizin duygularını burada ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Bu Mecliste hiç yüzünü görmedik ama. 
ABlT KIVRAK (Devamla) — işte şimdi gördünüz. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — O zaman, ahlaktan bahsetme... 
ABtT KIVRAK (Devamla) — Değerli kardeşlerim, Batı'da yaşlılara tatbik edilen terk et

me politikasının içtimaî mahzurları ortaya çıkınca, eski nesil ile yeni nesil arasındaki irtibatı 
kuvvetlendirmek için, dedeler ve nineler, evlat ve torunlarına yakın yerlerde oturmaya teşvik 
edilmiştir. 
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Yine, Fransa'da -bizde kurulmayan- aile bakanlığı, ta 1940 yılında kurulmuştur. Aile sis
temi için çok önemli kararlar almışlardır. Mesela, Fransa'da evliliğin ilk üç yılında boşanma 
yasaklanmış, çok çocuklu aileler devlet tarafından desteklenmiştir. Yunanistan'da, Almanya'
da, İsviçre'de, İngiltere'de ve diğer Avrupa ülkelerinde durum böyledir. Çok çocuğa fazla ma
aş... Papa, tspanya'daki nüfus planlamasını, Mecliste onaylanmasına rağmen, veto etmiştir. 
Bugün Avrupa, aileye, çocuğa muhtaçtır. Müslüman ülkelerin nüfus artışından korktukları için, 
bu ülkelere gönüllü uzmanlar, ücretsiz doğum kontrolü malzemeleri gönderilmektedir. Elham
dülillah, benim 9 tane çocuğum vardır ve benim inancımın lideri "çok çocukla övünün" diye 
buyurmuşlardır. Bu bakımdan, ben, 9 çocuğumla iftihar ediyorum. 

GÜLER ÎLERÎ (Tokat) — İnşallah 20-25'e çıkar!.. 
ABİT KIVRAK (Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, üzülerek ifade ediyorum; bugün, 

fuhuş, ülkemizde bir sektör haline gelmiştir. Anadolumuzun muhtelif yerlerinden kızlarımız, 
bacılarımız Ermeni Manukyanlara pazarlanmaktadır. Ne hazindir ki, bu Manukyan'ın serma
yesi bizim ülkemizin kızları, kadınlarıdır. Bundan on yıl evvel Türkiye'de vesikalı kadın sayısı 
400 bin iken bugün 1,5 milyona ulaşmıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kıvrak, size 2 dakika süre veriyorum, lütfen toparlar mısınız? 
Buyurun. 
ABİT KIVRAK (Devamla) — Değerli kardeşlerim; işte, halkının yüzde 99'u Müslüman 

olan ülkemizde, eğer vesikalı fahişe sayısı 1,5 milyona çıkmışsa, bu, hepimizi ilgilendiren dü
şündürücü bir mesele olmalıdır. Kadın haklarından bahsedildiği bugünlerde, ülkemizin her vi
layetinde ve bazı ilçelerinde genelevler açık ve devletin polisi tarafından denetlenmekte; Ayşe-
ler, Fatmalar da, polis kontrolü altında, maalesef, bu genelevlerde çalıştırılmaktadır. Bunun 
önüne kim geçecektir? 

Orada çalışan kadınlar kadın değil midir; onların hakları yok mudur; her gün 15-20 er
kekle beraber olmak mecburiyetinde midirler? Bunları kim kurtaracaktır? 

Değerli milletvekilleri, işte, bu Mecliste alınacak bir kararla, o kadınlarımızın bu kötülük 
yuvalarından kurtarılması lazımdır. 

Geçen gün, Değerli Bakanımızın ifade ettiği bir husus gerçekten memnuniyet vericiydi. 
Genelevlerin kapatılması için bu Meclis karar vermelidir. Eğer, kadın haklarına inanıyorsak, 
kadınlarımızın o kötülük yuvalarından kurtarılması ve onlara, onuruyla, şerefiyle, haysiyetiy
le analık duygularını tattırmak lazımdır. 

Sözlerimi burada bitirirken, hepinize saygı ve hürmet sunuyor, kadınlarımızın, gerçek ka
dınlık duygularını yaşamalarına imkân verilmesini bu Meclisten istiyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kıvrak, teşekkür ediyorum. 
Aleyhinde olmak üzere, Sayın Gökalp; buyurun efendim. .. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kadın ve Sosyal 

Hizmetler Müsteşarlığı bütçesi üzerinde şahsî görüşlerimi dile getirmek için huzurlarınızda
yım. Bu vesileyle, Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizi doğuran anadır. Ana, gerçekten kutsal bir kavramdır. Bu
nun için, kadının toplumda layık olduğu yere gelmesi gerekir. Kadın kutsaldır, bu bakımdan, 

— 433 — 



T.B.M.M. B : 42 12.12.1993 0 : 2 

kadının önemi, Türk toplumunda apayrı bir anlam ve ifade kazanmaktadır. Ama üzülerek be
lirteyim ki, Türkiye'de son bir yılda 1 milyonun üzerinde kadın, kocasından dayak yemektedir. 
Bu uygulamalar da göstermektedir ki, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar ka
dın, toplumda gerçek yerini alamamıştır ve kocasının dayağından kurtulamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu burada sergiledikten sonra, benden biraz önce konuşan 
kıymetli arkadaşlarımın bazılarının da değindiği gibi, "Televizyonlarımızın başına geçip de te
levizyon izleme olanağım elde ettiğimiz an, istediğimiz kanalları rahatlıkla izleyebiliyor mu
yuz?" sorusunu soruyorum sizlere. Kendine göre iyi bir program, önemli bir program arayan 
izleyiciler, televizyonun düğmesine dokuduğunda, başka tarzda insanlarla, başka tarzda ba
yanlarla, yani daha açık bir ifadeyle, çıplak kadınla karşı karşıya geliyor. Ailemle, kızımla aynı 
evde televizyon ekranının karşısına geçip de bir programı izleyemiyorum, utanıyorum arkadaş
lar. Böyle şey olur mu?... (RP sıralarından alkışlar) 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sebebi ne, sebebi ne?.. Radyo ve Televizyon 
Kanununu getirmiyorlar.;. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bizler çağdaş düşünceli insanlarız; ama, hiç olmazsa 
evimizde, televizyonumuzun karşısında rahatlıkla programımızı izleyebilelim. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sen de, kanal değiştir. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bu uygulamalardan hicap duyuyoruz, üzüntü duyu

yoruz. Bu uygulamaların kısa sürede giderilmesini, ben yetkililerden burada istemekteyim. 
ALt OĞUZ (İstanbul) — Sayın Bakandan istiyoruz. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bu konuyu burada bu şekilde sergiledikten sonra, şu

nu belirtiyorum : 
Yüce Meclisin kıymetli üyeleri, Başbakanımız da bir anadır, kadındır ve Kadın ve Sosyal 

Hizmetler Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanımız, Sayın Hocam da bir anadır. Kendi
si de buradadır. Ama, 11 inci ayın 26'sında İstanbul'da, Hasköy'de bir apartmanın ikinci ka
tında güpegündüz bir lise öğrencisi yargısız infaz timlerince katledildi. 

GÜLER İLERİ (Tokat) — Ne ilgisi var bu bütçeyle? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Çok ilgisi var Sayın Güler Hanım. Biraz önce dile ge

tirdiniz; bu bütçenin Sivas olaylarıyla ne kadar ilgisi varsa, onunla da o kadar ilgisi var. Sivas 
olaylarında 37 tane insan yandı, bu Hükümetin aczi yüzünden yandı. Hasköy'de de bir lise 
öğrencisi katledildi; yine bu Hükümetin aczi ve başarısızlığı yüzünden katledildi. Sayın Ba
kan, bundan rahatsız olmuyor musunuz?.. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Doğru söylüyor. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben bu konuyu, yargısız infazla ilgili olarak bir hafta 

önce dile getirdim; ama, konuya ne Sayın Başbakan ne İçişleri Bakanı ve ne de zatı âliniz ne 
basında ne de televizyonda bu konunun önemine binaen bir açıklama yaptılar. 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Fazla bağırma Coşkun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) —Bağırmıyorum. İçerim yanıyor; çünkü, benim de ço

cuğum var, lise ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta okuyor. Aynı konu sizin başınıza gelse, evinizde 
otururken polis timlerinin gelip de evde yargısız infaz yaptığını gördüğünüz an başınıza, beyni
nize bir damla kan damlamaz mı arkadaşlarım? ("Doğru, doğru" sesleri) Allah aşkına yap
mayın bunu. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ver araştırma önergesini, imzalayalım. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — O konuya geleceğim efendim. 
Devletin görevi, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde olan tüm insanların, yurttaşı

mız olsun olmasın, güvenliğini sağlamaktır, onların yaşamını garanti altına almaktır; o insan-. 
lan öldürmek, asla değildir. Ama, bu konulara önem verilmediği için, yargısız infazlara devam 
edilidiği için, binlerce köy boşaltılmaktadır, Sayın Başbakan Lice'ye gidememektedir. Bu, dev
leti idare eden Hükümetin aczi değil de nedir arkadaşlarım; soruyorum sizlere. 

Bakınız, Selma Doğan'ın annesi ne diyor : "Halbuki polisler yalan söylüyor; benim kı
zım ne militan, ne de örgüt üyesi. Polisler eve girince koltuğun arkasına saklanmış, orada vur
muşlar kızımı. Ne biçim adalet bu? Dava edeceğim. Hepsini öldürdüler, kızımı da öldürdü
ler." Bu gazete kupürünü biraz sonra sizlere takdim edeceğim Sayın Bakan ve bunun gereğinin 
yapılmasını kadından sorumlu bir Bakan olarak sizden istirham edeceğim. 

MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) — Polis bu kadar düşman mı acaba Türk Milletine? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Polis de bizim polisimiz. Ben burada emniyet güçleri

ni katiyyen yadsımıyorum; polis de, jandarma da, emniyet kuvvetleri de bizim insanlarımız, 
bizim çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz. Orada bir hatanın yapıldığını, orada keyfî bir uygu
lama yapıldığını, meşru müdafaa hudutlarının, meşru müdafaa çarklarının dışına çıkıldığını 
anlatmak istiyorum; ama, laf atan bazı arkadaşlarım, maalesef, konuyu hâlâ anlayamamışlar. 
Bunlar konuyu anlamak için, aynı olayın, demek İd kendi başlarına gelmesini istemektedirler. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Allah muhafaza... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Allah korusun tabiî, Allah korusun. Hiçbir kimsenin 

başına gelmesini istemem; bana laf atan arkadaşlarımın da, ne kendilerinin ne de yakınlarının 
başına gelmesini isterim. 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Ama, sorumlu, siyasî iktidardır, 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sorumlu, tabiî ki siyasî iktidar, sorumlu Hükümet; 

ama, Hükümet bu konuda ne yapacağını şaşırmış, acze düşmüş, çaresizlik içine düşmüş. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Mart'ta gidiyorlar... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu konuyu burada noktaladık

tan sonra, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı konusunda konuşmalarıma devam ederek, 
bana ayrılan zamanda sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Yasalarımızın, kadınlara eşitlik getirmelerine rağmen, bu konuda eksikliklerinin olduğu
nu biliyoruz, örgütlü kadınlarımız, bu eksiklikleri aşmak için gerekli gayretleri gösteriyorlar. 
Gerek dünyada, gerekse ülkemizde, İcadına dönük olumsuz ayrım gözeten düzenlemeler, hızla 
tasfiye olmaya başlamıştır. Hepimizin övünçle anımsaması gerekense, bu konudaki gelişmele
re, cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında büyük katkı, hatta öncülük yapılmış olmasıdır. 

Dünyada kadına siyasal hak eşitliği getiren hukukî düzenlemelerin öncülüğünü yapan ül
kelerin başında Türkiye Cumhuriyeti gelir. 

Cumhuriyetimiz, devletimiz, kadınlarımıza hukuk düzeninde eşitliği öngören bir anlayışı 
egemen kılmak için her türlü etkin çabayı geçmişte göstermiş olmasına rağmen, sorun hâlâ 
çözülmüş değildir. Nüfusumuzun yarısı kadın, yarısı erkek; ama toplumun hangi etkinlik ala
nına bakarsanız bakınız, karşınızda daima erkekleri görüyorsunuz. Kadınlar, bir anlamda, top
lumun görünmeyen güçleri, perde arkasında çalışmaya mahkûm insanlar gibi sahnede yoklar. 

— 435 — 



T.B.M.M. B : 42 12 . 12 . 1993 0 : 2 

Bu, temel bir sorundur. Bunun kaynağını, kökünü araştırmak zorundayız, öyle olmasını, 
mevcut durumu koruma anlayışını, bunu doğal karşılama anlayışını yıkmak durumundayız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; toplumda kadınlarımız çalışıyorlar, emek veriyorlar, perişan 
oluyorlar; ama sonuç yok... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Gökalp, bitirin efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
... Çünkü, kadının çalıştığı alanlar nankör alanlardır; kadının çalıştığı alanlar, onun geliş

mesine, ilerlemesine engel plan alanlardır. Kadınlar emek veriyorlar; ama, emeklerinin karşılı
ğını alamıyorlar, evdeki çalışmalarının karşılığını, para olarak alamıyorlar, ücreti yok, özendi
rici yanı yok, maddî tatmini yok. Bu durumun, geleneksel bir kökü var, geçmişten günümüze 
dek uzanan bir işbölümü var; bu işbölümü, doğal bir işbölümü değildir, bunu kırmak lazım
dır. Kadın sorununun çözümünün, kadının emeğiyle erkeğin emeğini aynı anlayışla değerlen
dirilme ihtiyacını kabul etmekten geçtiğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; kadının sosyal yaşamda, iş alanında, siyaset alanında ve yaşa
mın her safhasında gerçek yerini alacağına inanıyor; bu Müsteşarlığın bütçesinin, Müsteşarlı
ğa ve tüm ulusumuza hayırlar getirmesini diliyor, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Değerli milletvekilleri, bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylayacağım : 

1. —Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 7 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Kadın ve Aile Sosyal Araştırma Hizmetleri 59 950 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 480 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 9 9 ' Dış Proje Kredileri 2 650 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

• - > • • 

TOPLAM 70 480 000 000 
BAŞKAN — Kabul.edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; 
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Bu suretle, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının 1994 yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bugünkü programda yer alan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlı
ğının Bütçesi 13.12.1993 Pazartesi günü ilk sırada görüşülecektir. Gruplara ve sözcülere duyu
rulmuştur. Bilgilerinize ayrıca sunulur. 

C) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Ke-

sinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımız gereği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir

geme Kurumu Genel Müdürlüğünün 1994 malî yılı bütçesiyle, 1992 yılı kesinhesabının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Değerli milletvekilleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alanları sırasıyla okutuyorum : 
Gruplar : SHP, Güler İleri Tokat Milletvekili, CHP, Ali Dinçer Ankara Milletvekili, DYP, 

Necmi Hoşver Bolu Milletvekili, RP, Ali Oğuz İstanbul Milletvekili, ANAP, Halil İbrahim özsoy 
Afyon Milletvekili. 

Şahıslar : Lehinde, Vahdet Sinan Yerlikaya Tunceli Milletvekili. Alçyhinde, İsmail Sancak 
İstanbul Milletvekili. Üzerinde, Melih Gökçek Ankara Milletvekili. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Güler İleri; buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA GÜLER İLERİ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü katma bütçesi üzerinde Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 24.5.1983 tarihinde 2828 sayılı Kanunla ku
rulmuş, katma bütçeli ve tüzelkişiliği olan bir sosyal hizmet ve sosyal yardım kurumudur. Bu 
dönem, kültür birikimini de değerlendirmek suretiyle, çağdaş sosyal hizmet anlayışının temel
lerinin atıldığı bir dönem olmuştur. Korunmaya bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, genç, 
özürlü, yaşlı ve diğer bireylerin ekonomik veya sosyal nedenlerle ortaya çıkan sorunlarının gi
derilmesi, gereksinimlerinin karşılanması, yaşam düzeylerinin iyileştirilmesi, kurumun temel 
amacıdır. Çağdaş, laik, sosyal hukuk devletinin sorumluluğu çerçevesinde bu hizmetleri yürü
ten bir kurumdur. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde çocuk yuvaları, yetiştirme yurt
ları, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, kadın konukevleri, kreşler ve aile danışma merkez
leriyle 40 bin kişiye doğrudan ve büyük bir bölümüne de 24 saat süreyle bakım verilmektedir. 

Kurumun, özellikle korunmaya muhtaç çocuklar alanındaki hizmetleri, ağırlıklı olarak 
yuva ve yurtlardaki kuruluş bakımında odaklaşmıştır. Büyük bir bölümü yüksek kapasiteli olan 
kışla tipi kuruluş bakımının, çocuk ve gencin gelişimi açısından sakıncaları bilindiğinden, ku
rumun 1993 yılı çalışmalarında bu geleneksel bakım tarzı yerine, çağdaş modeller ve alternatif 
hizmetlere yönelinerek öncelik verilmiştir. 
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1993 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çalışmaları, bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde, geride bırakılan iki yıl, kurumun, kamu yönetimi ve ciddiyeti açısından 
bozulan, tahrip edilen dengelerin düzeltilmesi yılları olmuştur. Kurum içinde bir yandan yeni 
projeler, alternatif modeller üretilmiş, diğer yandan mevcut yapı işletilir, geliştirilir hale getiril
miştir. Yurtlardaki gençlerin yönetime katılmasına, çocuk-gençlik haftası etkinliklerine, yaşlı 
kurultayı, yetiştirme yurdu çocuklarına iş ve meslek edindirilmeleriyle ilgili yeni projelere ka
muoyuna yönelik kitap toplamaya, savaşa karşı çocuklara, çocuk, genç ve yaşlılara kamp ola
naklarına, yatılı okul ve meslek liselerinden kontenjan sağlanmasına, hizmetin kalitesinin yük
seltilmesine yönelik çalışmalar, kurumun imajını etkilemiştir. 

1992 yılında başlanan kurumun envanterinin çıkarılması çalışmaları, 1993 yılında tamam
lanarak yıllardır değerlendirilmeyen, atıl vaziyette bekleyen arsa, arazi ve binalar, tasarruf ve 
denetime kazandırılmıştır. Kira gelirleri üç kat artışa ulaşmıştır. 

Kurum hizmetlerinde, 1993 yılında, özellikle korunmaya muhtaç çocukların daha iyi me
kânlarda ve sıcak bir yuva ortamında yetişip büyümelerini sağlayıcı hizmetlere hız verilmiştir. 
1993 yılında sekiz büyük ilde başlatılan koruyucu aile projesiyle, korunmaya muhtaç çocukla
rın kurumda bakılma yerine, kendi ailesi veya seçilmiş profesyonel koruyucu aileler yanında 
bakılmaları hedeflenerek, uygulama başlatılmıştır. Böylece, hem korunmaya muhtaç ve hiz
met bekleyen çocuklara, hem de yüzde 9Ö'ı analı-babah olup ailelerin ekonomik yetersizliği 
nedeniyle yurt ve yuvalarda bakılmakta olanların, uygun aile ortamlarında yetiştirilmeleri im
kân dahiline girecektir. Bu çerçevede, Koruyucu Aile Yönetmeliği değiştirilerek, çocuklara, ai
lelerin yanında ücret karşılığı bakılması sağlanmıştır. Böylece, hem çocuklarımızın sağlıklı aile 
ortamına kavuşturulmaları ve ailelere ekonomik katkı yapılarak refah düzeyleri yükseltilmiş
tir. Yaygın ve etkin bir tanıtım kampanyasıyla birlikte, seçilen pilot illerde yeterli aylık ödeme 
ayda 1,5 milyon lira olarak belirlenmiştir. 

0-18 yaş grubu çocukların, 8-10 kişilik gruplar halinde bağımsız evlerde, profesyonel bakı
cı anne ya da ailelerle yaşamalarını öngören çocukevleri projesi yaygınlaştırılmıştır. 18 yaşını 
bitirip yurtlardan ayrılan, işe giren veya girmeye çalışan çocukların hayata uyumlarını kolay
laştırmak, barınma ve diğer gereksinimlerini karşılamak üzere gençlikevleri projesi başlatılmıştır. 
Sokak çocukları, gözlemevleri ve gençlik sağıltımevleri konusunda yeni projeler hazırlanıp uy
gulanmasına başlanılmıştır. 

Türkiye'de ilk defa, Türkî cumhuriyetlerin temsilcilerinin katıldığı Görme özürlüler Şû-
- rası düzenlenmiş ve ülkelerin birikimlerinin birbirlerine aktarımı sağlanarak devam edecek iş

birliği çerçevesi protokole bağlanmıştır. 
Turizm Bakanlığının TÜREM yetiştirme kurslarıyla, yetiştirme yurtlarında kalan çocuk

larımız yetiştirilip turistik otellerde işe yerleştirilmişlerdir. 
Millî Eğitim Bakanlığının METEM projesiyle çocuklarımıza ücretsiz meslekî eğitim veril

mekte ve işe yerleştirilmektedirler. Ayrıca, 3413 sayılı Yasa çerçevesinde, 1993 yılında 223 ço
cuk, kamu kurumlarında işe yerleştirilmiştir. Ekonomik yetersizlikler içinde bulunan ailelere 
ücretsiz kreş ve gündüz bakımevi sağlanması çalışmaları uygulama aşamasına gelmiştir, ti mü
dürlüklerimiz yurt, kreş ve bakımevleri bulunan illerde kültürel etkinliklerin öncülüğünü yap
maya başlamışlardır. Kitap toplama kampanyası neticesinde 70 bine yakın kitap toplanmış ve 
kuruluşlarımızda kütüphaneler oluşturulmuştur. 
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Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumumuzun pay aldığı döner sermayeler sıkı şe
kilde takip edilmeye başlanarak, 1991 yılında 26 milyar olan döner sermaye gelirleri, 1993 yı
lında 90 milyar liraya ulaşmıştır. Başta il müdürleri olmak üzere, personel hizmetiçi eğitime 
tabi tutulmaya başlanmış, böylece hizmette verimlilik de artmıştır. 1993 yılında yeni bir hizmet 
modeli, koruyucu, önleyici sosyal hizmetler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, 
Gaziantep, tzmir ve Giresun illerinde toplum merkezlerinin kuruluşu ile ilgili hazırlıklar sür
dürülmüştür. Ankara, tzmir, Giresun ve Bursa'da toplum merkezleri açılmıştır; İstanbul ve Es
kişehir illerinde de kadın konukevi açılmıştır. Evde, yaşlı, özürlü bakıma yönelik bir eğitim 
sertifikası programı başlatılmış, kursiyerler, aileler yanında, İşve İşçi Bulma Kurumu aracılı
ğıyla işe yerleştirilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, yatılı bakıma verilen korunmaya muhtaç 
çocuk, muhtaç yaşlı ve muhtaç sakat için çocuk yuvaları sayısı 69, kapasitesi 8 762, bakılan 
çocuk sayısı 7 618; yetiştirme yurtlarının sayısı 94, kapasite 11 955, bakılan çocuk sayısı 11215; 
huruzevleri sayısı 36, kapasitesi 4 386, bakılan 3 129; kreş ve gündüz bakımevleri sayısı 29, 
kapasitesi 2 452, bakılan 2 452; rehabilitasyon merkezleri sayısı 8, kapasitesi 800, bakılan 516'dır. 

Ayrıca, rehabilitasyon merkezlerinde gündüzlü olarak 5 694 spastik özürlüye, 1 432 gör
me ve işitme özürlüye hizmet verilmektedir. 

1993 yılında hizmete açılan kuruluşlar : 120 kapasiteli Siirt Saraçoğlu Çocuk Yuvası, 100 
kapasiteli Ordu Ünye Çocuk Yuvası, 150 kapasiteli Bingöl Çocuk Yuvası, İstanbul Şeyh Sait 
Çocuk Yuvası, Bolu İzzet Baysal Kız Yetiştirme Yurdu, Nevşehir Yetiştirme Yurdu, Erzincan 
Kız Yetiştirme Yurdu, Kocaeli Darıca Huzurevi, Ankara Ümitköy Huzurevi, Aydın Huzurevi, 
Bolu İzzet Baysal Vakıf Huzurevi, Mersin Rehabilitasyon Merkezi, Eskişehir Rehabilitasyon 
Merkezi, Ayaş Rehabilitasyon Merkezi, Bursa Gündüzlü Rehabilitasyon Merkezi, İsparta Gün
düzlü Rehabilitasyon Merkezi, Eskişehir Kadın Misafirhanesi ve Zonguldak Gündüzlü Reha
bilitasyon Merkezi. ' 

1994 yılında ülkemizde sosyal hizmet ve sosyal yardım hizmetlerine ayrılan kaynakların, 
tek elde toplanmasında duyulan gereksinimi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından yönlendirilmesi amacıyla destek hizmet verilecektir ve yasal çalışmalar ilgili ma
kamlara ulaştırılacaktır. 1994 yılında devlet bakımı ve korunmasına verilmek istenen çocuk, 
genç, yaşlı ve özürlüler için hedeflenen sayı 8 bin civarındadır. İnşallah bu sayı koruyucu aile 
uygulamasıyla illerde yaygınlaştırılırsa, artırılabilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, toplu
mumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu kuruma destek olmak herkesin görevidir. Bu 
nedenlerle, sağlanan bütçe imkânlarının artırılmasında fayda görülmektedir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam edecektir; an
cak, Parlamentomuzun bu konuda, bugüne kadar olduğu gibi, kuruma desteğini artırarak sür
dürmesi gerektiği inancındayız. Kurum ekonomik olanaklar açısından geliştirilmeli, uzman ele
manlarla takviye edilmelidir. 

1994 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diler, bu inançta hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın İleri, teşekkür ediyoruz efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ati Dinçer; buyurun efendim. 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Ali, yakışıyor mu sana kadın ve çocuklar hakkında 
konuşma yapmak? 

CHP GRUBU ADINA ALt DlNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli Divan üyeleri, 
değerli milletvekilleri; konuşmama, Sayın Aydın Güven Gürkan'dan gelen söze yanıtla baş
layayım. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Şaka söyledim, şaka... 
ALt DtNÇER (Devamla)— Kadınlar, çocuklar son derece önemlidir. Bu konularla ilgili 

konuşmanın bana yakışıp yakışmadığını düşünmek bile doğru değildir. Bu konuyla -kadınlarımız 
ve çocuklarımızla- ilgili hepimiz titiz davranmak durumundayız. Ben, çok önemsediğim bu 
konularda konuşmayı, bir sosyal demokrat olarak temel görev görüyorum. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hanginiz sosyal demokrat, anlayamadık?.. 
ALi DtNÇER (Devamla) — Ben, Cumhuriyet Halk Partisinden yetişmiş, Cumhuriyet Halk 

Partisinde ortanın solu politikasının oluşması sırasında gençlik kollarında görev almış, siyasal 
kişiliği sosyal demokrat olarak oluşmuş bir arkadaşınızım. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu, aslında toplumumuzun gelenekleriyle, görenekleriyle son 
derece bağdaşır, içice olan bir konudur. Bizim toplumumuzda, geleneksel olarak kadınlara ve
rilen değeri açıklayacak çok örnekler vardır. 

Gidin bakın Hacıbektaş'a; Hacıbektaşı Veli Dergâhında "kadınlarına önem vermeyen top
lumlar gelişemez" diye, Hacıbektaşı Veli'den özsözler görürsünüz. Peygamberimizden, pek çok 
büyüğümüzden, devlet adamımızdan buna benzer örnekleri vermek mümkün, özellikle, Bi
rinci Dünya Harbi sırasında 3 milyona yakın şehit verdik. Harp şehitlerinin yetimlerine, o zor 
günlerde toplum, ülke, devlet nasıl sahip çıkmış? Şimdiki Çocuk Esirgeme Kurumunun özü 
olan himaye-i etfal nasıl oluşmuş; hangi koşullarda, hangi fedakârlıklarla oluşmuş? 

Harp yetimlerine, görev şehitlerinin çocuklarına, "Darüşşafaka" diye dünyada eşi enderi 
bulunmayacak bir müesseseyi biz yaratmışız. Bu Darüşşafaka'dan yetişmiş, şu anda bile ara
mızda olan değerli insanlar var; Başbakanlık Müsteşarlığı yapan, şimdi ise Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri olan Necdet Seçkinöz gibi, Ziraat Bankası Genel Müdürü Coşkun Ulusoy' gi
bi... Bakın, bizim mizah ustamız Aziz Nesin bile fakir bir ailenin çocuğu olarak Darüşşafaka'
dan yetişmiştir. Niye biz, yeni Darüşşafakalar ortaya koyamıyoruz; böyel anasız, babasız ço
cuklarımıza sahip çıkabilmek için?.. Hatta, onları üniversite düzeyine niye yansıtamıyoruz, ak-
taramıyoruz? Biz geleneklerimize, göreneklerimize uygun davranırsak, atalarımızın yaptıkla
rından çok daha fazlasını yapabiliriz. 

Eh zor koşullarda dahi, en ters durumlarda dahi, kimsesiz çocuklara bu toplum sahip çık
mış, Maliye Bakanı Cavit Bey, tzmir Suikastından sorumlu tutulmuş, İstiklal Mahkemesinin 
kararıyla hayatını kaybetmiş; ama, oğlu Şiar Yalçın'a, Hüseyin Cahit Yalçın, hatta Mustafa 
Kemal Atatürk dolaylı olarak sahip çıkmış, onu yetiştirmiş, değerli bir hukukçu, değerli bir 
satranç ustası, yazar olarak topluma hizmet eder hale getirmişler. 

Bir başka, ters gibi gelecek bir örnek : Gazeteci Ali Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında Ana
dolu Hükümetine (Ankara Hükümetine) karşı idi. Damat Ferit Hükümetlerinde Dahiliye Na
zırlığı yapmıştı. Hemen İstiklal Harbinin son günlerinde, o da hayatını kaybetti; ama onun 
oğlu, Zeki Kuneralp'a bu toplum sahip çıktı, yetiştirdi, O Ali Kemal'in oğlu Zeki Kuneralp, 
Türk diplomasi kadrolarında çok önemli görevler yaptı. Büyükelçilik yaptı, Dışişleri Bakanlı
ğının üst düzey bürokratik makamlarında yer aldı ve ülkemize hizmet etti. 
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Şimdi, o günlerde, o zor koşullarda bunlar yapılabilmiş. Çocuk Esirgeme Kurumunun yap
tıklarını hep biliyoruz; ama, bugüne geldiğimiz zaman, çok daha iyi imkânlarımız olduğu hal
de, yeterli olmadığımızı görüyoruz; hem de nasıl yeterli değiliz?.. Bu konu, bir sosyal demok
rat partinin sorumluluğunda; ama, kadınlarımıza nasıl 70 milyar lira gibi, cüce, cılız bir raka
ma razı oldularsa, bu kimsesiz çocuklar için de 1,5 trilyon gibi, bu bütçe içinde denizde katre 
olan bir rakama razı oluyorlar. Bu, iş yapmak isteyen sosyal demokrat ideolojiye göre, sosyal 
devlet görüşüne göre çalışmak isteyen bir anlayışın ürünü olamaz. Bu anlayışı sergileyenler, 
kendilerine dönüp bakmalıdırlar, sosyal demokrat deyip denemekte kuşku duymalıdırlar. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Aliciğim, bizim kendimizden kuşkumuz yok; sizden de yok, 
kendimizden de yok... 

ALİ DİNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben bütün bu uyarıları tepkiyle karşı
lanır düşüncesiyle değil; belki anlayışla karşılanır, belki yanlışları düzeltir düşüncesiyle yapı
yorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, nüfusu hızla artan bir ülkedir. Bir yandan hızlı bir nüfus 
artışı, şehirlere hızlı bir göç hareketi ve kentlerin sağlıksız, çarpık gelişmesi, pek çok sorunu 
geometrik diziyle artırmaktadır, güçlendirmektedir ve pek çok sosyal hizmet alanında üstün 
çabaları gerektirmektedir. Bugün ülke nüfusumuzun yüzde 60-65'i şöyle böyle sosyal güvence
ye sahip. Orada da dağınıklık var, Bağ-Kur'u var, Emekli Sandığı var, SSK'sı var, bazı özel 
sandıklar var; ama, geri kalan insanlarımız, milyonlarca yurttaşımız -ki, çoğunluğu kırsal alanda 
yaşar- hiçbir sosyal güvenceye sahip değildir. Hiç kuşku yok ki, bu insanlarımıza da sahip ol
ması gereken kuruluş Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudur. Hedef grup olarak 
bunları almak durumundadır. Türkiye'de sosyal hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan 
bu temel kuruluş, kendi kendini ayakta tutmakta başarılı olamadı, 1,5 trilyonluk bütçesine ba
kıyorsunuz, 1 trilyon 70 milyar lirası salt personel giderlerine, geri kalanının da önemli bir kıs
mı proje çalışmaları, yatırımlar, şunlar, bunlar... Yani, 30 bine yakın kimsesiz çocuğa bakıyor
lar; hangi parayla?.. Yani bu kuruluş, bu anlayışla bir istihdam kurumu olmaktan öteye gide
miyor. Ola ola var olan elemanlarına maaş verme durumunda kalıyor. Bu kuruluş ayrıca, mes-
Iekiçi eğitimle, kimsesiz çocuklara, yaşlılara, özürlülere bakacak ara elemanlar da yetiştirmek 
durumunda, bakıcılar yetiştirmek durumunda. Kız meslek liselerinden, başka ortaöğretim ku
rumlarından mezun olan, bu alana ilgi duyan gençlerimizi alıp, kız-erkek yetiştirip, meslek 
sahibi etmek durumunda; ama, bu imkânlarla bunu yapması mümkün değil. Çünkü, var olan 
personeline dahi eğitim veremez ki, dışarıdan yeni eleman alabilsin, hizmetlerini geliştirebilsin. 

1994 yılı bütçesiyle bu kuruma hak ettiği önemin verildiğini iddia etmek mümkün değil
dir. Kurumun bütçe olanakları artırılıp, yeni gruplara, spsyal hizmetlere gereksinim duyan çok 
sayıda yurttaşımıza götürülen ve götürülmesi gereken hizmetlerin geliştirilmesi gerekiyor; ama, 
yok bunlar, mümkün değil. Bu anlayışla, bu kafayla da yapılması zor. Kurumun bütçe içindeki 
payı zannediyor musunuz ki, arttı; hayır... Geçen bütçede binde 2.4 gibi çok küçük bir rakam
dı; bu bütçede binde 1.9'a inmiş, bırakın artmayı, göreceli olarak azalmış. 

Bu Hükümetin, özellikle sosyal demokrat ortağının; eğer sosyal demokratsalar... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Şüphen mi var?.. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — ... bu konuya verdiği önem, bü olmamak durumundadır. So

kak çocukları her gün artıyor. Bunların hepsi bizim çocuklarımız, bu çocuklar her türlü ihmal 
ve istismara açık ve toplumun karşısına kısa sürelerde suçlu ya da uyuşturucu kurbanı olarak 

— 441 — 



T.B.M.M. B : 42 12 , 12 . 1993 O : 2 

çıkıyorlar. Bu çocuklar hiçbir şey bulamazlarsa, tiner kokluyorlar, taze ciğerlerini tarumar edi
yorlar. Bunların hepsi bizim çocuklarımız. Bu çocuklarımıza sahip çıkacak programları, bu 
bütçeyle, bu kadro anlayışıyla, bu yaklaşımla ortaya koymak mümkün değildir. (RP sıraların
dan alkışlar) 

Yaşlılarımız hizmet bekliyor, huzurevi, yaşlı merkezleri istiyor. Belediyeler bile sınırlı ola
naklarıyla çok daha iyi işler yapabiliyorlar; en azından, yaşlıların gündüz bir araya gelebile
cekleri mekânlar oluşturuyorlar. Yaşlısına sahip çıkmayan, geçmişini unutur, geleceğine de sa
hip çıkamaz. Bu parayla mı yapılacak bu işler, bu anlayışla mı yapılacak bu işler? Bir sosyal 
demokrat konuya böyle mi bakar? Yani, Hükümet ortağı?.. Pazarlık yapılır, tartışma yapılır. 
Zaman geldi, Plan ve Bütçe Komisyonunda Çankaya Belediyesi için, muhalefet partileri, ikti
dar partileri bir araya geldiler, -benim seçim bölgemin belediyesi için- milyarlarca lira ek kay
nak çıkardılar. Plan ve Bütçe Komisyonunun tartışmalarını hatırlayın; bu kuruma verilen pa
ranın çok az olduğunu, iktidar partisine mensup bazı milletvekili arkadaşlarımız da dile getir
diler, ortak öneri geliştirdiler. Ama, ne oldu; iktidarın direktifiyle, iktidar partisi milletvekille
rinin çoğunluğu ödenek artışıyla ilgili bütün önerileri reddettirdiler. Bizim amacımız, bu kuru
mun görev yapar hale gelebilmesiydi. 

Şimdi, Sayın Bakan bana gönderdiği bir notta, kuruluş tasarısının ilgili hazırlık komisyo
nunda (alt komisyonda) beklediğini söylüyor. İçtüzük gereği bütün komisyonlarda iktidar par
tileri çoğunlukta; komisyonu ve Meclisi çalıştırmak iktidar partililerin işi; bunu yapamıyorlar, 
engeli de muhalefetten görüyorlar... Yani, iktidar, şikâyet etme yeri değildir, çoğunluğuyla, alt 
komisyonlarda, komisyonlarda, Mecliste iş yapma yeridir; hem kendileri iş yapamayacaklar 
hem kel hem fodul olacaklar, yapılamayan işin suçunu da muhalefete yükleyecekler... Bu, çok 
ucuz ve kolay bir yol. 

Yanlış anlaşılma olmasın; ben, kadınlarımızla ilgili 20'ye yakın toplantıya ancak katılabil-
diklerini söylüyorum. Keşke 30-40 toplantıya katılsalar! Orada çok değerli hanımların varlığı
nı biliyorum ve bu hanımlarımız bu konuda çalışıyorlar. O çalışmalarda, hiç olmazsa, durum 
tespiti yapmaları gerektiğiyle ilgili düşüncelerimi de arz ettim. Yoksa, Şirin Tekeli gibi, Oya 
Araslı gibi, Nermin Abadan Unat gibi, Selma Acuner, Nevin Şenol, Çiğdem Arıkan gibi ha
nımlarımızın Türkiye'yi yurt dışında temsil edebileceklerini, bu konularda daha çok yurt dışı
na gitmeleri gerektiğini, o nedenle de bu bakanlığa bu müsteşarlığa, bu genel müdürlüğe çok 
daha fazla kaynak aktarılması gerektiğini söylüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kurum bu parayla özürlülerle ilgili de bir şey yapamaz. Türki
ye'de sayıları 5 milyonu aşan özürlüler var. Bu özürlülerle ilgili dernekler bile çok daha iyi 
çalışmalar yapabiliyorlar, hem de halkın katılımını sağlayarak. Kurum, iyi bir çalışma yapmak 
istiyor. "Bu kimsesiz çocuklar, özürlüler, yaşlılar toplumundur, hepimizindir" diyor; toplu
mu, koruyucu aile programıyla, katılımcı bir şekilde, bu sosyal devlet anlayışının içine sokmak 
istiyor. Ama, bu parayla nereye gider? Ailelerin yanında, sıcak aile yuvasında kimsesiz çocuk
ların yetişmesini sağlamaya çalışıyor; ama, bu parayla bir yere gidemez. 

Değerli avukat arkadaşımız hanımefendi Noyan Sav'ın kurduğu küçük dernek bile, bu 
kimsesiz çocukların 18 yaşını tamamladıktan sonra, meslek sahibi olabilmeleri, üniversite eği
timlerini tamamlayabilmeleri için, kurumdan çok daha iyi çalışmalar yapabiliyor. Çünkü, ku
rum, eline geçen bütün parayı, bu cılız bütçeyi, var olan personelinin maaşına verse, yetmiyor. 
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Kurumun bütçesi, 1993 yılına göre, sözde, yüzde 70 artırılmış gibi görülüyor. Aslında, bu
nun anlamı şu : Kurum, sadece enflasyon oranı kadar ek imkâna sahip olacak, hizmetlerini 
nitelik ve nicelik olarak geliştiremeyecektir. Yani, eğer, enflasyon yüzde 70'in üzerine çıkarsa 
-ki, öyle görünüyor- kurum, enflasyonu dahi karşılayamayacak bir gelirle karşı karşıya. 

Halbuki, Türkiye'de bakıma muhtaç, korunma ve yardım bekleyen çok çocuğumuz, özür
lümüz, yaşlımız var. Onlara bunu reva görmek bize yakışır mı? Sosyal devlet anlayışına, bugü
nün Türkiyesine yakışır mı? 

Değerli arkadaşlarım, burada doğruyu hepimiz ortaya koyalım. Bu bütçeyle bu kurum , 
bir yere gidemez. Bu bütçenin kabulüyle kuruma hayırlı bir iş yapmış olmayız. Bu bütçeye mu
hakkak ve muhakkak yeni kaynaklar eklenmelidir. Bunun için, hepimiz uğraş vermek duru
mundayız. Bu müessesenin vazgeçilmezliğini biliyoruz; geçmişten bu zamana memleketimize 
getirdiği bütün hizmetleri biliyoruz ve modern Türkiye'ye biz bu kurumu çok daha güçlü bir 
kurum olarak kazandırmalıyız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, toparlayabilecek misiniz efendim? 
ALt DtNÇER (Devamla) — Hay hay efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALt DtNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, var olan kaynakları da uygun kullan

mıyoruz. Bu kurum, sosyal hizmet, sosyal yardım götürecek. Kurum kargaşası yaratıyoruz. 
Bir Fak-Fuk Fon var; orada da birtakım kaynaklar var. Mülkî idare amirlerinin başkanlığında 
bu kaynaklar gelişigüzel dağıtılıyor. Hem de nasıl?.. Feodal kültür kalıntısı davranışlarla dağı
tılıyor. Hani ağa efradına para dağıtır ya, hani padişah kullarına ulufe dağıtır ya, hani mafya 
babaları kabadayılarına, militanlarına, fedailerine parsa dağıtır ya, ona benzer bir şekilde mülkî 
idare amirlerini, bayağı önemli bir kaynağı çarçur etmekle karşı karşıya bırakıyoruz. Bu kay
nak da aslında bu kuruma aktarılmalıdır ve disiplinli, planlı, programlı, modern bir anlayışla 
projelendirilerek ihtiyaç sahiplerine verilmelidir. 

Sözde, belediye gelirleriyle döner sermayelerin yüzde l'i bu kuruma gidecek... 
Şimdi, elhak; kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kalmış gayrıya himmet ede... Bele

diyeler maaş vermiyor. Döner sermayeler bu parayı aktarmamak için çeşitli yollar buluyorlar. 
"Biz başka bir kanuna göre kurulduk" diyorlar. Hayda!.. Buradan gelecek kaynaklara göre 
sosyal hizmet sunacağız. Bu, olacak iş değil. Biz, bu işi çok daha ciddi bir şekilde ele alabilme
liyiz ve iktidarda olan sorumluluğunu bilmelidir. İktidarda olan bu sorumluluğun gereği, hele 
hele ideolojisi sosyal demokrat olanlar, ideolojilerinin gereği bu kurumu en az 10 misli, 20 misli 
bütçeye kavuşturmalıydılar. Başka bazı kurumlarda va, bunu görüyoruz. 

(Mikrofon otomatik .cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, derdimiz çok biliyorum, ama süremiz yok o kadar. 
ALt DtNÇER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Daha önce ortaktık... 
ALt DtNÇER (Devamla) — O zaman da aynı şeyi söylüyorduk. Biz, o zaman da Çekiç 

Güç'le ilgili aynı şeyi söylüyorduk; sosyal politikalarla ilgili aynı şeyi söylüyorduk. Zaten anla
şamadığımız için, gerçeğe, özümüze, bu ülkeyi kuran Cumhuriyet Halk Partisine döndük. Bu 
özü hepimiz sahiplenmek durumundayız. Bu, aslında, hepimizin özüdür. 
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MEHMET ÖZKAN (tzmir) — Yeni mi farkına vardınız? 
ALt DÎNÇER (Devamla) — Partimizin açılmasıyla ilgili imkân ortaya çıkar çıkmaz işin 

farkına vardık; ama, uyuyanlara uyanın diyoruz, gaflet uykusundan uyanın diyoruz. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, teşekkür ediyorum efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Necmi Hoşver. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 1994 yılı bütçesi üzerinde 
Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk toplumu
nun en önemli meselelerinden birisi de sosyal hizmetler meselesidir. İnsanın doğuştan ölünce
ye kadar bütün problemleri; mağdurların, sakatların, fakirlerin ve çeşitli organ özürlülerinin 
problemleri toplumumuzun ana problemlerindendir. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde va
kıflar ve darüleytam, yani yetim evleri tarafından yürütülen ve çok yaygın olan sosyal hizmet-: 
ler, günümüzde, 1983 yılında çıkarılan 2828 sayılı Kanunla kurulmuş Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu Kurumun da, devle
tin, ekonomik ya da sosyal yoksunluk nedeniyle korunmasına verilen bebekten yaşlıya ve özürlüye 
kadar çok geniş bir hizmet alanı ve sorumluluğu vardır. Korunmaya, bakıma veya yardıma muh
taç aile, çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve diğer bireylerin, ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya 
çıkan sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi 
bu kurumun temel amacıdır. 

Kurumun son on yıllık bütçeleri incelendiğinde, ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı 
muhtaç duruma düşmüş aile, çocuk, genç, özürlü ve yaşlı vatandaşlarımıza götürülen hizmet
ler için bütçeden ayrılan ödeneklerin yetersiz kaldığı görülmektedir; ancak, bu kıt kaynaklara 
rağmen, Kurumun, son on yılda aşama kaydettiği ve bu ulvi görevi başarıyla yürütmeye çalıştı
ğı görülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk toplumunun aile fertleri arasındaki dayanışma 
geleneği, yaşlı ve özürlü konusundaki problemlerin sosyal bir sorun olarak karşımıza çıkması
nı engellemiştir. Ancak, günümüzde sanayileşme, şehirleşme ve göç gibi nedenlerle geleneksel 
aile yapısında meydana gelen değişiklik, artık bu problemleri gizli kalmaktan çıkararak, orga
nize bir çalışmayı gerektiren toplumsal birer sorun haline getirmiştir. 

Kurumun hizmet alanlarının her biri önem arz etmekteyse de, bana göre, ele alınması ge
reken konulardan birisi de yaşlılarımıza götürülen hizmettir. Ülkemiz nüfusunun yüzde 6.7'si 
olan 4 milyon civarındaki insanımız 60 ve daha yukarı yaştaki insanlarımızdır. Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, bu yaşlı nüfus içerisinden muhtaçlık durumuna düşmüş yak
laşık 5 bin yaşlıya 36 kuruluşta hizmet vermektedir. Ömrünün büyük bir bölümünü ülkemizin 
refahı için çalışarak geçiren ve birtakım nedenlerle devletin himayesine ihtiyaç duyan bu saygı
değer insanlarımız için, kuruluş bakımı şeklinde götürülen hizmetin, yaşlılarımıza, evde des
tek hizmetleriyle de desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Yaşlılarımızı kendi sosyal çevrele
rinden koparmadan, aile ve çevreleriyle ilişkilerini idame ettirecek bir takım şekli daha uygun 
olmaz mı? Sayın Bakanın bu konuya yakın ilgilerini bekliyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; .halkımızın duyarlı olduğu sosyal hizmetler konula
rından birisi de, özürlü vatandaşlarımız ve bunların ailelerinin sorunlarıdır. Ülkemizde özürlü 
sayısının 5 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Özürlü vatandaşlarımızın sosyal ve 
ekonomik sorunları sadece kendilerine ait olmayıp, aile ve yakın çevrelerinin de bu sorunlar
dan etkilendiği düşünüldüğünde, bu rakamın 20 milyonun üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Bu
na karşılık, Kurumda, 516 özürlüye, Kurumun 1993 yılı bütçesinde yer alan 43 milyar ödenekle 
hizmet götürülmeye çalışıldığı görülmektedir. 

özürlü konusu, özel bir hizmet alanıdır. Bu, pahalı bir hizmet olup, fedakârlık ister. Bu 
nedenle, 1994 yılı bütçe teklifinde ayrılan 87 milyar ödenek, ne mevcut hizmetin devamını sağ
lamaya ne de hizmet götürülen grubun sayısını artırmaya yeterlidir. 

Kuruma bağlı kuruluşlarda hizmet alan grupların özellikleri gereği, görevli olan personel
den diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan farklı olarak, daha özverili bir çalışma 
temposu beklenmektedir. Yatılı olan kuruluşlarda 24 saat sürekli hizmet verildiği ve teke tek 
ilişkinin geçerli olduğu düşünüldüğünde, bu hizmetin personele yüklediği sorumluluğun ağır 
olduğu görülecektir. Bu nedenle, kuruluşlarda çalışan personelin günümüz ücretleri ile kurum 
bünyesinde tutulmasına imkân bulunmadığı, son yıllarda kurumdan ayrılan personel sayısın
dan anlaşılmaktadır. Bu nedenle, kurumda çalışanların lehine farklı bir ücret politikasının iz
lenmesi halinde, kurumdan ayrılma isteklerinin önüne geçilebileceği gibi çalışanlar teşvik edil
miş olacaklardır. 

Bir yandan kurum ödenek yetersizliği ve nakit sıkıntısı içerisinde bulunurken, diğer yan
dan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla yapılan sosyal yardımlar, kay
nak israfı ve hizmet tekrarına neden olmaktadır. 

Ülkemizde sosyal sorunların önlenmesi veya çözümlenmesi alanında tek yetkili olan ku
rum, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetler ağırlıklı olmak üzere, yalnızca kuruluş 
bakımı veren bir niteliğe dönüştürülmüş durumdadır. Oysa, bilindiği üzere her çözülmeyen sosyal 
sorun, daha büyük sorunların doğmasına sebep olmaktadır. 

Kurumun, zaman yitirmeden, bir yandan mevcut hizmetlerini iyileştirme, diğer yandan 
görev alanlarının tamamına yönelik yeni hizmet modellerini geliştirme çabalarına hız verilme
sini beklemekteyiz. Yeni hizmet modellerine geçilirken, kadın misafirhaneleri, çocuk misafir
haneleri, gençlik evleri ve toplum merkezleri gibi çalışmalarda yerel yönetimlerle işbirliği ya
pılması, kaynak israfını önleyeceği gibi, sorunların mahallinde çözümüne katkı sağlayabilece
ği kanaatindeyim. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, Türkiye'nin tüm sosyal sorunlarını çöz
mesi beklenmektedir. Oysaki bu sorunların çözümünde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
toplumun tüm kesimlerinin toplumsal sorumlulukları bulunmaktadır. Aksi takdirde, yasalarla 
verilen yetki ve sorumluluğun, sorunların çözümünde yetersiz kalmaktadır, örneğin, 3413 Sa
yılı Yasa ile tüm kamu kurum ve kuruluşlara serbest kadroların binde l'i oranında korumaya 
muhtaç çocuk istihdamı sorumluluğu verilmesine rağmen, birçok kamu kurumu bundan kaç
makta, dolayısıyla, devletimizin yetiştirdiği evlatlara bir iş imkânı sağlanamamaktadır. 

Başta bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının Bu konuya neden hassasi
yet göstermediklerini anlamak mümkün değildir. Zira, 18 yaşını dolduran çocukların bırakıl
dığı, basınımızda çok sık yer almakta ve kamu vicdanı da bu kurumu suçlamaktadır. 
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Kurumda korunan ve bakılan çocukların, korunma nedenlerinden birisi de ekonomik yok
sulluk içerisinde olan ailelerin bölgelerinde okul veya yatılı bölge okulları olmayışı nedeniyle 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kuruluşları, yatılı bir okul olarak gör
meleridir. Millî Eğitim Bakanlığının yatılı bölge okullarının sayısının artırılmasının yanı sıra, 
toplumun bu hizmetten daha kolay yararlanabileceği bir sistem getirilmesi halinde, bu durum
daki çocukların koruma altına alınmadan okuma imkânı sağlanacağından kurum, asıl hizmet 
bekleyen kesime ulaşma imkânına sahip olabilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle kurumun sorumluluğu altına verilen 0-3 yaş 
grubundaki ana, veya herhangi bir yakını bulunan, ancak gerek sosyal, gerekse ekonomik ne
denlerle ailesi veya yakınlarının yanına dönme imkânı bulunmayan çocukların evlat edinilebil-
mesi için Medeni Kanunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyim. 

Biraz evvel değindiğim konulardan da anlaşılacağı üzere, spesifik sorunlar yerine, kuru
mun politikalarına ilişkin sorunlarını anlatmaya çalıştım. Eğer, Türkiye'deki bu sosyal sorun
ların, kangren olmadan çözümlenmesini istiyorsak- ki, bunda şüphem yoktur- bu güzide ku
rumumuzun politik mülahazalardan uzak tutulması ve kurum bürokratlarının hizmete ilişkin 
sorunlarına çözüm aramak, hepimizin ilgi alanı olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünün yaptığı hizmetlerin yürütülmesinde hayırsever vatandaşların destekleri önemli 
bir yer tutmaktadır. Başta değerli hemşerim tzzet Baysal olmak üzere, tüm hayırsever vatan
daşlara Partim ve şahsım adına bu kürsüden şükranlarımı sunuyorum. 

1994 yılı bütçesinin devletimize, milletimize, kuruma ve bu hizmete ihtiyaç duyan grupla
ra hayırlı, uğurlu olması dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -— Teşekkür ediyorum Sayın Hoşver. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Melih Gökçek; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; her şeyden önce, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1994 malî yılı bütçesinin, 
oradaki çocuklarımız için hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 

Bütçeyi, hep birlikte rakamsal olarak ele aldığımızda, üzülerek ifade edeyim, bu rakamlar 
Çocuk Esirgeme Kurumunun problemlerine merhem olabilecek rakamlar değil. Bir zamanlar 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptığım dönemde, özellikle 
bütçenin artırılması için -ki, burada oturan bürokrat arkadaşların bazıları o dönemde benimle 
beraber çalışan arkadaşlardır- Devlet Planlama Teşkilatına olsun, Maliye Bakanlığına olsun, 
Genel Müdür olarak bizzat gidip, hatta Sayın Bakanıma (Cemil Çiçek'e) sık sık telefonlar aç-
tırıp,~o dönem içerisinde bütçeyi yüzde 300'lere kadar yükseltebildik. Bir işin kavgası verilirse, 
neticesi olur; ama, işten uzak kalırsanız, işle alakalanmazsanız, diğer bütçelerdeki mevcut olan 
yükselmeler aşağı-yukarı aynı orantıda buraya yansır. Bu da, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumunda hizmetlerin yeterince verilememesi anlamına gelir. 

Değerli milletvekilleri yuvalara, yurtlara huzurevlerine hiç gidiyorlar mı, bilmiyorum. Eğer, 
gidiyorlarsa, şu manzaraları devamlı olarak net bir şekilde hemen hemen her yurtta görecek
lerdir. Şu anda yurtlar pislik içerisinde yüzmektedir, net olarak söylüyorum; pislik içerisinde. 
Maalesef, yemekler, son derece bozulmuştur. Bizim zamanımızda birinci sınıf lokantada çıkan 
yemekler varken, şu anda -samimi olarak söylüyorum- personelin birçoğu, ekmek arası tabir 
edilen köfteyi alıp,'kuruma getirip, orada yemeyi tercih etmektedirler. Bunu, yemeklerin kalitesini 
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göstermek babında söylüyorum. Giyecek deseniz, çocukların üzerinde giyecek yoktur. 
Genel Müdür olduğum zaman, depoları dolu olarak bıraktım. Tam bir-birbuçuk sene, Melih 

Gökçek'in Genel Müdür olduğu dönemdeki -depodaki- malzemeleri dağıtarak idare ettiler. Şu 
anda Ankara'daki herhangi bir okula gidiniz, okulda okuyan çocuğa bakınız; çorabı yoktur, 
varsa da deliktir. Yüzünden pislik akmaktadır. Daha geçen ay içerisinde 2 ilkokula gittim, 2 
ilkokulun 2'sinde de -üzülerek ifade ediyorum- çocukların durumları içler açışıydı, üstleri pis
likten geçilmiyordu. Öğretmenleriyle konuştum; "ikaz ediyoruz; ama, yurtlardan maalesef bir 
alaka göremiyoruz" diyorlar. Yurtların hali budur ve en acı taraf şudur; yurtlar dayak meka
nizmasının işlediği birer işkencehaneye dönmüştür. Şu anda bütün yurtlarda feci şekilde dayak 
vardır. Bu dayak hadisesi bir seferinde de bizzat kameramanla birlikte gitmek suretiyle tespit 
edilmiştir. Bunu Flaş TV göstermiştir, Hürriyet Gazetesi muhabirinin bantında mevcuttur, ço
cukların itirafı doktorların itirafı vardır; çocuklar devamlı işkence altındadır. Şu anda Çocuk 
Esirgeme Kurumunda gerçekten çocuklar işkence altmdalar; bunu, açık ve net olarak ifade 
etmekte fayda var. Eğer gerçekten bunların aksi olduğu iddia ediliyorsa, Sayın Bakandan istir
ham ediyorum, gerçi Sayın Bakan ifade ediyorlar, parti içi çekişmelerden diğer işlere bakmaya 
pek vakit bulamıyorlar. "Benim muhalefetim dahi parti içi muhalefetin yanında hafif kalıyor" 
diye bana bir sohbetlerinde ifade ettiler; o açıdan ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan gerçek
ten bu söylediklerimize, "hayır, yalan" diyorsa, şu kürsüye çıkıp buradaki milletvekillerine, 
"bütün yurt ve yuvalarım, huzurevlerim açık, işediğiniz zaman gidebilirsiniz, gazetecileri de 
yanınıza alabilirsiniz." desin. Ben, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü olduğum dönem
de, SHP Milletvekili Sayın Yaşar Yılmaz ve SHP Grup Başkanvekili Sayın Hasan Fehmi Gü
neş'le ayrı ayrı görüştüm ve "Gelin yurtlarımızı denetleyin. İster gazeteyle gelin, ister haber 
vermeden gelin, dilediğiniz zaman gelin" dedim, bu arkadaşlarımızın ikisi de sağdır, sorabilir
siniz. Ama, o dönem içerisinde SHP'Ii arkadaşlar gelip benim yurtlarımı denetlemekten çe
kindiler. 

Şimdi, biz rica ediyoruz, istirham ediyoruz, Sayın Bakan çıkıp, "Sayın Melih Gökçek, 
senin söylediklerin yanlış, şu Parlamentoya ilan ediyorum, bütün yurt ve yuvalarımız açık, şu 
milletvekilleri dilediği zaman gelsinler yurtları gezsinler" desinler; eğer, ben, şu söylediklerimi 
ispat etmezsem, milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım, bu kadar açık ve net olarak söylüyo
rum ve hodri meydan diyorum. Kendileri de aynı şekilde cesaret sahibiyseler buyursunlar aynı 
şeyleri söylesinler. Yazıktır, günahtır buradaki çocuklara. 

Şimdi, işin en feci tarafına geliyorum : Saray Çocuk Yuvasında özürlü bir çocuğa dayak 
atılmak, hem de ağzından omurilik suyu gelene kadar dövülmek suretiyle -ki, bu da Flaş TV'de 
net olarak gösterilmiştir- ölüme terk edilmiş ve dayak neticesinde ölmüştür. 

Numune Hastanesinin Başhekimi herkes tanır, gidip sorsunlar. Numune Hastanesi Baş
hekimi, "bizim en büyük şikâyetimiz, çocuk yuvalarından hasta olarak gelen çocukların ye
tersiz beslenmeleridir" diyor. Bakın, net bir şekilde, isim vererek söylüyorum : Bugün, Numu
ne Hastanesinin Başhekimine gidin; çocuklar için, "yetersiz beslenmeden dolayı hasta oluyar-
lar, buraya geliyorlar, sonra da ölüyorlar. Bunun üzerine gidin" diyecektir. Yazık, günah değil 
midir? Yerinde oturmakla idare olmaz. Soruyorum kendilerine; genel müdürleri iki sene içeri
sinde acaba kaç yurdu gezmişlerdir? Oturmakla idare olmaz. 

Üzülerek şunu da ifade edeyim; bizim zamanımızda ne kadar yapılmış müspet iş varsa, 
hepsi teker teker bozulmuştur, örnekler vermek istiyorum : Bakınız, raportör olarak, Sayın 
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Mustafa Ünaldı'nın ve Sayın Selçuk Maruflu'nun, verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamış 
oldukları bir rapor var. Bu raporda da birtakım ifadeler var. Hepsi yanıltılarak verilmiş ifade
ler; tabiî, işin aslını bilmedikleri için, maalesef, bunlar, doğruymuş gibi rapora yazılmış. Mese
la, bu raporda "yetiştirme yurtlarında koruma altında bulunan ve 18 yaşını doldurmuş olan 
çocuklardan toplam 4 982'sinin, 3413 sayılı Kanun gereği çeşitli kamu kurum ve kuruluşların
da işe yerleştirildiği, söyleniyor. Rakam doğru. Bunun 4 bin küsuru benim zamanımda yerleş
tirildi; ama, ikibuçuk senede bir kişiyi yerleştiremedüer. Halbuki, isterlerse her sene, ne kadar 
açıkta olan çocuğumuz varsa, bu kanun gereği, rahatlıkla yerleştirebilirler. Şerefimle söylüyo
rum, çocuklar kaç defa bana geldiler, "ne olur Sayın Genel Müdürüm, bizi işe yerleştirin" 
dediler. "Ben, size tavassut edemem; edersem tam aksine sizi süründürürler" diyerek mecbu
ren geri gönderiyorum. Babnız, ikibuçuk senenin içerisinde bin çocuğu işe yerleştirmekten aciz 
bir genel müdürlük düşünebiliyor musunuz. 

ifadelere bakınız; "Sosyal hizmetleri, devletin denetimi ve gözetiminde halkın gönüllü kat̂  
kışının da sağlanarak bir bütünlük içerisinde yürüttüğü, sosyal hizmetler alanında faaliyet gös
teren kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon tesis edilerek, 
kaynakların en verimli şekilde kullanılması yönünde çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir." İfade 
bu. Tam tersine, bugün gönüllü kuruluşlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 
hiçbir işine karışamazlar. Karıştıkları takdirde, kapı dışarı edilirler. Bunun en güzel örneği, Sa
ray Sosyal Tesislerinde, gidip çocuklara yardım eden Türkiye Kimsesizler ve Güçsüzlere Yar
dım Derneği kapı dışarı edilmiştir. Kendi işlerine karışmayacaksınız, getirip müdüre para tes
lim edeceksiniz; ancak bu takdirde kabul ederler. 

Bir ifade daha var : "öğrenimlerine devam eden çocukların başarılarını artırmak ama
cıyla, başarılı çocukların öğretim yılı sonlarında yurt içi gezi ve kamplar düzenlenerek ödül-
lendirildiği..." deniyor. Doğrudur, kısmî olarak yapılmıştır; ama, size açık ve net olarak söyle
yeyim, bizim zamanımızda benim genel müdür olduğum dönemde Uşak'ta yapmış olduğumuz... 

HALİL İBRAHM ÖZSOY (Afyon) — Anavatan Hükümeti zamanında. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Benim genel müdür olduğum dönemde... 
Ama biliyorsunuz, ben o dönemde partili değildim, Anavatan Hükümetinde bürokrat

tım, bürokrat olarak hizmet ettiğim dönemde... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)— O zaman, "ben" de... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Söyle yahu, "Anavatan Hükümeti zamanında" de. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Ama, az fırça yemedim bazı ANAP'ılardan, onu da 

bilesiniz, onu da ayrıca konuşalım. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Ya siz onu beğenmediniz ya onlar sizi beğenmedi. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Teşekkür ediyorum, sağolun. 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, sizin sürenizi kullanıyorlar, haberiniz olsun. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Ne yapayım efendim, maalesef... Ziyanı yok, ne de 

olsa eski arkadaşlarımız, süre yabancıya gitmiyor. 
Benim dönemimde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Uşak-Banaz'da bir yaz 

boyunca, ortalama 2 bin ilâ 4 bin çocuğa hizmet verebilecek bir tesis hazırladı. O tesis o gün
den bugüne kadar boş duruyor. Bir kişi kampa gitmedi. Kampa gitmedikleri bir yana, tam 
tersine -üzülerek ifade ediyorum-, okul olması için başka yere devretmeye kalkıyorlar. Bu ka
dar beceriksiz bir yönetim düşünebiliyor musunuz? 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Yüksekokul açıldı. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — İkinci bir örnek daha vereyim; "yurt içi gezi ve kamp

lar düzenleniyor" denmiş. Benim genel müdür olduğum dönemde... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Niye bırakıp gittin o zaman, yerinde otursaydın. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Sayın. 
Bizim dönemimizde tam ikibuçuk sene boyunca, her yaz, üç sefer, başarılı olan çocuklar

dan -ki, 2'şer bin kişi olmak üzere- Ankara'ya getirip futbol turnuvası düzenliyor, bütün ta
kımlara ayrı ayrı ödüller veriyor, her çocuğa, güreşçilere takılan madalyalardan birer tane ta
kıp onları onore edip gönderiyorduk. Ben genel müdürlükten ayrıldığımdan bugüne kadar bir 
sefer olsun böyle bir organizasyon vaki değildir. Çocukların spor hayatı tamamıyla sona ermiştir. 

Ankara-Yenimahalle'de bir spor yurdu yaptık. Bu spor tesisimize şimdi gidin bir bakın 
bakalım. Aynı dönemin içerisinde SHÇEK'in bir futbol takımı vardı, 3 üncü kümede idi; ge
nel müdür oldum, birinci sene 2 nci kümeye çıktı, ertesi sene 1 inci kümeye çıktı; şu anda tek
rar 3 üncü kümede. Çocukların hepsini Anadolu'ya dağıttılar. Şimdi o tesisin sporla yakından 
uzaktan alakası yok. Saunası var, hamamı var, iki tane kapalı spor salonu var, kondüsyon sa
lonu var, güreş minderleri var... Ayrıca, sırf millî güreş ve boks takımları geldiğinde, özel ola
rak orada kamp yapsın, çocuklarla bütünleşsin -özellikle Amerika'da yurt çocukları spora karşı 
hırslı oldukları için en başarılı sporcular yurt çocuklarından çıkıyor- düşünceleriyle yapmış 
olduğum 36 kişilik kamp merkezi, maalesef, SHP'nin kongrelerinde merkez olarak kullanıl
maya devam ediyor. Şu anda da boş; bugüne kadar orada hiçbir sporcu kalmadı. 

ALİ ER (İçel) — Hangi dönemde yapılmıştı? 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Benim genel müdür olduğum dönemde... 
ALİ ER (İçel) — Yani, bizim dönemimizde... 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Hayır, genel müdür olduğum dönemde. 
Bir başka husus, "yetiştirme yurtlarında bakım altında bulundurulan çocukların spora 

ilgilerini artırmak ve başarılı birer sporcu olarak yetiştirmek amacıyla, kuruluşların bazıların
da geçmiş yıllarda yapımına başlanan spor tesislerinin bir kısmının tamamlandığı, bir kısmı
nın inşaasının bütün hızıyla devam ettiği..." deniyor. 15 tane spor salonu yapımına başlandı, 
benim dönemimde bunların bir kısmı bitirildi; ama, üzülerek ifade ediyorum, ikibuçuk sene
den beri hâlâ bazılarını bitiremediler. Bu kadar becerikli bir idare var karşımızda ve bunlar 
da sanki marifetmiş gibi, maalesef, buraya getirilip söyleniyor. 

Bir gençlik misafirhanesi projemiz vardı; son derece önemli olan bir projedir. Manası şu
dur : 18 yaşını dolduran çocuklar yurtlardan çıkarılır, atılır... 

ALİ ER (İçel) — Hangi dönemdi o? 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Yeter!.. Otuz defa, "hangi dönemdi" diye söyleme. 

Pişmiş aşa su katmayalım. Kendin söyleyip kendin gülüyorsun... Ayıp... Yeter!.. Tadını kaçır
ma. Her işi tadında bırakmanın faydası vardır Sayın Er. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Dumankaya geliyor... 
ALİ ER (İçel) — Cebinden mi verdin?.. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Ben geldim, o dönemin içerisinde, artık bu çocukla

rın yurtlardan atılmasını engelledim. Yapılacak olan iş, bu çocuklara hayata geçiş için bir ara 
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istasyon vazifesi görecek evler tesis etmekti, hem kızlar için, hem erkekler için ve adını da "Genç
lik Misafirhaneleri" olarak belirledim. Adını koymuş olduğumuz vş bu misafirhaneler için, 
Maliyeden, uzun uğraşlardan sonra, 100 tane ev kiralanması konusunda müsaade aldım. O 
gün bu gün daha gençlik misafirhaneleri ortada yok. Burada bir ifade kullanıldı, "Gençlik 
Evleri Projesi" deniliyor; belki benim haberim yok, bu mudur değil midir onu da anlamıyo
rum. Lütfetsinler izah etsinler, Sayın Bakan böyle bir tatbikata başladıysa, kendisini tebrik edi
yorum. 100 tane ev birinci yıl içerisinde yapılacakken, o proje de tamamen kenara atıldı. 

Mevcut yönetimin başarısını sizlere ispat etmek için bir başka örnek vermek istiyorum. 
O da, köprü altı çocukları için istanbul'da hazırlamış olduğumuz" Çocuk Misfirhanesi" pro
jesidir. O tarihte 800 milyon liraya mal ettik ve açılışında yaptığım konuşmada da "800 milyon 
lira karşılığında bir çocuğu hayata kazandırırsak vazifemizi yapmış oluruz" demiştim. Ger
çekten de o proje kapsamında olmak üzere 200'e yakın çocuk köprü altından alındı, eğitildi, 
ya ailelerine verildi veya çocuk yuvalarına teslim edildi; ama üzülerek ifade ediyorum, sosyal-
demokrat anlayış iktidar olduktan sonra, İstanbul'da, köprü altı çocukları için açılan çocuk 
misafirhanesini kapattı. Şu anda köprü altı çocuklarını Türkiye'de barındıracak tek bir mües
sese yok, yani köprü altı çocuklarını, tabiri caizse, o köprü altına mahkûm edecek kararı aldılar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, son cümlelerinizi söylemenizi rica ediyorum; lütfen toparlayın. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
METEM projesi ile mesleği olmayan çocukları meslek sahibi yapmak için bir çalışma yaptık; 

240 çocuk her sene iş sahibi olacaktı. Birinci senenin içerisinde mükemmel bir eğitim oldu, 
hatta, Sayın Bakan açılışına gittiğinde "şimdiye kadar Türkiye'de uygulanan en güzel proje" 
dedi, video bandı da var bende; ama bir sene sonra, "efendim, bu eğitimi yapan insanlar Me
lih Gökçek'in zihniyetine sahip olduklarından dolayı bu proje ertelenmelidir" diyor. Sonuçta 
projeyi ertelediler ve çocukların hepsini sokağa dağıttılar, oradaki bilgisayarları da sağa sola 
dağıtıp, projeyi kökünden öldürdüler. İşte anlayış!.. 

Bir başka hadise daha : Benim dönemimde 10'a yakın rehabilitasyon merkezinin yerini 
tespit ettim, 2 tanesini tam anlamıyla tefriş ettim. Bunlardan biri Yarımca'da biri de Ünye'de
dir. İkisinin teçhizatını da içine koyduk; sırf "Melih Gökçek buraları hazır hale getirdi" deme
sinler diye iki yeri de çocuk yuvasına çevirdiler. Oraya alınan malların, mülklerin ve araçların 
hepsi bir kenara atıldı. İşin enteresan tarafı, Yarımca'daki eğitimi, İstanbul Eğitim Fakültesi 
yapacaktı. 

Buna karşılık, üstün bir zekâ örneği gösterip, Ayaş'taki kız yetiştirme yurdunu, burada 
ifade etmekten çekindiğim sebeplerden dolayı, Sayın Bakan, biz Genel Müdürlükten ayrıldık
tan sonra, -Sayın Bakanı Ayaşlılar sıkıştırdı; üç sefer, dört sefer geldiler- kız yurdu olmaktan 
çıkardı, o kız yurdu olarak hazırlanmış olan yeri rehabilitasyon merkezi yaptı. Oranın rehabili
tasyon merkezi olarak yapılması da mümkün değildi; çünkü, yapılışında tamamen kız yurdu 
olarak dizayn edilmişti. İşte, israfın ta kendisi... 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; vaktim dolduğu için diğer Örneklere giremiyorum. Şu
nu söylemek istiyorum : Gerçekten Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun şu anki 
durumu içler acısıdır. Sayın Bakandan istirham ediyorum, lütfetsinler bize şu imkânı versin
ler : Bütün milletvekillerine basına "benim yurtlarım, yuvalarım, huzurevlerim açık; istedikleri 
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zaman gitsinler, gezsinler, diledikleri gibi tespit yapıp gelsinler, bana versinler, ben de gereken 
cezayı vereyim" desinler. Göreceksiniz, çıkıp bu söz, bu ifade buradan kullanılamayacak. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İbrahim Özsoy; buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 1994 yılı 
bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum; hepinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, benden evvel konuşan Refah Partili arkadaşıma teşek
kür ediyorum. Kendileri, Anavatan Hükümeti zamanında Genel Müdürlüğünü yaptığı Kuru
mun başarılarını ifade ettiler; hem başarılarından dolayı hem de Anavatan Hükümeti zama
nında yapılan başarılı çalışmaları sık sık bu kürsüden beyan ettiklerinden dolayı kendilerine 
teşekkür ediyorum; kutluyorum. [ RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar (!) ] 

öncelikle, görüştüğümüz bütçenin, hem insanlık yönünden hem vicdanî açıdan üzerinde 
dikkatle durulması gereken bir bütçe olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkemizde ne kadar 
korunmaya muhtaç, bakıma muhtaç kimsesiz çocuk, ne kadar bakıma muhtaç yaşlı ve özürlü 
varsa, hepsinin daha iyi şartlarda bakımı, korunması bu bütçeye bağlıdır. Ancak, bu ödenekle 
bir yere varılacağını zannetmiyoruz, özellikle, bir konuyu altını çizerek ifade etmek istiyorum : 
Maliye Bakanının sosyal hizmetler uzmanı olduğu bir hükümette, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu bütçesinin neden bu kadar cılız tutulduğunu, hazırlandığını anlamak müm
kün değildir. 

Değerli milletvekilleri, 1980'li yıllara kadar birer merhamet müessesesi olma vasfından kur
tulamayan bu müesseseler, daha sonra 2828 sayılı Yasayla kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu olarak yeniden düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğe bağlanmış, devletin ku-
rumlaştırdığı müesseseler haline getirilmiştir. Aslında, gerek yoksulluk nedeniyle, gerekse ni
kâh dışı beraberliklerden meydana geldikleri için ebeveynler; tarafından dışlanan çocukların 
devletçe himaye altına alınması anayasal bir görevdir, ondan da evvel insanlık görevidir. Dev
let, bu fonksiyonlarını, Devlet Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü kanalıyla yürütmeye çalışmaktadır. 

Korumaya alma işleminin, hâlâ birçok bürokratik formaliteye tabi olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Bu muamelelerin uzun, meşakkatli, zor ve zorlayıcı olduğunu da bilmekteyiz. Ger
çi, bugün ülkemizde ne kadar korunmaya muhtaç ve kimsesiz çocuk olduğunu tam olarak bil
miyoruz; bildiklerimizi, yani müracaat edenleri de hemen koruma altına almada bürokratik 
engeller olduğunu ve bunun için mahkeme kararı gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

Mahkeme kararı engelini aşan çocukların hemen bir yetiştirme yurduna yerleştiği de vaki 
değildir; ya bulunduğu yerde o yaş grubuna ait yetiştirme yurdu yoktur veya varsa da kapasite
si doludur. Böylece yine çocuk sanki bir mal gibi ya bir yakınının yanına ya da bir yediemine 
teslim edilmekte ve sırasını beklemektedir. Bu müesseseler yaygınlaşmadıkça ve kapasiteleri ar
tırılmadıkça veya, altını çizerek ifade etmek istiyorum, koruyucu aile müessesesi çalıştırılma
dıkça bu fasit daire devam edeceğe benzemektedir. 

Şimdi, burada bir soru akla gelmektedir : Mahkeme kararı almış ve henüz bir yurda yer
leştirilmemiş kaç kimsesiz çocuk acaba sırada beklemektedir? 
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Sayın milletvekilleri, çocuk bu aşamalardan sonra yurda girmeyi başardı diyelim; çocuğu 
orada, sıcak bir aile ortamından uzakta, hapishaneye benzer bir hava içerisinde büyütmeye 
ve hayata hazırlamaya çalışacağız. Aradığı şefkati bulamayan bu çocuklarda büyüme ve bes
lenme bozukluklarına çok sık rastlanmaktadır. Bu büyüme ve beslenme bozukluguyla beraber 
ekseri psikolojik bozukluklar da görülmekte, onlara eşlik etmektedir. Bu çocuklarda yapılan 
incelemelerde, çok defa, açığa vuramadıkları bir duygu geliştiği gözlenmektedir; Bu duygu, 
toplumdan intikam alma duygusudur. Bunların çoğu, içine kapanık, aile içinde yaşayan ço
cuklara gıptayla bakan ve ilkel kıskançlık duygularını geliştiren çocuklardır ve bu duygular da
ha sonra ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, bu çocukların, okullara, yetiştirme yurdundan topluca 
getirilip götürülmesi, hatta okullarda aynı sınıfta okutulması da çocuklarda okula adapte ol
ma bozukluğu ortaya çıkarmaktadır. 

Bunları şunun için söylemek istiyorum : Bü çocuklarnrbanndıkları fizikî ortamlar kadar 
çevreleri hakkında, bakımları konusunda onlara hizmet veren, öğretmenlik yapan kişilerden 
yurt müdürlerine kadar herkes bilinçli olmalıdır. Yoksa, toplumdan kopmuş, suça meyilli veya 
toplumda meslek sahibi olsa da aşağılık kompleksli birçok insan yetiştirmiş oluruz. Ayrıca, 
bunların yurttan ayrıldıktan sonra, çevrelerinden, yurt çıkışlı olduklarını sakladıklarını gözle
mekteyiz, tespit etmekteyiz, bunu söylemekten utanmaktadırlar. Çok azı kendilerini aşarak, 
yurt çıkışlı olduğunu söyleyebilmekte veya yurttaki kardeşlerini sık sık ziyaret edip yardım et
mektedirler. 

Bunları yetiştireceklerde veya yetiştirenlerde mesuliyet çok büyüktür. Kendi evlatlarına nasıl 
davranırlarsa, onlara da aynı ölçüde davranmaları gerekmektedir. İnsanlık duyguları ağır ba
san, kaprissiz, komplekssiz kimselerin yurtlarda görev almaları sağlanmalıdır. Yoksa, yandaş 
ya da partidaş yerleştireceğini diye yapılan operasyonlar Kurumun belki fizikî yapısında deği
şiklik yapmayacaktır; ancak, orada yetiştirilmesine çalışılan çocukların dejenere olmasına ve 
agresif insanlar olarak yetişmelerine sebep olacaktır ki, bu, büyük bir vebaldir. 

18 yaşını dolduran çocuklarının yurttan çıkarılmaları korkusunu ortadan kaldıracak or
ganizasyonlar önceden hazırlanmalıdır, özellikle kız çocuklarının evlenene kadar yurtlarda kal
maları sağlanmalı ve onlara bu güvence verilmelidir. Sanatkâr gençlerin iş kurmaları için faiz
siz kredi sisteminden öncelikle yararlandırılmaları sağlanmalıdır; yoksa, Sayın Başbakanın, ev 
kadınlarına 100 milyon, gençlere 200 milyon iş kredisi diye beyan ettiği balon gibi olmamalı
dır; pjan ve projeye dayalı, gerçekçi olmalıdır. Genç, 18 yaşını, bitirdiğinde, kendisi de kalfa 
olarak çalıştığı kaportacı gibi bir dükkân açabileceğini veya ortaklığa girebileceğini bilmelidir. 
Bu, hem kendine, hem de devlete olan güvenini güçlendirecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kurumun diğer fonksiyonları da ayrı bir âlemdir: 
Yaşlı, kimsesiz, bakıma muhtaç, sosyal yönden yalnız kalmayacak insanlarımızı barındıran, 
birer huzursuzluk mekânları haline gelen, huzurevleri... Bunlar yaygınlaştırılmalı; gündüz kal
malı, geçici kalmalı, gece-gündüz devamlı kalmalı olarak, mesleğini ve işini devam ettirebile
cek şekilde katagorilere ayrılmalıdır. Bölgelerin kültür, inanç ve sosyal yapıları gözününe alı
narak, yaşanacak ortamlar da dikkate alınarak yeni barınma ve huzurevi projeleri, ve mahalle^. 
ri ve hatta siteleri geliştirilmelidir. Yoksa, birer beton yığınından ibaret olan, ekserisi kentlerin 
dışında ve arsası ucuz veya bedava diye mezarlıklara yakın yerlere yapılmış huzurevlerinde ka
lan yaşlılar, sonlarını bekleyen birer insan formasyonuna sokulmaktadırlar. Burada da, haya
tında masaya dahi oturmamış, çatalla yemek yemesini denememiş, insanlara disiplin uygula
yacağız diye, esir kampı kurallarıyla onları muhafaza etmek, görevi yerine getirmek değil, bi
rer insanlık suçu işlemektir. 
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Huzurevlerine alınmadaki bürokratik engeller kaldırılmalı; onları, boş oturarak sonlarını 
terk etmek yerine, meşgul edici, üretime yaşına göre katkıda bulunucu, yaşlarına rağmen ha
yata bağlayıcı tedbirler alınarak, küçük organizasyonlara veya örgütlenmelere gidilmelidir, Hu-
zurevlerinin yaygınlaştırılması yanında, bunun özel sektörle ortak yapılması veya dernek, va
kıf gibi kuruluşlara önderlik ederek, yaşlılarımızın daha huzurlu bir ortamda, konfor içinde 
rahat etmeleri sağlanmalıdır. Her huzurevinde mutlaka bir doktor, hemşire, hatta bir psikolog 
kadrosu bulunmalıdır. Kadro bulunmalıdır; ama, boş bulunmamalıdır. 

Huzurevleri yanında, gündüz bakımevleri, yâni kreşleri de gözden ırak tutmamak lazım. 
Özellikle kreş açılması, fabrika ve müesseselere zorunlu kılınmalı, kontrolleri de sosyal hiz
metler il müdürlükleri tarafından sıkça yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, içimizde bir yara olan, toplumda bazı çevrelerce bir duygu sömü
rüsü kaynağı haline getirilen, aile için zaman zaman yük olan özürlü çocuk doğumunu önleyi
ci yasal tedbirler alınmadıkça, hemen hemen her ailenin veya yakınının devamlı üzüntü kayna
ğı haline gelmektedirler, özellikle akraba evliliklerini, genopatiler ve kalıtımla geçen hastalık
lara musab olanların birbirleriyle evlenmelerini önleyici yasal düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. 

Zihinsel özürlü çocuklarımızın bakımı, devletçe yürütülmelidir. Eğitilebilirlerin dışında, 
diğerleri, yani idio ve embesiller mutlaka ailesinin yanından alınarak, devletin korumasına ve 
şefkatine bırakılmalıdırlar. 

Görme ve işitme özürlüler ile ortopedik özürlüler için açılan okulların artırılması, bölge
lere yaygınlaştırılması en büyük isteğimizdir. Üniversitelerle özel anlaşmalar yapılarak, özel
likle özürlülerin tedavi, bakım, eğitim ihtiyaçları karşılanmalı ve iş sahibi olmaları sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçeyi tenkite gelince; çarpıcı bazı tayin ve kıyım
lardan, yetersizliklerden, idaresizliklerden kaynaklanan huzursuzluklardan bahsetmeyeceğim; 
çünkü, bazı sözcülerin yaptığı gibi, bu konuyu gündeme getirmekle, bizi dinleyen veya yarın 
basından okuyan, özellikle huzurevinde ve yetiştirme yurdunda kalan bazı kesimleri incitmek
ten korkmaktayım. Yoksa, gerçeği ifade ederek Sayın Bakanın icraatlarını bir bir dökersek, 
herhalde, bir bütçeye benzemeyecek şekilde, daha kötümser tablolar çizebiliriz. Yalnız, Sayın 
Bakanın, tüm icraatını ve mesaisini kadın bakanlığı kurmaya yöneltmesini tasvip etmedik. Bu 
icraat ve mesailerini yurtların ve huzurevlerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına ayırsaydı, da
ha iyi olurdu kanaatindeyiz. 

Kadın hakları savunuculuğunu, inatçılık derecesinde mesailendirerek, Kadın Müsteşarlı
ğını kurdu; kutluyoruz; ancak, Türkiye'de sanki kadın haklan yokmuş gibi bir tavır içinde ol
mak da yanlışlıkların en büyüğüdür. Zira, kadın hakkı diye diye, bu kutsal konuya tepkilerin 
oluşmaya başlayacağını şimdiden söylemek isterim. 

Bu duygu ve düşüncelerle, eksik bütçenin, yetersiz bütçenin, huzurevlerinde ve yetiştirme 
yurtlarında kalan insanlarımıza, milletimize ve Genel Müdürlük personeline hayırlı uğurlu ol
masını diliyor, şahsım ve Grubum adına saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özsoy, teşekkür ediyorum. , 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Türkân Akyol; buyurun. 
Çok söz söylemeye ihtiyacınız olduğunu biliyorum; ama, maalesef, çok zamanımız yok. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Uzatmayacağım Sayın Başkanım, sadece so

ruları yanıtlayacağım. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; size saygılarımı tekrarlarken, mümkün olan oranda özet 
bilgi vermeye özen göstereceğim ve sorulara yanıt vereceğim. 

Birinci bölümde, genellikle kadın statüsünden söz ettim; bu sefer, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu bütçesi üzerinde konuşacağım. Bu Kurumun sorumluluk alanını söyledi
ğimde, göreceksiniz ki, bütünüyle bu sorumluluk, Türkiye'de toplumun en küçük niteliği olan 
ve önümüzdeki yılın bütününün kendisine hasredildiği aile kurumuna ilişkin hizmetlerdir; son 
konuşan saygıdeğer konuşmacımızın bir sitemine de yanıt olacaktır bu. Sadece kadına özel bir 
yer verdiğimiz için değil; fakat kadın, anne, baba, çocuk ve yaşlılardan müteşekkil aile üyele
rinden biri olduğu için kadının statüsü daha çok yasal ve araştırma niteliğindedir, ailede ise 
hizmet ağırlıklıdır. Aynı sorunlar bir arada olduğu için, bütün yaptıklarımızı burada anlatma
ya çalışacağım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, tüm katkılarınıza yürekten teşekkür ediyorum ve tüm eleştirile
rinize de, aynı teşekkürü yineliyorum. Bunların hepsinden yararlanacağımı tekrar ifade ede
rek, sizlere kısa bir bilgi arz etmek istiyorum : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, kendi özel yasasıyla Devlet Bakanlığına 
bağlı, katma bütçeli bir kurumdur. Tüm konuşmacıların, büyük bir özenle, bu Kurumun büt
çe imkânlarından söz etmesine ve bu bütçeyi yetersiz bulmasına şükran borçluyum, teşekkür 
ediyorum. Bu, belli ölçüde böyledir. Çünkü, Türkiye'de SHÇEK, yani Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu, en eski, en yaygın ve en geniş alanda sosyal hizmet veren tek kurumdur; 
ama, yine altını çizerek söylüyorum, katma bütçeli bir kurumdur. Yalnız, kurum rakamlarla 
belirlenen bütçe payı dışında 39/B Fonundan da büyük ölçüde yardım alır. Kaldı ki, bütçesi 
her sene çok yoğun bir biçimde artmakta olup, bu sene de geçen seneyle mukayese edildiğinde, 
-fon gelirleri de dahil olmak üzere- yüzde 200'ün üstünde artmıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, kaldı ki, bu Kurumun 1920'lerden günümüze kadar olan mal 
varlığı, başından sonuna kadar çok büyük bir özenle irdelendi. Bakanlık görevini devraldığım
da, Kurumun saygıdeğer görevlilerinin talimat aldıkları ve yaptıkları ilk işlem, hibeyle, bağışla 
ve özel amaçla bırakılmış mülkün geliriyle geçinen bu Kurumun tüm gelir kaynaklarının bütü
nüyle gözden geçirilmesi oldu. Kurumun tüm mülkünün, senetlerinin, arsasının, kiralık evleri
nin vesairesinin kayıtları yenilendi; arazilerin çevreleri yeniden güvence altına alınmak amacıy
la çevrildi. Geçen yıl da arz etmiştim, sadece mal varlığından elde edilen ve bu yıl artan imkân
larıyla, kurumun tüm kapasitesini 3'te 2 boyutunda artıracak bir ekstra gelir sağlandı. Orta
doğu'daki bir Körfez ülkesinden Şeyh Sait adlı zengin bir hayırsever kimsenin hibe ettiği apart 
motel türünden gayrimenkulun yeniden restore edilip hastane olarak kullanılması suretiyle ka
zandığımız bu ekstra hibenin değeri -dolara endeksli olduğu için her yıl bu değerin arttığını 
da düşünerek- her yıl 360 bin Amerikan Dolarıdır, tşte bu ve benzeri hibe ve bağışlar da, Ku
rumumuzun sınırlı gibi görünen bu bütçesine yardımlar sağlayan nitelik taşıyor. Kaldı ki 1992 
yılı başında rayiç bedeli 1,7 trilyon lira olan -Sayın Pakdemirli bu konuyla ilgileniyor- büyük 
ve değerli bir arsamız üzerine yap-işlet-devret modeliyle bir hipermarket yapımı planlanmış 
ve ihale şartlarının tümü hazırlanmış bulunmaktadır. Bu arsanın üzerine yapılacak olan hiper
market sisteminin geliri, SHÇEK'in bugün, bir yılda elde ettiği gelirlerinin toplamının bir mis
li üstüne çıkacak nitelik taşımaktadır. ' 

Saygıdeğer üyelerime çok teşekkür ediyorum, bütçemize Plan ve Bütçe Komisyonda da 
çok özen gösterdiler ve mümkün olan imkânlar ölçüsünde artırdılar. Bu Kurumun bütçesi ko
nusunda bu kadar ciddî bir biçimde sorumluluk duyan saygıdeğer milletvekillerime tekrar sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum ve bu duyarlılıklarının devamını diliyorum. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, acaba bu Kurum ne yapıyor? Bu Kurum, doğumdan ölüme ka
dar, devletin koruması altına verilmiş tüm kitleleri koruyor. Bunun içerisinde, bebek, çocuk, 
genç, kadın ve erkek, yaşlılar ve özürlülerle yoksul aileler vardır. Biz, büyük bir aileyiz ve sayı
mız ise korunmaya alınmış 40 bin insandır. Buna, Kurumda çalışan 10 bin personeli de kattığı
nızda, devletin korumasına bırakılmış toplam 50 bin insana hizmet veriyoruz. Ne kadar kutsal 
bir çalışma alanı olduğu ve bunun sorumluluğunu taşımaktan nasıl onurlandığımı takdirleri
nize sunuyor ve anlayışınıza bırakıyorum. 

Bu hizmet alanını, mümkün olan oranda politikanın dışına çıkararak, salt hizmet önce
likli birtakım çalışmalara yöneliyoruz. Bu öncelikler tamamen çağdaş esaslara bilimsel eğitim
le geliştirme, yetiştirme esaslarına dayanıyor. Örneğin, 0 - 5 yaş arası', doğduğundan itibaren 
ilkokul çağına kadar, kurumsal bakım gerektiren çocuklarımızın sayısını mümkün olan oran
da asgarîye indirerek azaltmak istiyoruz; çünkü, yapılan araştırmalar göstermiştir ki, ne kadar 
lüks ortamda bakarsanız balanız, bedensel ihtiyaçlarını, giyeceklerini, yiyeceklerini, oyuncak
larını vesairesini ne kadar karşılarsanız karşılayınız, bu yaşlarını yuvada geçiren çocukların tüm 
yaşam boyu psikolojik ve zihinsel fonksiyonları hiçbir zaman aile ortamında büyüyen çocuk
lar düzeyinde olmamaktadır. Bu çocukları, mümkün olan oranlarda koruyucu aile hizmetini 
yaygınlaştırarak ve evlat edinme prosedürünü kolaylaştırarak, doğal aile yapısı içinde büyüt
meyi amaçlıyoruz. Tabiî ki, bunu, öncelikle kendi ailesini destekleyerek, kendi ailesinin hima
yesinde, sonra, evlat vererek ya da koruyucu aile hizmeti içinde yapmayı planlıyoruz. Bunların 
içerisinde sayısal verilerden çok, bir yıl içinde yaptığımız hizmetin artma oranını vereceğim. 
Bu tip bakımı her iki yolda da yüzde 160 oranında artırdığımızı söylemekle övünüyorum. Kal
dı ki, evlat edinme konusunda Medenî Kanunumuzun kısıtlayıcı hükümlerini de değiştirdik, 
Parlamentoya sunalı dokuz ay oluyor; eğer Medenî Kanunda değişikliği, lütfeder kabul eder
seniz, 30 yaşını geçmiş, evli olmasa bile evlat edinmek isteyen, ekonomik, sosyal ve ahlakî nite
likleri iyi, yetenekli, yalnız bir genç kadına da evlat vereceğiz. Çocukları olanların evlat edin
meleri yasaktır; ama, istedikleri zaman, kendi öz çocukları yanında bir ya da birden fazla ço
cuğu evlat edinmeleri olanağını da getiriyoruz. Bu demektir ki, mirasını, kendi çocuklarının 
muvafakatıyla ve birlikte paylaştırarak yeni çocukları aile içerisinde, normal ortamında bü
yütme imkânları yaratılacak. 

Politikamızın önceliği, aileleri güçlendirmektedir. Bildiğiniz gibi, Türkiyemizde devletin 
korumasına muhtaç yoksul kesim çok büyük bir oran oluşturmaktadır. Hızlı artan nüfus, iç 
göçler, Türkiye'nin toplum yapısının bütünüyle, yıllardan beri bir değişiklik içinde oluşu ve 
hızlı artan nüfusa altyapı hizmetlerinin yıllardan beri yeterli bir biçimde yetiştirilememesi ve 
nüfusun hep bunların önünde gitmesi bunu doğurmuştur. Bunlar ne dünden bugünedir ne on 
yıldan bugünedir; yılların birikimi ve yılların birikiminin olumsuz sonuçlarıdır. Bu sorunlar 
içinde, yoksul aileleri fonlardan desteklemek suretiyle özellikle aile içinde kadının kendi işgü
cünü ekstradan değerlendirerek aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlamak da bir başka ama
cımızdır, amaçlarımızın içinde bunlar da vardır. 

Bunların içerisinden bir küçük örnek vermek istiyorum : Son bir yılda, 1 yaşın altında 
ve tam kimsesizleri aile içerisine yerleştirme oranımız yüzde 253 oranında artmıştır. 

Bir başka faciamız, zihinsel özürlülere verilen hizmetlerdedir. Göreve geldiğimizden beri, 
tüm eğitim ve araştırma kurumlarıyla, özellikle aile içi evliliklerin ailede mevcut özürlü olasılı
ğını bir misli artırdığını ve bunun kuşaklara yansıdığını dikkate alarak zihinsel özürlülüğün 
önlenmesi için büyük çaba gösteriyoruz. 
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Bugün, hepinizin çok iyi bildiği gibi, ailelerinde zihinsel özürlü bulunanlarda, gebeliğin 
ilk üç ayında anne karnından alınan 1 santimetreküp sıvının tahliliyle, sakat doğup doğmaya
cağı tespit edilebiliyor. Anne sağlığı için en tehlikesiz gebelik döneminde, sakat olasılığı olan, 
ağır zihin özürlü olasılığı olan bebeklerin, intrauterinde, karın içinde yaşamının bertarafına 
olanak vardır. Kaldı ki, bizde bunu yasaların engellediği bir durum da yoktur. Bu birinci olayı
mız. Bölge bölge, hem beden hem zihin Özürlü, yani kas, kemik ve zihin özürlülerin bu tip 
ailevî ve tehlike taşıyan bölümlerini üniversiteler, bilim ortamları, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği 
halinde ve tabiî bir propaganda içerisinde halkımıza anlatmak ve halkımızı bundan korumak 
zorundayız. 

Bunun dışında, zihin özürlüler merkezlerimizin sayısı ll'e yükselmiştir. Buralarda, 5 bin 
dolayında özürlü çocuğumuz var. Bunları iki programa ayırdık : Bir tanesi, tamamıyla eğitile
bilirle olanağını yitirmiş, çok ağır özürlü, sadece insan onuruna yakışır bir biçimde bakmak 
zorunda olduğumuz çocuklarımız ve gençlerimiz. Bunlar, en ağır sorunlu kesimimizi oluştu
ruyor; çünkü, bütün malî olanaklara rağmen, bunlara bakabilecek hizmetli bile bulmakta son 
derece ciddî sıkıntı çekiyoruz. Bakıcılar güç günlerde geliyorlar, verdiğimiz parayla birkaç ay 
çalışıyorlar -ki hepsi gelir gelmez eğitiliyorlar- ondan sonra da görevi terk etmek durumunda 
kalıyorlar. Bunun dışında, 3 bin kadarını da, aile yanında, hizmeti eve götürerek, ya da çocuk
ları günlük olarak kurumlarımıza getirip, günlük okullar türü, 8 saat hem eğitmek, hem onla
ra hizmet vermekle kompanze etme yolunu seçtik. Bu 5 bin özürlü çocuğumuzun 3 bini de, 
bu nitelikte korunan çocuklarımızdır. 

Evlat edinme konusunda en büyük sıkıntımız, ıslahevlerinden veya suçlu olup da suçlu 
eğiten kurumlardan gelen pek çok çocuğumuz olmasına rağmen, bunları alacak aileleri bula
mamaktadır. En büyük sıkıntımızın olduğu bu noktada, yabancıların bunları evlat edinme ta
lebi var. İnsanî bakış açısı içerisinde, gerçekten ne toplumun, ne ailelerin bakmak imkânını 
bulamadığı, ancak kurumlar ve yuvalarda barındırılan, yeniden ıslah edilmesi, topluma ka
zandırılması, eğitilmesi münkün olmayan bu çocuklara, yeni bir yasal düzenlemeyle bu imkâ
nın açılmasını diliyorum hepinizden. 

Kreşlerimiz için yeni bir projemiz var. Kreşler, yalnız çalışan anneler için olmayacaktır. 
Her ilimizde, en sade biçimde, belediyelerimizin destekleriyle, bize bir mekân buldukları za
man, onu donatıp, o yöre halkından seçeceğimiz personeli eğiterek istihdam edeceğimiz ve bu 
şekilde kuracağımız kurumlar haline gelecektir. Bunların pekçoklarına da başlandı. Kesin sa
yısını, size, şu esnada veremeyeceğim, yazılı olarak arz ederim. Bunların, özellikle iki, üç, dört 
çocuklu, genç, birbiri arkasına çocuk doğurmuş, evinde yalnız ve kendi çocuklarından başka 
yaşamı olmayan annelerin, evlerinde veya dışarıda özel işlerini de yapabileceği, ya da, evinde, 
hiç değilse bir gün, iki yarım gün, iki bütün gün çocukları dışında başka uğraşa fırsat bulabile
cekleri şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Bunları, küçük ücretle, yüzde 20-25 ücretsiz koto-
da bulundurarak, bütün Türkiye'ye yaymak şeklinde, -beni bağışlarlarsa- kadına bir hizmet 
olarak planladık ve adım adım eğitime girecektir. 

Yaşlı merkezlerimizi de ikiye böldük; çünkü, huzurevlerimizin kapasitesi, artık, huzurev-
lerimize gitmek isteyen yaşlılarımıza yetmiyor. Sayın milletvekilleri, 2000 yılında, 2025 yılında 
10 milyar olacağı düşünülen dünya nüfusunun yüzde 25'i 65 yaşın üzerinde insanlar olacaktır. 
Bugün, Türkiye'de de nüfusumuzun yaşlı kesimi giderek artıyor. Biz, aslında genç nüfusu faz
la bir ülkeyiz; ama, önümüzdeki yıllar için, yine ailenin kadınının omuzuna ikinci bir yük ala
bilecek, çoğu kez bakıma, yatakta bakıma muhtaç nitelikte bulunabilecek yaşlılarımızı, sağ
lıklı, insan gibi, kendi akranları arasında muhafaza edeceğimiz kurumları, gündüzlü olarak 
da planlıyoruz, tıpkı kreşler gibi... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakika... 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — 5 dakikanızı rica ediyorum efendim. 
BAŞKAN — 5 dakika yok efendim, size verebileceğim yalnız 2 dakikam var. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — 2X2 dakika... 
BAŞKAN — Çarpım tablom yok efendim. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Efendim, özür dilerim, o kadar çok 

eleştiri aldım ki, izin veriniz... Son derece saygıdeğer bir hizmet yapıyoruz, lütfedip, bir iki 
dakikada bunu size anlatmama izin veriniz. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Efendim, yaşlılarımızın kendi ak

ranları içinde, gazete okuyabileceği, istirahat edebileceği, sıcak bir kahvaltı, bir öğle yemeği 
yiyebileceği bir ikindi çayı içebileceği mekânları, olanaklarını sağlayacağız; kadın erkek ayrı 
ayrı ya da birlikte, bir nevi ihtiyar kulüpleri gibi, yaşlı kulüpleri gibi, akşamları evlerinde yata
caklar tabiî. 

Bütün bu yapmak istediklerimizin yanında, aslında en önemlisi, yurtlardaki gençlerimizi 
yetiştirmek, iş sahibi yapmak, devletin himayesinde ve desteğiyle işe koyabilmektir. Bu yılki 
bütçemiz 1,5 trilyondur, takriben 320 milyarda 39/B'den fon gelirleri vardır; ama bunlar sade
ce bütçeden gelenlerdir, bir de özel vakıflar, bağışlar, kira gelirleri gibi yan gelirlerimiz vardır. 
Bunu da bilgilerinize arz etmiş olayım. 

Efendim, ağır bir eleştiri aldım; çocuklarım da ben de bunu hak etmedik, özellikle bu 
yurtlarda çalışan arkadaşlarım : Sayın Gökçek, yurtların pis olduğunu, yemeklerin bozuk ol
duğunu, giyeceklerinin bulunmadığını, dayak ve işkence bulunduğunu ve bütün bunlar için 
kapıların kapandığını söylediler. Bu andan itibaren, sayın milletvekilleri, dilerseniz şimdi, di
lerseniz istediğiniz anda, Türkiye'de mevcut her yurdun kapısı açıktır, bir koşulla, istirham edi
yorum, arkanızda gazeteler, televizyon, Star, kanal şu kanal bu aracılığıyla, kızlarımızın banyo 
saatlerinde değil, onların yatak odalarına girerek değil, onların banyolarını kontrol etme pa
hasına değil, onurlarına ve genç kızlıklarının mahremiyetine yakışır şekilde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayın efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Duyulmadı herhalde Türkân Hanım, bir daha 

söyleyin. • 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Teşekkür ederim Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, duyuldu, zaman harcamasın. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Efendim, öbür ithamlara gelince : 

Hiçbirine inanmamanızı bütün istirhamımla, ricamla ve bana güvenmenizi söyleyerek diliyo
rum. Arkadaşlarım, bunların hiçbiri doğru olmadığı gibi, bu yuva ve yurtlarda, ağır zihinsel 
özürlüler, hırpalanmış, tecavüze, tacize uğramış, sokakta bulunup getirilmiş, gelirken yıpran
mış, gelirken perişan gelmiş, gönderilecek yer bulunmadığı için devlete yollanmış insanların 
maksatlı bir biçimde gazetelerde, televizonlarda teşhir edilmesi yanlıştır. Bu, on senede ya üç 
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ya beş vakadır; çok da doğaldır, her toplumda olduğu kadardır, çok da hazindir; ama daha 
da hazin olanı, bunların sırtından politika yapmak için bunları kullanmaktır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Sayın Başkanım, izin verin, bunu 

ısrarla vurgulayayım. 
Ayrıca, yasal olarak hakkım olmadığı için, Sayın Gökçek'in birçok iddialarının halen kendisi 

aleyhinde dava konusu olduğunu ve Parlamentoda bulunduğunu söylemekle yetineceğim. 
Sabrınıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Bütçeme katkıda bulunan tüm milletve-' 

killerine özel minnettarlığımı yineliyorum, bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. 
Teşekkür ederim. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, son söz milletvekilinindir; söz istiyorum 

efendim. (SHP sıralarından "hayır, hayır" sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sataşma da var; ama ben son söz milletvekilinin diye 

söz istiyorum. (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Genel Müdürlük yaptın; zamanında düzeltseydin. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Değerli bir arkadaşımız bir talepte bulundu; 

talep yerinde olur ya da olmaz, onu biz takdir ederiz; müsaade buyurun. 
Değerli milletvekilleri, kişisel söz talebi olarak, lehinde Sayın Vahdet Sinan Yerlikaya'ya 

söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; sınırlı bir bütçesi olan; ancak, hizmet alanı önemli ve geniş bulunan Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1994 yılı bütçesi üzerinde şahsî görüşlerimi ifa
de ederken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çok geniş bir hizmet alanı olan bu Genel Müdürlüğümüze tahsis ettiğimiz ödeneğin çok 
az olduğunu tüm grupların dile getirmesi cidden sevindirici bir olay. Çünkü, bütçesini görüş
tüğümüz bu Genel Müdürlük, her türlü siyasî akimin dışında tutulması gereken, her türlü si
yasî partinin denetimi dışında tutulması gereken bir Kurum olduğundan, bunu burada eleştiri 
olarak görmemek gerektiğine inanıyorum ve bu bütçenin az olduğu hepimiz tarafından kabul 
edilmiştir. İnşallah, önümüzdeki yıllarda, bütçemizin olanakları dahilinde bu miktarın artaca
ğını belirtmek istiyorum. 

Çocuklarımıza, özürlülerimize, yaşlılarımıza yönelik hizmetler veren bu Genel Müdürlü
ğümüzün işlevinin ağır olduğu ve geniş bir alana yayıldığı da bir gerçektir. Bu nedenle, bu Ge
nel Müdürlük bütçesine hem Hükümetin hem yerel yönetimlerin hem de zengin işadamlarımı-
zın katkı ve katılımları şarttır; bunu sadece Hükümet veya bir bakanlık nezdinde bırakmak 
yanlıştır. Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de bilhassa yerel yönetimlere, ayrıca, zengin işa-
damlarımıza bu konuda çok büyük işler düşmektedir. 

Gerek özürlü gerek özürsüz olsun, çocuklarımızın cidden büyük problemleri vardır; eği
tim konusunda problemleri vardır, örneğin, bugün 0-17 yaş arasındaki 25 milyon çocuktan 
eğitim dışında bulunanların sayısı 12 milyondur; yani 12 milyon çocuğumuz bugün okula gi-
dememekte, okul yüzü görememektedir. 
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5 yıllık ilkokula kavuşmayan, yani hiç okuma-yazması olmayan çocuklarımızın sayısı 2 
milyondur. 

tik ve ortaöğretim çağında bulunan 2,5 milyon özürlü çocuktan eğitim şansını yakalaya
bilenlerin sayısı yalnızca 25 bindir arkadaşlar. Yani, 2,5 milyon özürlü çocuğumuz var, bunlar
dan eğitim olanağına kavuşanların miktarı yalnızca 25 bindir ve ne kadar az ve sembolik bir 
miktar olduğu açıktır. Görülüyor ki, özürlü çocuklarımızın eğitim olanakları çok dar ve sınır
lıdır. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. 

Ayrıca ilk ve ortaöğretime giden çocuk ve gençlerimizin yurt olanaklarını da mutlaka ço
ğaltmamız gerekiyor. 

Bir konu da evlat edinme ve edindirme meselesi ki, bu konuda bir sürü yasal ve bürokra
tik engel vardır. Bu evlat edinme ve edindirme konusunu kolaylaştıran tedbirlerin ivedilikle alın
masına ihtiyaç vardır. Bu konudaki yasal düzenlemeler de mutlaka yapılmalıdır. 

Türkiye'de bir tür yatılı bölge okulu niteliğinde, hüviyetinde olan Çocuk Esirgeme Kuru
muna bağlı yetiştirme yurtlarına gerekli önemi vermeliyiz. Bugün Hükümetimiz bu önemi ve
riyor, yarın daha da çoğaltarak vermeliyiz. Yurtların temizliğinden, eğitiminden disiplinine ka
dar bütün konulara önem verilmesinde ve yetiştirme yurtlarının sayılarının mümkün mertebe 
çoğaltılmasında fayda görüyoruz. Bugün kalkınmada öncelikli illerimiz, ekonomik yönden çok 
fakir illerimizdir ve bu illerimizde bir sürü bakılmaya muhtaç ve yetim çocuk bulunmakta ol
duğundan, yetiştirme yurtlarının öncelikle daha çok bu illerde açılmasıyla, bu çocuklarımız 
bir nevi himaye altına alınmış olacaklardır. 

Bu yurtlardaki görevlilere de dikkat etmek lazımdır. Anavatan Partisinin sayın sözcüsü 
arkadaşımın da söylediği gibi, burada görev yapan öğretmenlerin, personelin ve yöneticilerin 
cidden çok önemli hizmet yaptıklarını bilmeleri gerekir. Bu personelin gerek eğitim gerek ah
lâk ve gerekse özellikle insan hakları bakımından bir duyarlılık içinde olmaları icap etmekte
dir. Personel ve öğretmen alımına bu açıdan dikkat edilmesi gerekiyor. 

Biliyorsunuz, Çocuk Mahkemeleri Kanun Tasarısı Meclisimizin gündemindedir. Bu ka
nun tasarısının Meclisimizden derhal geçirilmesi konusunda hepimizin elbirliği yapması gere
kiyor değerli arkadaşlarım. Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kındaki Kanun Tasarısının mutlaka bu Parlamentodan geçirilmesi ve çocuklarımızı muhake
me konusunda özel bir usule tabi tutmamız gerekiyor. (Alkışlar) 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Birçok ilimizde de kurulsun. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) — Sabah konuşma yapan bir değerli arkada

şımız 9 çocuğu olmakla övündü. Bu çok yanlış bir olaydır. Patamentodaki bir arkadaş 9 çocu
ğunun olmasıyla övünürse, taşrada, kırsal alandaki vatandaşlarımıza ne demeliyiz? 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Şereftir tabiî; kim söylediyse helal olsun. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) — Yani, nüfusu fazlalaştırmak, çoğaltmak 

önemli değildir; var olanı, refaha, mutluluğa kavuşturmak görevimiz olmalıdır. 9 çocuğu olan 
bir kimse, devletten o oranda hizmet ve iş bekleyecek. Peki, 9 sayısını 2 veya 3'te tutabilseydik 
diğer kimsesiz veya bakılmaya muhtaç çocuk nüfusuna da fırsat eşitliği tanımış olmaz mıydık 
yani? 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Siz iktidarı bize verin, bize 50 çocuğa da bakarız. İş 
bilenin kılıç kuşananın!.. 
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VAHDET SİNAN YE RLİKAYA (Devamla) — Siz bu fırsat eşitliğini "adil" dediğiniz dü
zenle mi sağlayacaksınız, böyle mi sağlayacaksınız? (SHP sıralarından alkışlar) 

t. MELlH GÖKÇEK (Ankara) — İSKİ'ye giden paraları çocuklara verin yeter. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, müsaade buyurun efendim... 
Sayın Yerlikaya, efendim, bir genel müdürlük bütçesi görüşüyoruz, aile bütçesi değil; lütfen... 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) — Çocuk var işin içinde Sayın Başkanım. (Gü

lüşmeler) 
I. MELÎH GÖKÇEK (Ankara) — iktidarı bize verin size de bakarız. 
BAŞKAN—Müsaade buyurun efendim. 
Buyurun... 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) — Olur efendim. 
Bu kıymetli Parlamento, bu Yüce Heyet çocuklarımıza sahip çıkacaktır, ben buna inanı

yorum; buna Hükümetimiz de, Parlamentomuz da sahip çıkıyor, bunu görüyoruz. Bu Hükü
metin bu Genel Müdürlüğe sahip çıkışını, onu yeniden yapılandırmasını, Bakanlığımızın ka
dın ve çocuk işlerine karşı duyarlı olduğunu görünce de seviniyorum; ancak, bunları dağınık 
durumdan kurtarıp, Kadın Çocuk ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adı altında bir bakanlık ku
rulmasında fayda görüyorum. 

Bu bütçenin ulusumuza, halkımıza, çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yerlikaya teşekkür ediyorum. 
Bütçenin aleyhinde olmak üzere, Sayın İsmail Sancak; buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
İSMAİL SANCAK (istanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu bütçesiyle ilgili görüşlerimi beyan etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu ne
denle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hepimizin malumu, insan, en kıymetli varlık, yaratılanların en mü
kemmeli olarak halk edilmiştir. Yine bu konuda "önce insan" diyen birçok siyasetçimiz var
dır. "Halka hizmet Hakka Hizmettir" düşüncesi yine siyasî literatürümüze yerleşmiştir. Dola
yısıyla, insan bu kadar kıymetli varlıktır ve insanlığın en zayıf, korunmaya muhtaç bölümü 
de ilgili Genel Müdürlüğe teslim edilmiştir. 

Bizim kültürümüzde ve dinimizde bu yöndeki çalışmalar sık sık övülür, teşvik edilir. Hat
ta, Peygamberimiz, bir hadisinde "bir yetimin başını şefkatle sıvayan yarın mahşerde benim 
komşum olacak" buyurmuştur. Yine Anadolu'da gelenektir, bir evde yetim varsa o evin sofra
sına oturmak, yemek yemek dahi haram olarak telakki edilir. Kültürümüz ve dinimize göre, 
bakıma muhtaç, sahipsiz insanlara ne kadar önem verilse azdır. 

Bugüne kadar, döneminizde yaşlılara kaç huzurevi açtınız, -sormak istiyorum- çocuklara 
kaç çocuk yuvası ya da gençlere kaç yetiştirme yurdu veya özürlülere hangi rehabilitasyon mer
kezlerini açtınız? Buna bağlantılı olarak sormak istiyorum, Mersin'deki rehabilitasyon merke
zi bitmiş olduğu halde neden hizmete sunulmadı? Aynı şekilde, İzmit ve Ünye'deki rehabilitas
yon merkezleri de neden kapatıldı? Ayrıca, bu kapatılan yerlerin malzemeleri neden özel reha
bilitasyon merkezlerine, protokolle verilmiştir, İsparta Spastik Çocuklar özel Rehabilitasyon 
Merkezinde olduğu gibi? 
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Türkiye'nin daha birçok yerinde bu tür merkezlere ihtiyaç varken, Sivas'taki yüzme havu
zu daha mı önemlidir? Yoksa, birilerini memnun etmek için mi o gayret içindesiniz? Yetimleri 
ve yoksulları koruyabilmek için acil olan ihtiyaçlar karşılanmalıdır kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bizim anlayışımıza göre, devletin devamlılığı esastır. Ne yazık 
ki bu Hükümet döneminde sadece bu Bakanlık ve Genel Müdürlükte değil, tüm bakanlıklar
da, birimlerde, Partimiz döneminde yapılmış, işletmeye sunulmuş veya planlanmış her hangi 
bir teşebbüs mutlaka ya kapatılmıştır veya atıl bir hale getirilmiştir. Mesela, dönemimizde açı
lan 8, 9 "aile danışma merkezi" vardı, neden sizin döneminizde kapatıldı? Bunların yerine, 
sadece Ankara'da hizmet veren, aile için yapıcı olmaktan uzak, yıkıcı zihniyetli "Aile Toplum 
Merkezi" niçin ihdas edildi? 

Ayrıca, dönemimizde pilot uygulama olarak başlatılan, kadın sığınma evlerinin birçoğu 
neden kapatılmış veya işlemez hale getirilmiştir? Esasında bu teşebbüsün ülke sathında yaygın
laştırılması hedef olmalıdır. Yine pilot uygulama olarak başlatılan "yaşlı danışma merkezleri" 
neden çoğaltılmamış, açık olanların da faaliyetleri neden sınırlı tutulmuştur? Oysa, bu danış
ma merkezleri artırılmak suretiyle, yaşlılarımıza, düşkünlerimize, özürlülerimize fevkalâde yar
dımcı olunabilecektir. Bu nedenle, ilgili merkezlerin çoğaltılması, faaliyetlerinin artırılması ge
rektiği inancındayım. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun gelirleri arasında Sayılan ve 2828 sayılı 
Kanunda gösterilen gelirleri arasında bulunan, belediyelerin ve diğer döner sermaye işletmele
rinin gelirlerinin yüzde 1 Kurum payı olarak ödenmesine ilişkin düzenlemenin amacına ulaş
madığını, bu konuda gereksiz tartışmaların olduğunu ve neticede ayrılan payların Kuruma gel
mediğini veya çok az miktarda zorla tahsil edildiğini müşahede etmiş bulunmaktayım. Bu ne
denle, yasal bir düzenleme yapılarak, faydalı hale getirmek için, belediyelerin tiler Bankasın
dan almakta oldukları paydan resen kesilerek ilgili Kuruma verilmesi sağlanmalıdır kanaa
tindeyim. 

Genel Müdürlüğe bağlı koruma altındaki çocukların suç çetelerinin ve menfaat grupları
nın hırsızlık, fuhuş vesaire gibi ellerine düşmemesi için, daha acil yasal tedbirler alınmalıdır. 

Yapmış olduğumuz tespitlere göre, döneminizde en büyük başarınız, hizmete ve ihtiyaca 
yönelik değil, tamamen siyasî bir kadrolaşmaya yönelik faaliyetlerinizdir. Daha asaleti dahi 
tasdik olmayan memurlar, hangi yasal düzenlemeler dahilinde yurt dışına eğitim amacıyla gön
derilmektedir? Böyle bir şeye ihtiyaç varsa, neden tecrübeli ve konusuna vâkıf memurlar de
ğerlendirilmemektedir? 

Sayın Başkan, sayın üyeler; yjne yapmış olduğum bir'tespitte, son zamanlarda Sosyal Hiz
metler Sarayköy Tesislerinde çeşitli yanlış işler yapıldığını müşahade etmiş bulunmaktayım. Şöyle 
ki: Koruma altında bulunan 18 yaşın altındaki sorumlu kız çocuklarının, gecenin geç saatle
rinde Ankara'nın Ulus semtinde bir otelde ne işleri vardır? Bu hususa Sayın Bakanın ve ilgili
lerin ihtimam göstererek araştırma yapmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını, suçlular varsa, 
haklarında yasal işlem yapılmasını diliyorum. 

Kuruma bağlı araçların mesai dışında gereksiz yere kullanıldığı da yapılan tespitler ara
sındadır; mani olunmasını istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu nedenle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü bütçesinin arzu edildiği şekilde kullanılmadığını ve yardıma muhtaç insanlarımıza 
gerektiği şekilde sahip çıkılmadığını bildirir, hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Sancak, teşekkür ediyorum. 
I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
I. MELÎH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Bakan, benim, çocuk yuvalarına gazetecilerle bir

likte gidip politika yaptığımı anlattı ve direkt olarak sataştı, o konuya açıklık getirmek için 
söz istiyorum. 

DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — öyle demedim, zabıtlarda var. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — öyle demedim diyorsanız, inkâr ediyorsunuz mesele 

yok Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — İnkâr etmiyorum, "zabıtları okuyun" diyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, benim de takip ettiğim kadarıyla "şu saatlerde, şu günlerde 

ve şöyle gidelim; herkese açıktır" diye bir uyarıda, bir beyanda bulundu; Ben öyle takip ede
bildim. 

Sayın Gökçek, zatı âlinizin meramı da böylece ifade edilmiş oldu. 
Değerli milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Şimdi, soru soracakları tespit ediyorum : Sayın Gökçek, Sayın Çelik, Sayın Gökalp. Baş

ka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyenlerin kayıt işlemini tamamladım. . 
Sayın Gökçek, siz İçtüzüğümüzün 94 üncü maddesini biliyorsunuz; sorunuzu kısa, müta

laa katmadan, lütfen Başkanlığa tevcih buyurunuz; Sayın Bakan takip ederler. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Hay hay efendim. 
•1. Efendim, Ankara Sosyal Hizmetler ÎI Müdürlüğü yapan bir hanımefendi, Sosyal Hiz

metler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Sarayköy tesislerinden genç kızları, Kızılay'daki İl Mü
dürlüğü lokaline götürmüş ve beraberce içki içilmiş midir; bundan dolayı teftiş geçirmişler mi
dir? Bundan dolayı hangi muamele yapılmıştır? 

2. Sayın Bakan, "Melih Gökçek hakkında dava konusu var" demiştir. Nerededir bu da
va? Her iki bütçede de buçlama yapıp, "sizin suiistimalleriniz teftiştedir" demiştir, bugüne 
kadar da bir şey ispat edememiştir. Yoksa, kastetmiş olduğu, benim kendisi hakkında açmış 
olduğum tazminat davası mıdır? 

3. Bugüne kadar eğer Sosyal Hizmetler ve Çocuk.Esirgeme Kurumuna gazetecilerle bir
likte milletvekilleri gitmemiş, birtakım hadiseleri tetkik etmemiş olsaydı, dayak hadiseleri hâlâ 
devam edecek miydi, yoksa bir önlem alacak mıydı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, efendim, takip buyurdunuz, cevaplayacak mısınız, cevabı ya

zılı olarak mı vereceksiniz? 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Efendim, Ankara ti Müdürlüğünde Sarayköy Tesislerinden genç kızlarla ilgili bir teftiş var 

mıdır şeklinde bir soru vardı. Benim bilgimin içinde yoktur ve benim bilgimin olmadığı bir 
teftiş de olamaz; ancak, olayı tahkik edeceğim. Ankara eski İl Müdürümüz bir hanım görevliydi 
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meslekten gelmiş bir arkadaşımızdır; başka bir göreve alındı, böyle bir şey olup olmadığını 
tahkik edip, yazılı arz edeceğim. Geri kalan soruların cevaplarım yazılı takdim edeceğim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Çelik, buyurun efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkanım, delaletlerinizle, Sayın Bakan

dan cevaplamasını istediğim bir sorum olacak. 
Sayın Bakana Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmamda da sormuştum; yurt dışına 

şu ana kadar kaç çocuğumuz verilmiştir ve bu verilen ülkelerin isimlerini belirtirler mi? Bu 
soruma cevap alamadım. Bir kez de burada soruyorum; bu bakıma muhtaç olan çocukların 
verildiği ülkeler hangileridir? Verilen bu çocukların sayısı ne kadardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Bu konuda son yönetim dönemimde olmadı; ancak geçmişe ait bilgi araştırıyorum. Za

ten, Plan ve Bütçe Komisyonunda da Sayın Milletvekilim sormuşlardı, cevabını yazılı arz ede
ceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Gökalp buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımdan, delaletlerinizle sor

mak istiyorum : 
Sayın Bakanın daha önceki açıklamalarında "özürlü ve bakıma muhtaç olanların kendi 

evlerinde bakımları sağlanacak" şeklinde bir sözleri vardır. Bu uygulamaya acaba ne zaman 
geçilecektir? Bu uygulama olursa, öyle tahmin ediyorum, Kurumun da yükü büyük oranda 
azalacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Sayın Bakan buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Çok teşekkür ederim sayın soru sahibine; buna başlandı efendim. Yatalak, ya da geçici 

bir rahatsızlık nedeniyle uzun bir süre yatakta kalıp bakıma muhtaç olanlara evde hizmet ver
mek için yeni bir program uygulanacak. Bu başladı, ilk eğitim süresi bitti ve yetiştirdiğimiz 
genç kızlarımız, minimum ilkokul olmak üzere, ortaokul hatta lise mezunları kursa alındılar, 
eğitildiler, hem hasta bakmayı, hem ilaçtan temizliğine kadar öğrendiler; ayrıca, devletin, yani 
bizim güvencemizde de 1,5 ilâ 2,5 milyon aylık ücretle ailelere hizmet vermeye başladılar. Geçi
ci bir sürede hizmete ihtiyacı olanlara, huzurevlerine, yuvalara, ya da hastanelere başvurmaları 
yerine, evlerinde baktırarak, hem kızlarımıza istihdam açıyoruz hem ailelerimize ve yaşlı bakı
mına hizmet arz ediyoruz. 

Bunu anlatma fırsatı verdikleri için Sayın Milletvekilime teşekkürlerimi sunuyorum. 
Sağ olun efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, sorulan sorular cevaplandırılmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümlerini okutuyorum : 

L — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1994 Malî Yılı Bütçesi 

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

Gelir 
Türü 

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

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 244 291000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. . ' - . , ' -

111 Genel Sosyal Hizmetler 1 297 569 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 18 925 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 560 785 000 000 

Lira 
Vergi Dışı Normal GelirleV 299 250 000 000 

•t. ' ı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1 261 535 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1560 785 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1992 malî yılı kesinhesabımn 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Genel ödenek 
toplamı 

TOPLAM 632 169 719 000 

B : 42 12 . 12 . 

A — CETVELİ 

Toplam iptal edilen 
harcama ödenek 

606 248 341 000 23 791 663 000 

. 1993 

ödenek dışı 
harcama 

17 968 513 000 

O : 2 

Ertesi yıla 
devrolunan ödenek 

20 098 228 000 

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

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 551350000 000 615 440 133 000 

BAŞKAN — Kabul edenler!.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri ka

bul edilmiştir. 
Bu suretle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 1994 malî 

yılı bütçesiyle 1992 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiş bulunmaktadır. Hayırlı, uğurlu olmasını 
Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Size ve 
şahsınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm saygıdeğer üyelerine teşekkürlerimi, şükranla
rımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, saat 17.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.03 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboglu 
KÂTİP ÜYELER : Abbas tnccayan (Bolu), İlhan Kaya (İzmir) 

— — — — — © — — — 

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

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

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

D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, programımıza göre Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün 1994 malî yılı bütçesiyle 1992 malî yılı kesinhesabının görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazırlar. 
Grupları ve şahısları adına söz talebinde bulunan değerli üyelerin isimlerini ve sıralarını 

okuyorum : CHP Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp; DYP Grubu adına, Ma
nisa Milletvekili Yahya Uslu; Refah Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan; Ana
vatan Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy; Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu adına, Kars Milletvekili Mehmet Alp. 

Şahısları adına, lehinde Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün; aleyhinde, Aksaray Millet
vekili İsmet Gür. 

CHP Grubu adına konuşmak üzere, buyurun, Sayın Gökalp. 
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
nun görüşlerini açıklamak için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu sebeple, Grubum ve şah
sım adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bilindiği gibi, 1984 yılında 3045 sayılı Kanunla ku
rulmuş bir Genel Müdürlüğümüzdür. Bu Genel Müdürlüğünün görevi, ülke topraklarının ka
dastrosunu yapmak, haritalarını düzenlemek ve maliklerinin tespit edilerek tapuya geçmesini 
sağlamak, taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerini yapmaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 15 bölge müdürlüğü ile ilçe bazında kurulmuş 1 277 
tapu sicil ve kadastro müdürlüğünce bu görevleri ifa etmektedir. 

1992 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 766 milyar 300 milyon lira tahsis edil
miş, bu ödenekle bütçeye 2 trilyon 200 milyar TL gelir elde edilmiştir. 1993 yılında ise 
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1 trilyon 217 milyar 520 milyon TL bütçeye ödenek konulmuş, 2,5 milyon işlem yapılması dü
şünülmekte olup, gelir miktarı ise 2 trilyon 400 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
ifadelerle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, devamlı kâr eden bir kuruluşumuzdur. Kâr 
eden bu kuruluşu, inşallah, Sayın Başbakan özelleştirme kapsamına almaz umudundayız. Çün
kü, Sayın Başbakanın, kâr eden kuruluşlardan bazılarını özelleştirme kapsamına alması yö
nündeki hareketleri devam etmektedir. 

Tapu hizmetleri, ülke genelinde, ilçe bazında kurulmuş 985 tapu sicil müdürlüğüyle 
yürütülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz genelinde kadastrosu yapılacak alan, 417 bin 
kilometre kareyle sınırlıdır. Bugüne dek il ve ilçe belediye sınırlarıyla köylerde toplam 290 832 
kilometrekare alanın kadastrosu yapılmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. Bu gerçekleşme 
oranı yüzde 68,7'dir. Geriye, kadastrosu yapılacak olan 126 165 kilometrekare alan kalmıştır. 
Kadastrosu yapılmayan alanın yüzdesi ise 30,3'tür. 

Ülke genelinde 7 998 mahalleden 7 170 mahallenin kadastrosu yapılmış, 330 mahallede 
çalışmalar devam etmektedir. Kadastrosuna başlanılmamış 498 mahalle kalmıştır. Bunların ka
dastrosunun yapılmasına derhal başlanılmalıdır. 

36 356 köyden 21 257 köyün kadastrosu yapılmış, 1 174 köyde de kadastro çalışmaları de
vam etmektedir. Geriye 13 927 köy kalmıştır. Köy olarak oranlarsak, köylerimizin yüzde 61,7'sinin 
kadastrosu tamamlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tapu kadastro işlemleri yapılırken teknik alet ve eda-
vatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aletlerin yenileri alınarak Genel Müdürlüğün hizmetine ve
rilmelidir. 

Tapu ve kadastro eğitim merkezlerinde kadastro lisesi ve lise üstü kısa süreli kurslarla ge
rekli teknisyenler yetiştirilmelidir. Mevcut personelin de, yeniliklere ve gelişmelere uyarlanma
sının gerekliliğine inanıyoruz. Kadastro lisesinde ve kadastro kursunda bilgisayar destekli do
nanımların kullanılmasına önem verilmelidir. Çağımız, bilgi ve kültür çağıdır. Çağın gerektir
diği donanımlarla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü donatılmalıdır. Tapu kadastroda, hari
tada, alette ve yenilikte, dünyadaki gelişmeler yakından izlenmeli ve teknoloji transferi zama
nında yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adalet mülkün temelidir. Mülk kavramı da kutsal bir 
kavramdır. Mülke gerekli olan emniyet ve önem verilmelidir. Devlet-yurttaş ilişkilerinin önemi 
de geri plana itilmemelidir. Yurttaşlarımızın güveninin tam olacağı hizmetlerin sunulması göz 
ardı edilmemelidir. Yurttaşlarımızın, faks cihazı bulunan yerlerden, taşınmaz mallara ait tapu 
senedi, ipotek belgesi, tapu kayıt örneği, ölçü krokisi ve bunun gibi belgeleri zamanında temin 
etmesinde fayda görüyoruz ve Genel Müdürlüğü, bu konuda yurttaşlara yardımcı olduğundan 
dolayı kutluyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. 

Biraz önce söylediğim gibi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bütçeye katkı sağlayan 
kuruluşların başında yer almaktadır. Bu sebeplerle, tapu ve kadastrosu yapılmayan arazilerin, 
bir an önce kadastrosunun yapılması sağlanmalı, böylece adlî ve idarî davalara konu olan mül
kiyet iddiası, sahibini bulacak, ihtilaflar zamanında çözülecek, yurttaşlar arasında vuku bula
cak anlaşmazlıklar giderilecek, topluma huzur ve barışın gelmesinde tapu ve kadastronun önemli 
olduğu bir kez daha ortaya çıkmış olacaktır. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri ile ilgili, Grubumun ve şahsımın öneri
leri şunlardır : , 

Ülkemiz kadarstrosunun 2000 yılında kadar kesinlikle bitirilebilmesi için Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğüne yeterli kaynak esirgenmeden verilmelidir. 

Tapu işlemlerinde büyük bir kolaylık ve sürat sağlanmalıdır. 
Taşınmaz malların mirasçılar adına intikal işlemleri kolaylaştırılmalıdır. 
Tapu sicilleri üzerindeki, çeşitli sebeplerle meydana gelen yanlışlıkların idarî yoldan dü

zeltilmesi sağlanmalıdır. 
tsim yanlışlığı, soyadı yanlışlığı, harf eksikliği gibi konularda -mesleğimin avukat olması 

nedeniyle biliyorum- tapu ve kadastro işlemlerinde tapu sicil müdürlüklerinin önemi büyük
tür. Bu bakımdan, ülkemiz genelinde, yurttaşlarımızın, mahkeme kapılarında sürünmemeleri, 
zaman kaybetmemeleri ve masraf etmemeleri için, esasa müstenit olmayan mülkiyet hakkı ile 
mülkiyet hakkını sıkıntıya sokmayan idarî işlerin, dava açılmadan yapılması, ilgililerin menfa-
atına olduğu kadar, ülke genelindeki mahkemelerin de işleri azalacağından faydalı olacağına 
inanıyorum. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, ilgili şube müdürlüklerine bu hususta 
göndermiş oldukları tamimlerle, bunları dava konusu olmadan hallederek, vatandaşların ya
nında olduğunu ve hizmetlerini de burada övdüğümü bu vesile ile bir kez daha vurguluyorum, 
bu hizmetlerinin devamını bekliyorum. 

Yeni kurulan ilçelerde, en kısa sürede tapu sicil müdürlükleri kurularak, buralarda yaşa
yan vatandaşlarımıza tapu hizmetlerinin sunulmasında fayda olduğuna inanıyorum. 

2000 yılına varmadan, tüm ülke genelinde kadasatrosu yapılmayan yerlerin kadastrosu
nun yapılmasını diliyor, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin, başta Genel Müdür
lüğe, Genel Müdürlüğün tüm personeline ve tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yü
ce Meclisi tekrar saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, teşekkür ediyoruz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yahya Uslu. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Mülkiyet hakkı, Anayasamızın 35 inci maddesiyle güvence altına alınmıştır. Demokrasi
lerde temel haklar manzumesinin bir ayağı da mülkiyet hakkıdır. Ferdin ve tüzelkişiliklerin mül
kiyet haklarının kullanılmasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü herkese ev sahipliği ya
par. Herkes, bu dairelerin eşiğinden içeri girmek durumundadır. Mülkiyet hakkının tevsikini, 
tespitini ve teslimini bu kurumumuz yapar. 147 yıllık bir maziye sahip bu kuruluşumuz gerçek
ten bir feragat abidesidir, fedakârca, özveriyle çalışır, topraklarımızın ve mekânların her karı
şında izi olan bir kurumumuzdur. Atalarımız "Dünyada mekân ahirette iman" demişler. Dün
yada mekânın tevsikini işte bu kurumuz yapar, ahirette imanı da, muhakkak, bu dünyada dü
zenleyen, yine bir Anayasal kuruluşumuz olan Diyanet İşleri Teşkilatıdır. Atalarımız ne kadar 
güzel söylemişler. 

Başta Genel Müdürümüz olmak üzere, tüm çalışanlar övgüye layıktırlar. Çok zor iklim 
ve coğrafî şartlara rağmen sessiz sedasız çalışan bu kurumdan kimsenin haberi yok gibidir, 
fark edilememiştir. Bundan sonra, Değerli Bakanım bunu fark ettirecektir; buna inanıyorum. 
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Ülkemizde haritaya dayalı kadastro faaliyetleri 1934 yılında başlamış olup, kadastro ile, 
taşınmazların mülkiyet durumuyla geometrik durumları belirlenmektedir. Bunlara ilişkin ola
rak, Medenî Kanunun öngördüğü tapu kütükleriyle paftalar meydana getirilmektedir. Uygula
mada bugüne kadar 60 yıllık bir süre geçmiştir. Ancak, zamanın şartlarına göre oluşturulan 
paftalar hâlâ yürürlüktedir ve günün ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 

Kadastro paftalarını, salt mülkiyetin geomektirk şekillerini gösteren bir plan olarak ele 
almamak gerekir. Bunlar, çevre düzen planlan, -nazım imar planları ve 1/1 000 ölçekli imar 
uygulama planlan gibi yatırım planlarına altlık teşkil ederler. 

Artık, günümüzde belediyeler kent bilgi sistemini oluşturmanın ihtiyacını hissetmektedir
ler. Bu sistemin en önemli verilerini, taşınmazların mülkiyeti ve geometrik şekilleri oluştur
maktadır. Bu şekilde uygulama kabiliyetini yitirmiş paftaların günümüz teknolojisine uygun 
ve planlamalara altlık teşkil edebilmesi için 2859 sayılı Tapulama Kadastro ve Paftalarının Ye
nilenmesi Hakkında Kanun 1983 yılında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, yeterli verim alı
namamıştır. Bu kanunda ikinci bir kadastroya imkân verecek ve seriliği sağlayacak şekilde ya
sal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Tapu kütükleri, mülkiyetin yegâne kanıtlarıdır. Büyük bir emek ve masrafla oluşturulan 
bu kütüklerle paftaların güvenilir bir ortamda muhafaza edilmeleri gerekir. Bunun için, tapu 
sicil müdürlükleriyle kadastro müdürlüklerinin hizmet göreceği binaların projelendirilerek, kendi 
binalarında hizmet görmesi vatandaşları da rahatlatacaktır. 

Ayrıca, tapu sicili ve kadastrodaki bilgilerin en kısa zamanda bilgisayar ortamına geçiril
mesi, hizmetin daha seri ve sağlıklı yapılmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde otomasyona 
geçilen müdürlüklerin, 10 dakikada, satış ve benzeri işlemleri tamamlayarak talebi karşıladığı 
bugün görülmektedir ve basın tarafından da izlenmektedir. 

Bugün için kadastrosu yapılmayan köylerin büyük kısmı ormanla ilişkilidir. Bu köylerde 
orman kadastrosu tamamlanarak, buna ilişkin bilgi ve haritaların yapılamaması, kadastro es
nasında ihtilaflar yaratmakta, bu da normal kadastroyu aksatmaktadır. Orman kadastrosu
nun sağlıklı, seri çalışması, normal kadastroyu hızlandıracaktır. Orman idarelerinin bu konu
da daha hassas davranmaları gerekir. 

Kadasto esnasında vasıf ve mülkiyet dışında kalan ölçü, sınır ve tersimat hatalarının ida
rece düzeltilebileceği 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41 inci maddesinde belirtilmiştir. An
cak, son Yargıtay Genel Kurul kararlarında, sınıra ilişkin hataların tashihinin, mülkiyet deği
şikliği kabul edilmesiyle, madde işlemez hale gelmiştir. İdarenin kendi hatalarını idarî yoldan 
tashihine imkân verecek şekilde kanunda gerekli değişiklik yapılması, vatandaşın gereksiz yere 
yargıya gitmesini önleyecektir. 

Sayın milletvekilleri, kadastro çalışmaları büyük ölçüde arazide yapılmaktadır, emek yo
ğun bir hizmettir. Bunun aksini de düşünemeyiz. Doğru ve dürüst yapılması da şarttır. Aksi 
halde, kişiyle kişiyi ya da devletle kişiyi karşı karşıya getirir ve davalı bale düşürürsünüz. İşte 
bu derece önemli, bu derece emek sarf edilerek yapılan bu hizmet de, Genel Müdürlüğümüz 
başta olmak üzere, aşağıya doğru bütün kadastro elemanları tarafından yürütülmektedir. 

Görev yapan, bunu yaparken de adilce davranmak zorunda olan kadastro elemanları, bu 
görevi esnasında gerekli çalışmalarda, her türlü özveriyi ve kişiyle devlet arasındaki konularda 
dahi tarafsız kalmayı öngörerek yürüttüğü bu hizmetler gerçekten övgüye layıktır. 
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Kadastromuzun bir an evvel bitirilmesi, herkes tarafından arzulanan bir durumdur. Gide
rek merkezlerden muhide doğru yayılan kadastro hizmetleri, artık, şehirlerden uzaklaşmakta, 
mücavir sahalara doğru, mezralara doğru kaymaktadır. Henüz kadastrosu yapılmamış yakla
şık 14 000 köyden 9 500'ünün orman içi ya da orman mücaviri köyler olduğu göz önüne alınır
sa, hizmetin zorluğu da anlaşılmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri bu maksatla, her yıl bütçe kanunuyla belirlenen ve 6245 sayılı Har
cırah Kanununun 50 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan 2 sayılı cetvelin 2 sayılı tarifesi
ne göre gündelik arazi tazminatı ödenmektedir. Ancak, bugün ödenen arazi tazminatları gü
lünç rakamları ihtiva etmektedir. Sayın Bakanım, dikkatinizi çekiyorum, kadastro elemanları
na arazi tazminatı olarak bugün ödenen para 11 bin lira gibi gülünç bir paradır. Halbuki, çok 
afedersiniz, keçinin dahi çıkamadığı yerde hizmet gören kadastro elemanları, bu görev karşılı
ğında 11 bin liraya mı layık görülüyor? Bu ters bir durum. Bir örnek vermek gerekirse, 1953 
yılında kadastro elemanlarına ödenen arazi tazminatı 4.5 liradır ve o gün, bu para 1 gram altı
na eşdeğerdir. Bugün ise altının gramı 175 bin lira olduğuna göre, eğer oranlama yapacak olur
sak, arazi tazminatı olarak kadastro elemanlarına da 175 bin lira arazi tazminatı gerekir. Hal
buki, bugün ödenen 11 bin lira; 175 bin lira nerede, 11 bin lira nerede... Giderek gerilemiş. Onun 
için, arazi tazminatının artırılmasında acil zorunluluk bulunmaktadır. 

Orman kadastrosu komisyonu elemanlarına arazi tazminatlarının ödenmesiyle ilgili ola
rak bu bütçede birtakım değişiklikler yapılmış ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bunların arazi 
tazminatları 120 bin lira olarak belirlenmiştir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde 
çalışan kadastro elemanlarıyla, orman kadastrosunda çalışan elemanlar aşağı yukarı aynı gö
revi yapmaktadırlar. Bu nedenle, bu iki devlet kuruluşunun aynı görevi yapan elemanlarına 
ödediklerim ücretlerde de bir paralellik olması gerekir. Yani, kadastro çalışanlarının gündelik 
tazminat miktarlarının da günün şartlarına uygun hale getirilmesi şarttır. Hiç değilse, orman 
kadastro elemanlarına verilecek miktar olan 120 bin liraya çıkarılması gerekir. 

Bu itibarla, tapu kadastro elemanlarından, gerek masa başında, gerekse arazide çalışan
ların sosyal haklarının verilmesi yanında, tazminatlarının da günün şartlarına uydurulmasının 
gereğine işaret ediyorum. 

Bu vesileyle, tapu ve kadastro çalışanlarına başarılar diler, 1994 bütçesinin hayırlı olması
nı niyaz eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Uslu. 
Refah Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın (FethuIIah Erbaş; buyurun efendim. (RP 

sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. . 

Devletin birinci görevi, vatandaşlarının canını korumaksa, ikinci görevi de malını koru
maktır. insanlık tarihinde, yerleşik hayata geçişle birlikte, taşınmaz mal mülkiyetine sahip ol
ma düşüncesi ve mücadelesi başlamıştır. İçinde bulunulan tarihsel dönemin şartlarına göre, 
toprak-insan ilişkilerinin düzenlenmesi, taşınmaz mülkiyet edinilmesi konularında, bilinebilen 
en eski yazılı kurallarda da belirtildiği gibi, hukukî düzenlemeler getirilmiştir. Medenî Kanu
nun 911 ve 916 ncı maddelerinde değinilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdumuzun 
her köşesinde, takriben 10 milyon vatandaşımıza önemli hizmetler sunan kamu kuruluşları
mızdan birisidir. 
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tnsan ve toprak ilişkileri, Hazreti Adem'den bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün insanlar 
tarafından sürdürülmüş ve başlıca geçim kaynaklarından biri olmuştur. Ancak, toprak dediği
mizde çeşitli bölümler aklımıza gelir. Birincisi arsa, ikincisi arazi, üçüncüsü mera ve dördün
cüsü de koruluktur. İnsanların, arsaları, topluma zarar vermeden, istediği şekilde kullanma 
hakkı olması gereklidir. Tapulu araziyi ekip, ürün aldığı müddetçe kullanabilmesi şahsın hak
kıdır. Şayet boş bırakıp, ekmekten vazgeçerse, üç yıl sonra, o arazi, o şahıstan alınıp, başka 
kullanacak kimselere verilmelidir; çünkü, arazinin hakiki sahipleri, bu topraklar için kan dö
ken şehitlerdir. Bu şehitlerin kan döktüğü toprakları kimsenin boş bırakması uygun değildir. 
Bugün esefle görüyoruz, şehirlerin dışında arazi satın alınıyor, zamanla imar planlarına geçiri
liyor ve böylece değerlenen araziler yıllarca ekilmiyor, sonuçta, arsa milyarderleri ortaya çıkı
yor. Bu hususun önlenmesi en içten dileğimizdir. 

Meraların hiç kimsenin şahsî malı olmaması gerekir ve bütün vatandaşların bu meralarda 
hayvanlarını otlatabilmesi gerekir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor : "mera 
otu, ateş ve akarsu, hiç kimsenin şahsî malı değildir" Yani, bunlar, bütün vatandaşların yarar
lanması gereken yerlerdir. 

Korulara gelince : Herhangi bir bölgeyi tapulu olarak koruluk haline getiren vatandaş, 
o koruluktan şahsî olarak yararlanabilir. Mesela, otunu biçer hayvanlarına yedirebilir. Bu da 
o vatandaşın hakkıdır; ancak, arazilerde ekilen mahsulün cüzi bir miktarını devlete vermesi 
gerekir. Çünkü, yukarıda da izahta bulunduğum üzere, bu toprakların hakiki sahibi şehitler
dir; şehitlerin de hakiki temsilcisi devlettir. Devletin bu araziden almış olduğu ürünlerden fa
kir ve yoksullara yardım etmesi gerekir. Meralarda da, otların, hayvanların cüzi bir miktarının 
devlete verilmesi gerekir. Devlet de, böylece yoksul ve fakirlere yardım eder. 

Başlangıçtan bugüne kadar, şehirlerin yüzde 93'ünün, kırsal alanların da yüzde 60'ının 
kadastrolarının bitmesi memnuniyet vericidir; ancak, tesis kadastrosunun kısa zamanda tamam
lanması devletimiz için son derece önemlidir. 

Kadastro, bir toplumdaki toprak insan ilişkileriyle, bilgilerin tasfir ve tescil edildiği millî 
bir bilgi sistemidir. Devletin tamamını ilgilendirdiği için kapsamlı bir konudur. Ayrıca, devlet 
güvencesi altına alınması gereken toprak-insan ilişkilerine ait bilgilerin devamlı yaşatılmasın
da da önemi büyüktür. 

Kadastro, sadece taşınmazları tapuya bağlayan bir müessese değildir. Esasen, kadastro
nun çok önemli bir görevi vardır; bu da, birçok temel hizmet ve yatırımların alt yapısını teşkil 
etmesidir. 

Kadastro çalışmalarının hızlı ve güvenilir şekilde yürütülebilmesi için, günümüzün tekno
lojisinden yararlanılması gereği açıktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bu konuda çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 
Bu çalışmalara her türlü desteğin verilmesinden yanayız. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan araştırmalar göstermiştir ki, Türkiye'
de, tapu ve kadastronun bilgi, arşiv ve teknolojik durumu, üretimde ulaştığı tecrübe ve bilgi 
birikimi, çok amaçlı kadastro sistemine geçiş için uygun bir başlangıcı oluşturmaktadır. Bu 
amacın gerçekleşmesinde önemli bir engel olan 203 sayılı Yasadaki sınırlandırıcı hükümlerin 
yürürlükten kaldırılması gerektiğine inanmaktayız. Mevcut bütün teknik yönetmelikler toplu
ca ele alınarak yeniden düzenlenmelidir. Bu yeni düzenleme, güncelleştirme, harita üretme, ço
ğaltma ve arşivleme konularını da içine almalıdır. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, bu konuda başlatılan çalışmalara hız ve destek 
verilmelidir. 

Yine, üzülerek ifade etmek isterim ki, tapulu arazilere haksız bir tecavüz vukuunda mah
kemeye müracaat eden bir vatandaş, yıllarca mahkeme devam ettiği halde, kolay kolay hakkını 
alamamaktadır. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; Osmanlı İmparatorluğu döneminde, imparatorluk 
sınırları içinde bulunan toprakların üretim durumları, nitelikleri, üretilen ürün cinsleri ve mik
tarları, kullanıcıların dinleri ve nüfusları gibi bilgiler; vergide, ekonomide, siyasî ve kültürel 
hayatta birçok konuya ışık tutacak biçimde tutulmaktaydı. Tapu kadastronun bugünkü yapısı 
ve kapsamı, bu anlamda yeniden ele alınmalı ve genişletilmelidir. Bu konuda gerekli yasal dü
zenlemeler de yapılmalıdır. 

Tapu kadastro işleri, yurdun her tarafına dağılmış 15 bölge müdürlüğü ve 1 277 tapu sicil 
ve kadastro müdürlüklerince yapılmaya çalışılmaktadır. Bu kadar yaygın bir hizmetin yürütül
mesi için gerekli eleman, malî imkân ve donanım desteği sağlanmalı ve teşkilatlanmada, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez yapısına ve mülkî taksimatına uygun düşecek il ve 
ilçe müdürlüğü esasına geçilmeli ve birim sayısı azaltılarak, her yönden güçlü mahallî birimler 
oluşturulmalıdır. 

Bu arada, yeni kurulan birçok ilçede tapu teşkilatları kurulmamıştır. Kendi bölgemden 
misal vermem gerekirse, Van-Saray, Van-Çaldıran, Van-Edremit, ve Van-Bahçesaray İlçelerin
de dört yıldan beri tapu idaresi kurulmamıştır. Hele, Van-Bahçesaray'da yollar sekiz ay kapalı 
olduğu için, tapu işlemleri, sekiz ay sonra ancak Gevaş ilçesine uğranılarak yapılabilmektedir. 

Hazineye ait birçok boş arazi bulunmaktadır. Aynı şekilde, orman vasfını kaybetmiş bir
çok arazi bulunmaktadır. Bu araziler, o bölgede yaşayan vatandaşlara adil bir şekilde dağıtıl
malıdır. Böylece hem ülke ekonomisine bir katkı sağlanır ve hem de birçok vatandaş geçim 
sıkıntısından kurtulmuş olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün daha iyi hizmet 
verebilmesi için, imar planı, arsa ve arazi düzenlemesi yapılan bölgelerin kadastro çalışmaları
na öncelik verilmesine devam edilmelidir. Ülke kadastrosunun on yılda bitmesini hedef alan 
ana planda öngörülen kaynaklar sağlanmalı ve teşvik fonlarıyla desteklenmelidir. 

Kullanıcılara çağdaş nitelikli, güvenilir ve ekonomik hizmet sunabilmek için, harita, tapu 
ve kadastro hizmetlerinde çağdaş ve modern teknoloji kullanımı, otomasyon ve bilgi sistemi 
oluşturma çabalarına öncelik ve hız verilmeli, yaygınlaştırılmalı ve gerekli kaynak sağlanmalıdır. 

Diğer disiplinlerde kurulacak bilgi sistemlerinin de temelini oluşturacak olan tapu ve ka
dastro bilgi sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli ülke üçüncü derece yüzey ağı sıklaştırıl
masına kaynak sağlanmalıdır. 

Harita bilgilerinin sayısal olarak derlenmesi, mevcudun sayısal forma dönüştürülmesi, ka
dastro içeriğinin zenginleştirilmesi çalışmalarına öncelik ve önem verilmelidir. 

Harita ve kadastro çalışmalarında, özel sektörün imkân ve gücünden yararlanma oranı 
artırılmalıdır. 

Sicillerin tutulmasındaki sorumluluk nedeniyle, tapu sicil müdürlüklerinde görevli perso
nele malî tazminat verilmelidir. 
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Kadastro hizmetlerinin önemi ve arazi şartlarının güçlüğü dikkate alınarak, bu hizmette 
görevli personele verilen arazi tazminatları günün şartlarına uygun hale getirilmelidir. 

3402 sayılı Kanunda değişiklik geciktirilmeden yapılmalıdır. Yenileme Kanunu, günün ih
tiyaçlarına cevap verir hale getirmeli ya da ikinci kadastroyla ilgili olarak yasal düzenleme ya
pılmalıdır. 

Tapu kadastro çalışmalarına paralel olarak sorunlu yerlerdeki paftaların süratle yenilen
mesi sağlanmalıdır. 

Devletin ve belediyelerin gelir kaybının önlenmesi bakımından bazı cins değişiklik işlem
lerinin talebe bağlı olmaktan çıkarılması konusunda düzenleme yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu hizmetleri yapabilmek için, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün 1994 yılı bütçesi, 1993 yılı bütçesine göre yüzde 52,2 oranında 
artırılmıştır. Geçen yılki resmî enflasyon oranının yüzde 70 olduğu dikkate alınırsa, bütçesin
de yüzde 52,2'lik bir artış olmasına rağmen, gerçekte, geçen yılki bütçeye göre, reel olarak yüz
de 18'lik bir azalma olduğu görülür. 

Yukarıda saydığımız bu hizmetleri yapabilmek için bu bütçenin yetersiz olduğu kanaa
tindeyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin ülkemize ve Genel 
Müdürlüğümüze hayırlı olmasını temenni eder, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Aksoy; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinize, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün merkez ve taşra teşkilatlarındaki tüm çalışanlarına Grubum ve şahsım adına saygılar su
nuyorum. 

Değerli milletvekilleri, kamuoyunu çok yakından ilgilendiren, yurdumuzun her metreka
resini içine alan, şehirlisinden köylüsüne kadar tüm insanımızın uğrak yerlerinden olan bu ku
rumumuz, kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Toprağa ve mülkiyete son derece bağlı olan 
ve bundan zerre kadar taviz vermeyen toplumumuz, aile ve hudut kavgalarıyla filmlere senar
yo olmakta, bu nedenle çok can yanmakta ve ocaklar sönmektedir. Bu tür üzücü hadiselerin 
yaşanmaması ve bunların sayısının azalması için kadastro hizmetlerinin bir an önce bitirilmesi 
lazımdır. 

Arsa mafyasına ve Hazine arsalarının peşkeş çekilmesine son verilmelidir. Avrupa ülkeleri 
kadastro çalışmalarına çok önem vermektedirler. Bunun en güzel misali memleketimizde ya
şanmıştır. Fransızlar Hatay'ı işgal ettiklerinde ilk yaptıkları iş, kadastrosunu yapmak olmuş
tur ve bu haritalar günümüze kadar uzanmış, örnek olmuşlardır. 

Üzülerek ifade edeyim ki, biz hâlâ birinci kadastro çalışmalarını bitirememiş durumda
yız; bitmesi için de on yıllık bir çalışma programı hedeflenmektedir. Ülkemizin, bu sektörün 
kaplumbağa hızı ile ilerleyen bu projelerinin gecikmesine tahammülü yoktur. Altyapı hizmeti 
veren kuruluşumuzun teknik donanımlarıyla çalışan personelinin ekonomik ve sosyal durum
larının iyileştirilmesi gerekmektedir. Adalet dağıtan, toprak-insan ilişkilerini sağlayan kişilerin, 
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her yönden rahat çalışmaları sağlanmalıdır. Ayrıca, etkin olarak mahallinde hizmet verebilme
si için idarî yapıda da bazı düzenlemelere ve reorganizasyona ihtiyaç vardır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, hizmetlerinin daha etkin olabileceği, arşiv, bilgi 
toparlama ve yürütme hizmetlerini daha sıhhatli yapabileceği müstakil çalışma binalarına bü
yük ihtiyacı vardır. Şu anda, genellikle vilayet içinde, çok sıkışık bir ortamda hizmet vermekte
dirler. Büyükşehir olan Eskişehir'in kendi hizmet binası yoktur, bilgisayarı yoktur, diğer illeri
ni de Eskişehir'den pek farklı olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca, uygulama niteliğini kaybet
miş veya eksiklikleri olan, teknik sebeplerle yetersiz kalan kadastro paftalarının güncelleştiril-
mesine ihtiyaç vardır. Bunun için yeni bir yenileme kanunu ve yönetmeliğinin günün şartlarına 
göre düzenlenerek çıkarılması gerekmektedir. 

Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da, ormanların ve meraların güncelleştirilme
si, nüfusun baskısıyla parçalanan ve yetmez olan toprağın, ülke ekonomisine yeniden kazandı
rılması, köyden şehire göçün önlenmesinde etkili bir yol olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, geçenlerde büyük bir gazetemizin ünlü köşe yazarı, yazısında aynen 
şöyle bir ifade kullanmış; "Düşünün ki, Ortaçağdaki mülkiyet ilişkilerini geride bırakamayan 
devlet, 70 yılda, tapu ve kadastro işini bile başarmış değil. Devlet, halkının mülkünü tescil et
meyi bile beceremedi. Ülkemizdeki arazi ve mülklerin yerini, alanını, sınırlarını ve değerlerini 
belirtip, plana bağlayamadı. Düşünün ki, Amerikan ve Fransız Devriminin kökeninde vergi 
sorunu yattığı halde, bizim devletimiz, tüm yurttaşlarından vergi alan bir devlet olamadı. Hâ
lâ, 1993 yılında, aşiret beyleri, vergi ve kadastroyu tartışıyoruz..." diye yazısına devam etmektedir. 

Sayın Bakanım; evet, yetmiş yıldır neden ve niçin yerimizde sayıyoruz? Acaba bunların 
altında nedenler mi var? Bunları araştırmakta büyük yarar vardır kanısındayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tapu ve kadastro hizmetlerinin diğer kurumlarla çok 
yakın bir ilişkisi vardır. Bu konuda bir inceleme yapılırsa, aşağıda sayacağım hizmetlerin alt
yapısını teşkil ettiği anlaşılacaktır. Bu hizmetler şunlardır : Ulaştırmaya yönelik hizmetler, or
man çalışmalarına yönelik hizmetler, sanayi ve ticaret faaliyetlerine yönelik hizmetler, kültür 
ve turizme yönelik hizmetler, millî emlak faaliyetlerine yönelik hizmetler, gelir getiren faaliyet
ler, kredi teminatı bilgileri, enerji ve tabiî kaynaklar yatırımlarına yönelik hizmetler, doğrudan 
halka yönelik hizmetler, harita öğretim hizmetleri, yargıya yönelik hizmetler, belediyelere yö
nelik hizmetler, bayındırlık ve iskân faaliyetine yönelik hizmetler ve sosyal faaliyetlere yönelik 
hizmetler. 

Bugün, hukuk davalarının yüzde 60'ının, ceza davalarında yüzde 50'sinin, gayrimenkul 
ihtilaflarına dayandığını söylemek mümkündür. 

Hızlı şehirleşme ve toplumun dinamik yapısına bağlı olarak, hızlı bir kentleşme, arsa üre
timini ve yapılaştırmayı önemli bir sorun olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunun çözümü
nün temelinde, güncel tutulmuş tapu ve kadastro bilgilerinin gerekliliği yatmaktadır. 

Türkiye'nin kadastrosunun bir an evvel bitirilmesi, ihtilafların ve mahkemelerdeki işlerin 
azalmasına, yargının süratlenmesine imkân sağlayacaktır. 

Türkiye kadastrosunun bitirilmemiş olması, her sene Meclis kürsüsünden dile getirilmek
tedir. Bu eksikliğe rağmen, toprağa bağlı yatırımlarda kadastronun darboğaz teşkil etmeyişi, 
birçok projelerde belirlenen zamandan önce yerine getirilmiş olması, bir başarıdır; fakat, bu 
da yeterli değildir; yetmiş yıldır bunu görüyoruz. 
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Bununla birlikte, bütün yurt sathında kadasatronun tamamlanması ve çağın ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek şekilde yaşatılması için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bu hizmet
leri daha verimli yapabilmesi açısından, desteklenmesi gerektiği inancındayım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezinde bulunan tapu arşivleri, Osmanlı ve halen 
Asya, Avrupa ve Afrika'da bulunan 16 devletin tarihine ışık tutacak büyük değer taşımakta
dır. Bu kayıt ve belgelerin en iyi şekilde muhafazası ve değerlendirilmesi, millî bir görevdir. 
Ayrıca, beşyüz yıllık yaşayan bir arşiv niteliğinde olan bu belgeler, birçok ekonomik, istatistik, 
tarihî, kültürel nitelikler de taşımaktadır. Bu nedenle, bu belgelerin, teknolojik imkânlar kul
lanılarak korunması ve kullanıma sunulması için, yine gerekli destek sağlanmalıdır. 

Tapu arşiv hizmetlerinde bilgisayara dayalı çalışmaların yapıldığını memnuniyetle öğren
miş bulunuyorum. Bu çalışmaların bir an evvel sonuçlandırılması, en samimî temennimizdir. 

Bütçe raporundan da anlaşılacağı üzere, bu Genel Müdürlük, yılda 2,5 milyon tapu işle
mini ve 1 milyona yakın kadastro parseli tespitini gerçekleştirmektedir. Buna karşılık, sadece 
tapu harçlarından yılda 1,5 trilyon Türk Lirası civarında, millî bütçeye, gelir sağlamaktadır. 
1993 yılında bu miktarın 2,5 trilyon lira civarında olacağı beklenmektedir. 

Döner sermaye işletmesi faaliyete geçirilerek, bu Genel Müdürlüğe, genel bütçe dışında 
ek gelir sağlanmalı ve bu ek gelir, hizmetlerde kullanılmalıdır. Çünkü, mevcut bütçe ödenekle
rinin bu hizmetleri karşılayacak miktarda olmadığı inancındayız. 

Birçok il ve ilçede, tapu ve kadastro müdürlüklerinin çok mütevazı yerlerde çalıştıklarını 
bizzat görmüş bulunuyorum. Tapu ve kadastro müdürlüklerinin yerleşim yerlerinin süratle mo
dernleştirilmesi için, ciddî tedbirler alınmasına ihtiyaç vardır. 

Modern bir devlet olmanın şartlarından birinin de, kadastronun bitirilerek, plana dayalı 
modern tapu sicillerinin tesisi olduğu bir gerçektir. Her türlü parasal destek sağlanarak, tapu 
ve kadastro işlemlerinin bitirilmesi için tedbirler alınmalıdır. 

Bilgisayar çağını yaşıyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde de bilgisayara dayalı 
hizmetlerin yürütülmesi memnuniyet verici bir seviyede olmakla beraber, bunların yeterli ol
madığını burada ifade etmeye mecburum. Bilgisayara dayalı modern teknolojinin uygulanma
sına en müsait alanların başında, kadastro hizmetleri gelmektedir. Türkiye çapında bilgisayar 
uygulamasına geçilmesinin zamanı gelmiştir; gerekli donanım ve yazılım bir an önce sağlan
malıdır. Aksi takdirde, günün teknolojisinin gerisinde kalınır ki, bu da arzu edilmeyen sonuç
lar doğurabilir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, önemli projeler üreten bir kurumdur. Bunlara örnek 
verecek olursak; bütçede sözü edilen TAKBİS, yani Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesi ve di
ğer projeler, toprakla ilişkili bilgi sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. 

Tapu hizmetlerinde, alınan tedbirler sonucu, süratle iyileşme görülmektedir; ancak, bu 
hizmeti yürüten personelin, yasal sorumluluklarına karşılık maaşlarının ve tazminatlarının çok 
az olduğu, biraz önce de ifade edildi. Bir tapu sicil müdürünün yaptığı hatayı, ancak mahke
me düzeltebilir; doğacak zarardan memurlar şahsen sorumludur. 

Hakları belirleyen ve mülkiyet hakkının güvencesini sağlayan bu Kurumun personeline 
yeterli maddî destek sağlanmalıdır ve taşıdığı sorumluluğa uygun ödeme yapılmalıdır. 

Mülkiyeti teminat altında tutan bu Kurumun, belge ve bilgilerin korunması ve yaşatılması 
için gereken bina, mekân ve lojman gibi imkânlardan yeterince yararlandırılması, hürriyetin 
ve rejimin teminatı olan bu hizmetin, Medenî Kanunda öngörülen şekilde özel statüye kavuş
turulması gereklidir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bilgisayara dayalı çalışmalarını sürdürmekte ol
duğu pilot proje uygulamalarını içtenlikle destekliyoruz. Ayrıca, üniversitelerle işbirliği yapıl
masını, önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. 

Gelişmiş birçok Avrupa ülkesinde -Almanya, Avusturya, Hollanda gibi- kadastro faali
yetlerinde özel sektörün gücünden maksimum düzeyde yararlanılmaktadır. Ülkemizde de bu 
alanda ciddî adımlar atılarak, özel sektör gücünün en iyi şekilde yararlanılarak, tesis kadrosu, 
yenileme ve güncelleştirme hizmetlerinin bu kanalla yaptırılması sağlanmalıdır. 

Bölge müdürlüklerine işlerlik kazandırılarak,, merkezdeki ağırlık taşraya kaydırılmak su
retiyle ifalışmalara aktivite kazandırılması, merkez, konum itibariyle üst düzeyde planlama ve 
koordinasyon yapar hale getirilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı işleri kısa bir süre içerisinde anlatmak ola
naksızdır. Dışarıdan mütevazi görünümlü olan bu Genel Müdürlüğün, içine girildiği zaman 
devasa hizmetler yapan bir kurum olduğu bilinmeli, bu nedenlerle her türlü destek ve yardım 
esirgenmemelidir. 

1994 yılı bütçesinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, Genel Müdürlük yöneticileri
ne ve çalışanlarına hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Aksoy. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Alp, buyurun efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili 

arkadaşlarım; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubunun düşüncelerini sunmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Memleketimizde devam eden kadastro hizmetlerinin gayesi, Medenî Kanunun öngördüğü 
tapu sicil düzenini kurmak; böylece, gayrimenkullere ekonomik değerlerini ve tapu siciline de 
sağlıklı bir fonksiyonu kazandırmaktır. 

Ülkemizde, köy kadastrosu olarak, başlangıçtan bugüne kadar 257 458 kilometrekarelik 
alanın kadastrosu tamamlanmıştır. Kadastrosu biten köy sayısı ise 21 257 olarak belirlenmiştir. 
Şehir kadastrosunda da, toplam 58 ilin merkez ilçesi ile 563 ilçenin kadastrosu tamamlanmıştır. 

Ülkede, 780 576 kilometrekarelik alanın yaklaşık 417 bin kilometrekarelik kısmı, tahmini 
kadastro alanıdır. Yine, bu alanın 395 bin kilometrekarelik kısmı kırsal alan, 35 bin kilometre
karelik diğer kısmı ise kentsel alan olarak tahmin edilmektedir. Kentsel alanın yaklaşık 33 bin 
kilometrekarelik alanında kadastro çalışmaları bitirilmiştir; ancak, kırsal alanda bu gerçekleş
me oranına henüz ulaşamamışız. Kırsal alanın 260 bin kilometrekaresinde kadastro çalışmala
rı yapılmıştır ve gerçekleşme yüzdesi, yaklaşık yüzde 66'dır. Görülüyor ki, kırsal kadastro alan
larımızın yüzde 34'ü beklemektedir. Köylerde ve şehirlerde, günümüze kadar, yüzde 70,6'lık 
bir gerçekleşme ile 295 bin kilometrekarelik alanın kadastrosu tamamlanmıştır. Dileğimiz, bek
leyen yüzde 30'Iuk alanın çok kısa bir sürede tamamlanmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tapu kadastro hizmetlerinin tamamlanması, modern 
bir devlet olmanın gereğidir. Aksi halde, bireyin kendine ait mülkünü belgeleyememesi gibi bir 
sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar, özellikle tarımla uğraşan geniş bir kitlenin, birçok eko
nomik ve malî olanaktan yararlanamaması sonucunu doğurmaktadır. 
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Tarım kesimini malî olarak destekleyen en büyük iki aha kuruluş, Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri Birliğidir. Bu kurumlar, çiftçiye verdikleri kredi karşılığında tapu ipoteği, 
güvencesi istemektedirler. Bu güvenceyi veremeyen geniş bir tarım çalışanının, amacı tarımı 
geliştirmek olan bu kuruluşların imkânlarından fiilen yararlanması zordur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan tarım alanlarının büyük bir bölümünün ka
dastrosu yapılmamıştır, özellikle Trabzon, Van, Kayseri ve Erzurum illerimizin bölgesel alan
larında, kadastro gerçekleşmesinin en düşük oranda olduğu göze çarpmaktadır. Bunların gi
derilmesi, hızlı ve âdil tapu kadastro çalışmalarının yapılmasına bağlıdır. Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planına göre, bu çalışmaların sekiz on yıllık bir dönemde tamamlanması beklenmekte
dir. 1994 yılında 5 bin kilometrekarelik alanda kadastro çalışması hedeflenmiştir. 

tmar affı çalışmaları kapsamında, 2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Ola
rak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler Hakkında Kanuna göre, 575 bin gecekondu ile his
seli arazi üzerinde ve imar nizamına aykırı yapılaşmış 1 milyon 250 bin binanın, kadastro iş
lemlerinin, bütçe imkânları içinde -büyük bölümünün- tamamlanması hedeflenmektedir. 1994 
yılında 60 bin parselde çalışma yapılacaktır. 

Yenileme çalışmaları: 2859 sayılı Kanun hükümlerine göre, teknik nedenlerle yetersiz kalan 
ve uygulama niteliğini kaybeden veya gerçek sınırları yansıtmayan kadastro paftalarının yeni
lenmesini hedeflemektedir. 

500 bin adet değişiklik işlemi, 1 000 parselin afet kadastrosu ile 1 200 hektar arazinin ta-
pulaştırılması hedeflenmektedir. Tesis kadastro hizmeti bitirilen yerlerde ve tesis kadastro hiz
meti verilen yerlerde otomasyona geçiş çalışmalarına devam edilecektir. 

Genel Müdürlüğün teknik araç ve gereçlerle ve bilgisayar sistemiyle donatılması, gecik
meden yapılıp tamamlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tapu sicil ve kadastral çalışmaların ülke genelinde 
tamamlanması, adliyelerdeki yığılmaları azaltacağı gibi, yurttaşlarımızın mülkiyet haklarında 
düzenin sağlanmasını da birlikte getirecektir. 

Tarım topraklarımızın miras ve kullanım nedeniyle fazla parçalanmasının işletim güçlüğü 
yarattığı ve verimliliği düşürdüğü dikkate alındığında, tapu ve kadastro ile ilgili yasa ve karar
namelerin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğümüzün 1994 malî yılı bütçesini olumlu bulduğumuzu ve kabul oyu vereceği
mizi belirtir, bütçenin Genel Müdürlüğümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

DEVLET BAKANI MEHMET ALÎ YILMAZ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım. 

Grupları adına söz alan Sayın milletvekillerinin, tapu ve kadastro hizmetleriyle ilgili de
ğerli yaklaşımlarına da teşekkür ederim. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bakanlığıma bağlı, genel bütçe içinde ayrı bütçeli 
bir kuruluştur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu hizmetlerini, 15 bölge müdürlüğü, 985 tapu sicil 
müdürlüğü, 299 kadastro müdürlüğü olmak üzere toplam 1 299 kuruluşla, ülke çapında yü
rütmektedir. 

— 477 — 



T.B.M.M. B : 42 12 . 12 . 1993 0 : 3 

16 bin personelin görev yaptığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, yılda, yaklaşık 
2,5 milyon tapu işlemiyle 1 milyon parselin kadastro işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülke çapında yürüttüğü bu hizmetler karşılığında, 
genel bütçeden aldığı payın üstünde bir gelir sağlayarak, genel bütçeye katkı sağlayan kuruluş
lar arasında yerini almaya devam etmektedir. 

1992 yılında Genel Müdürlüğü tahsis edilen 766 milyar 300 milyon liralık ödeneğe karşı
lık, genel bütçeye 2,2 trilyon harç geliri sağlanmıştır. 1993 yılında, 1,2 trilyon liralık bütçeye 
karşılık, 2,5 trilyon lira gelir sağlanacağı ve 1994 yılında da, 4,2 trilyon liralık gelir sağlanacağı 
tahmin edilmektedir. Ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verdiği önemli hizmet
lerle elde edilen ekonomik fayda, bu gelirin elbette çok üstündedir. 

İnsanların önem verdiği konuların başında, taşınmaz mal edinme gelmektedir. Bu edinme 
ve idame, kişinin yarınına güvenle bakmasını sağlamaktadır. Tarihin her döneminde toprak, 
ekonomik ve toplumsal yaşamda en önemli unsur olmuştur. Mülkiyetinin kutsallığı yanında, 
ekonomide sabit üretim aracı olan toprak, tarih boyunca da değerli bir servet kaynağı olarak 
yerini korumuştur. Bu kaynağa yönelik verileri sağlayan tapu ve kadastro çalışmaları da, dina
mik bir hizmet olarak, ülkelerin yatırım hayatında yerini almaya devam etmiştir. 

Günümüzde, toprak-insan ilişkilerini modellendiren bir bilgi sistemi olarak tanımladığı
mız tapu ve kadastro hizmetleri, üç ana dalda yürütülmektedir. Bu hizmetleri kısaca arz ede
ceğim : 

Tapu hizmetleri : 
Tapu hizmetleri, taşınmaz mallarla ilgili akitlerle, her türlü tescil işlerinin yapılması, dev

letin sorumluluğu altındaki tapu sicilinin düzenli bir şekilde tutulması, siciller üzerinde mey
dana gelen değişikliklerin takibi, sicil ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak korunması 
şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bu hizmetler, ilçe bazında kurulmuş olan 985 tapu sicil müdürlüğüyle yürütülmektedir. 
Tapu hizmetlerindeki iyileştirme çalışmalarıyla vatandaşların taleplerinin geciktirilmeden 

karşılanması ve yeni kurulan il ve ilçelerde gerekli organizasyon yapılarak vatandaşlara yerin
de hizmet verilmesi sağlanmıştır. Bu alanda, bilgisayar, faks gibi modern teknolojinin getirdiği 
imkânlardan da yararlanılmaya başlanılmıştır. 

Kadastro hizmetleri : 
Araziye yönelik her türlü araştırma, planlama ve projelendirme çalışmalarında temel alt

lık ve hazırlanan plan ve projelerin araziye uygulanmasında vazgeçilmez bir hizmet olan ka
dastro, kalkınma planlarında ve Hükümet Programında verilen hedefler doğrultusunda yürü
tülmektedir. 

Kalkınma planında, ülkemizde kadastrosu yapılması gereken toplam alan, 417 bin kilo
metrekare olarak belirlenmiştir. Günümüze kadar, il ve ilçe belediye sınırlarıyla köylerde top
lam 294 385 kilometrekare alanın kadastrosu tamamlanmış olup; oran yüzde 70,6'dır. Geriye 
kalan, yani kadastrosu yapılacak olan 122 615 kilometrekare olup, oranı yüzde 29,4'tür. 

Ülkemiz genelinde, birim, mahalle olarak alındığında, toplam 8 008 mahalleden 7 205 ma
hallenin kadastrosu yapılmış olup, 306 mahallede çalışmalar devam etmektedir. Geriye 497 ma
halle kalmıştır. Yani, kadastrosu tamamlanan mahalle sayısı, yapılacak kadastrosu toplam ma
halle sayısının yüzde 93,8'ini teşkil etmektedir. 
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Birim, köy olarak alındığında, 36 412 köyden 21 362 köyün kadastrosu yapılmış olup, 1 
144 köyde çalışmalar devam etmektedir. Geriye 13 906 köy kalmıştır. Yani, köylerin yüzde 
61,8'inin kadastrosu tamamlanmıştır. Geriy kalan 13 906 köyden yaklaşık 9 500 adedi de or
man içi ve orman kenarı köydür. Orman köyleri hariç tutulduğunda, köy bazında yüzde 88 
civarında kadastro gerçekleşmesi söz konusudur. 

1993 yılında Genel Müdürlüğe tahsis edilen 1 trilyon 217 milyar 520 milyon Türk Lirası 
bütçe imkânlarıyla; 31.10.1993 tarihi itibariyle, 11 513 kilometrekare tesis kadastrosu, 195 830 
parselde değişiklik işlemi, 1 519 dönüm afet kadastrosu, 27 147 dönüm yenileme işlemi, 11 004 
dönüm İmar Affı Kanunuyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

Tesis kadastrosunun kısa zamanda tamamlanmasına yönelik olmak üzere, il bazında hız
landırma çalışmalarının neticesi olarak, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hedeflenen 5 bin 
kilometrekarenin -aynı bütçe imkânlarıyla- çok üzerinde gerçekleştiği ve ekim ayı sonu itiba
riyle 11 513 kilometrekare olduğu görülmekte olup, bunun 31.12.1993 itibariyle 12 bin kilomet
rekare olacağı tahmin edilmektedir. 

il bazında başlatılan ve olumlu sonuç alınan bu çalışmalara, 1994 ve ileriki yıllarda da, 
yaygınlaştırılarak devam edilecektir. 1994 yılında, 13 500 kilometrekarelik alanın kadastrosu 
programlanmıştır. 

Ülkemizde tesis kadastrosu ellidokuz yıldan beri devam etmektedir. Yeterli ödenek sağ
landığı takdirde, 1992 ve 1993 yıllarında ulaşılan kadastro üretimine yıllık yüzde 15 artışla de
vam edilecek ve 2000 yılı sonunda, ülkemizde tesis kadastrosu yapılmamış alan kalmayacaktır. 

Harita Hizmetleri : 
Kadastro hizmetlerinde olduğu gibi, harita hizmetleri de, tüm yatırım ve mühendislik hiz

metlerinin altyapısın oluşturmaktadır. Konu, ülke kalkınması, savunması ile yatırım ve mü
hendislik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi açısından Önemlidir ve günceldir. 

203 sayılı Kanun gereğince, fotogrametrik metotla, 1/5 000 ölçekli standart topografik 
harita üretilmektedir. Bu haritalar, kadastro hizmetlerinde ve ayrıca, yatırım yapan birçok ka
mu ve özel sektör kuruluşunun yatırımla ilgili arazi etüt ve proje işlerinde kullanılmaktadır. 

Başlangıçtan bugüne kadar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 338 803 kilometreka
re, Harita Genel Komutanlığınca 102 886 kilometrekare olmak üzere toplam 440 189 kilomet
rekarelik alanın 1/5 000 ölçekli haritası yapılmıştır. Bu sonuca göre, ülkemiz için gerekli olan 
500 bin kilometrekarelik alanın yüzde 88,2'si tamamlanmıştır. 1994 yılında 9 bin kilometreka
relik alanın 1/5 000 ölçekli standart topografik harita yapımı programlanmış olup, bu hedef, 
bütçe imkânları çerçevesinde artırılacaktır. 

Tapu Arşiv Hizmetleri : 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde, 15 ve 16 ncı Yüzyıllara ait tapu tahrir ve 

tapu zabıt defterleri ile cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren ikinci nüsha olarak arşivle-
nen tapu kütükleri ve tapu senetleri mevcuttur. Bu arşivlerden, yılda ortalama 250 bin adet 
eski yazılı kayıt çıkarılmakta ve tapu tahrir defterlerinin Türkçeleştirme çalışmaları, Millî Gü
venlik Kurulu ve üniversiteyle koordineli olarak yürütülmektedir. 

Genel Müdürlük merkezinde bulunan bu kıymetli arşiv için, modern teknolojiye uygun 
koruma sistemi yapılmıştır. Bu belgelerin, bilgisayar ortamında arşivlenmesi ve değerlendiril
mesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Beşyüz yıllık yaşayan arşiv niteliğinde olan bu belgeler, 
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istatistik, ekonomik ve kültürel bilgileri de taşımaktadır. Bu değerli belgeler, yerli ve yabancı 
bilim adamlarının incelenmesine sunulmakta ve değerli eserlere destek sağlanmaktadır. 

Eğitim Çalışmaları : 
Tapu ve Kadastro Eğitim Merkezinde, Kadastro Lisesi ve lise üstü kısa süreli kurslarla ka

dastro teknisyeni yetiştirilmektedir. Hizmet içi eğitim ve işbaşında eğitimle, personelin, yeni
liklere ve gelişmelere uyarlanması sağlanmaktadır. 

Kadastro Lisesinde ve kadastro kursunda, bilgisayar ve bilgisayar destekli donanımların 
kullanılmasıyla ilgili eğitime ağırlık verilerek, ileri teknolojinin uygulanmasında, donanımı kul
lanacak elemanların yetiştirilmesine önen gösterilmektedir. 

Teknolojik gelişmelerle, bu gelişmelere uygun metot ve uygulamaların izlenmesini sağla
mak için, yurt dışındaki eğitim kurumları ve devlet kuruluşlarıyla işbirliği yapılmaktadır. Bu 
amaçla, çeşitli ülkelerdeki uygulamaları görmek ve bilgilenmek üzere, yurt dışına uzman per
sonel gönderilmektedir. 

Tapu ve kadastro faaliyetleri, bütün vatandaşları ve toprağa bağlı yatırımları çok yakın
dan ilgilendirdiği halde, bunun bugüne kadar yeterince tanınmadığı görülmektedir. Bu amaç
la, 155 sayılı Kanun gereğince haritacılıkta kullanılan nirengi noktalarının bilgisizlik yüzünden 
tahrip edilmelerini önlemek ve halkı bu konuda eğitmek amacıyla, TRT Genel Müdürlüğü ve 
Harita-Kadastro Mühendisliği Odasının işbirliğiyle eğitici film yapılmış ve yazılı ve görüntülü 
basında bu konu yer almıştır. 

Bundan başka, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ve yapılan işlemlerin niteliğinin 
ve öneminin anlatılması, vatandaşları ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirerek birtakım yan
lış anlaşılmaların önlenmesi amacıyla kısa süreli eğitim filmleri yapılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Medenî Kanununun öngördüğü şekilde tapu si
cil düzeninin kurulması, tarım, kentleşme ve yerleşim sorunlarının çözümü, toprağa bağlı kay
nakların değerlendirilmesi gibi birçok hizmetlerde temel altlık olarak kullanılan tapu ve ka
dastro bilgileri, kalkınma plan ve programlarında verilen hedeflere uygun olarak üretilmekte
dir; ancak, bilgi toplumu olma yönünde yarış içinde olan dünyamızda, bu bilgilere kısa sürede 
ulaşmak, değerlendirmek ve güncel tutmak zorunlu olmaktadır. 

Diğer taraftan, dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde geleneksel belge arşivi, yerini bilgi 
sistemlerine terk etmektedir. Milyonlarla ifade edilen tapu ve kadastro bilgilerinin otomasyo
nu, günümüzde, yapılması gereken bir hizmet olarak gündemimizde yer almıştır. 

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBtS) adı altında projelendirilen bu hizmet için, ülke
mize en uygun modeli tespit etmek üzere, örnek bölgeler seçilerek, çalışmalar başlatılmıştır. 

Pilot çalışmalar, tapu sicil müdürlüklerinde "mal sahipleri sicili otomasyonu", kadastro 
müdürlüklerinde "sayısal kadastro bilgilerinin toplanması ve değerlendirilmesi" şeklinde yü
rütülmekte olup, TAKBIS için altlık olacak bu çalışmalar, üniversitelerle ortak projeler yapıl
mak suretiyle geliştirilmektedir. 

Vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağına inandığım faks cihazıyla belge ve bilgi ile
tişim sistemi uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ta
pu sicil ve kadastro müdürlükleri arasında faks cihazıyla haberleşmeyi sağlayacak sistem 196 
birimde tamamlanmıştır. Tapu ve kadastro hizmetlerinin yoğun olduğu bölgelerde kurulan sis
temden, ilgililer yararlanmaktadır; 1994 yılında bu sistem 100 birimimizde daha kurularak, 
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uygulama yaygınlaştırılacaktır. Tapu ve kadastro hizmetleri birimleri arasında uygulanacak bu 
yeni sistemle, vatandaşlarımız, bulundukları yerlerden, faks cihazı bulunan tapu sicil ve ka
dastro müdürlüklerine başvurarak, başka yerlerdeki taşınmaz mallarına ilişkin tapu senedi, 
ipotek belgesi, tapu kayıt örneği, evrakı müsbite örneği, ölçü krokisi, koordine değerleri gibi 
belgeleri kısa zamanda temin edebileceklerdir. 

HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Nerede o günler? 
DEVLET BAKANI MEHMET ALt YILMAZ (Devamla) — önümüzde. 
Tapu senedi boyutlarının, kimlik kartı standartlarında ve mülkiyet bilgi kartı şeklinde ye

niden düzenlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Çankaya Birinci Bölge Tapu Sicil Müdürlü
ğünde bu konuda pilot uygulama başlatılmıştır. Kurulması planlanan tapu ve kadastro bilgi 
sisteminde yer alacak mülkiyetle ilgili bilgilerin ilgililerine sunulmasında manyetik kartların 
kullanılmasının da gündeme gelebileceği düşüncesiyle, bu uygulama başlatılmıştır. Bu konu
daki gelişmeler izlenecek ve kamuoyunun tercihi dikkate alınacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, size ancak 2 dakika süre verebileceğim; 2 dakikada çok önemli 

şeylerinizi ifade buyurun; mütebakisini yaparak gösterin efendim. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALt YILMAZ (Devamla) — Ayrıca, Ankara, İstanbul, 

İzmir ve Bursa gibi büyükşehir belediyelerinde oluşturulmakta olan kent bilgi sistemi çalışma
larına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerekli destek sağlanmaktadır. Çalışmalara, ta
pu kadastro hizmetlerinin yoğun olduğu bölgelerde öncelik verilerek devam edilecektir. 

Harita ve tapu kadastro ile ilgili dünyadaki gelişmeler de yakından izlenmekte ve teknolo
ji transferi zamanında yapılmaktadır. Bu konuda yurt dışında yapılan benzer çalışmalar ya
landan izlenmekte, ilgili kuruluşların çalışmalarına, uluslararası toplantı, seminer gibi çalış
malara aktif olarak katılınmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tapu ve kadastro konusunda, dış ülkelerde de hizmet 
verecek köklü deneyime ve güçlü bir kadroya sahip bulunuyoruz, özel mülkiyete geçme aşa
masında olan Rusya Federasyonu ve Orta Asya Cumhuriyetleri yetkilileriyle ikili görüşmeler 
yapılarak; bu ülkelerden, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türk
menistan ile mutabakat protokolleri imzalanmıştır. Bu protokoller çerçevesinde, 1993 yılında, 
Azerbaycan'dan 4 öğrencinin, eğitim merkezinde eğitimleri tamamlanmıştır, uzman seviyesin
de 3 elemanın eğitimleri de sürdürülmektedir. Diğer Türk cumhuriyetleri ve İslam ülkeleri için,. 
tapu kadastro hizmetlerine yönelik çeşitli eğitim programları hazırlanmıştır. Kısa süreli uzman 
eğitimi niteliğinde olan bu kurslar, DPT'nin işbirliği ve koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 

Tapu ve kadastro hizmetlerinin hızlandırılması, düzenli arşiv ve dosya sisteminin kurul
ması amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye tşletmesince yaptırılıp hiz
mete sunulan "işlem belgeleri föyü" nün, bedeli karşılığında talep sahiplerine verilmesi uygu
lamasına 1993 yılında da devam edilmiştir. Bu uygulamayla, bütçe dışı kaynak temin edilerek, 
tapu ve kadastro hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca, kadastro sonrası talebe bağlı değişiklik hizmetlerinin de, döner sermaye işletme-
since yapımı uygulamasına devam edilmiştir. 

Devlet-vatandaş ilişkilerinin yoğun olduğu tapu ve kadastro hizmetleri, vatandaşın güven 
duyacağı bir.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, size 1 dakika daha süre veriyorum... 
DEVLET BAKANI MEHMET ALÎ YILMAZ (Devamla) — Sağ olun Sayın Başkan; ama 

suiistimal etmemek için konuşmamı bitiriyorum. 
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, bütçenin hayırlı olmasını temenni ederim. (DYP 

ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Peki efendim, ben de size teşekkür ediyorum. 
Kişisel söz talebinde bulunan, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün, buyurun efen

dim; lehinde. 
. LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; görüşülmekte olan 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere hu
zurunuzdayım; hepinize saygılarımı arz ediyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı Kanunla kendisine verilmiş olan görevleri 
yürüten, millî güvenliğimizin ve kalkınma planlarının gerektirdiği bir ana plan dahilinde, ülke 
topraklarının kadastrosunun, yapılması, haritalarının belirlenmesi ve maliklerinin tespiti sure
tiyle tapu sicillerini tesis etmek ve taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerini 
yapmakla görevlendirilmiş bir kuruluşumuzdur. 

d» 

Gerçekten, tapu kadastro hizmetleri, hem kamu için, hem de fertler için çok önemli ve 
hayırlı hizmetlerdir. Gayrimenkul mülkiyetinin işlemesinde tek merci ve makam durumunda 
bulunan Tapu Kadastro Teşkilatımız, millî güvenlikten kalkınmaya kadar her konuyla ve vatan 
sathının her noktasıyla ilgilenmek durumunda bulunan .tecrübeli, kadim bir kuruluşumuzdur. 

Ancak, son yıllardaki olumlu gelişmelere ve memnuniyet verici çalışmalara rağmen, tapu 
ve kadastro hizmetleri henüz istenen hedefe varamamış, insanımızın beklediği noktaya gele-
menıiş, şikâyetler son bulmamıştır. Devi 
metlerinin, vatandaşın güven duyacağı, 

ilet-fert ilişkilerinin en yoğun olduğu tapu kadastro hiz-
işlemlerin en kolay ve süratli şekilde yürüyeceği bir se

viyeye getirilmesi de, halkımızın arzu ettiği bir durumdur. 
Kadastro hizmetleri, fertler için, özellikle kırsal kesimdeki insanımız için çok önemlidir. 

Tapu senetleri, devletten alınan en kıymetli belgelerdir ve evlerin en emin yerlerinde, itinayla, 
yıllar boyu muhafaza edilmektedir. Birçok insan, hâlâ, ceddinden intikal eden gayrimenkulun 
tapu senedi diye, Osmanlıca yazılı, tuğralı, "Senedi Hakanı'' ismi verilen belgeleri saklamak
tadır veya hukukî ihtilaflarda, hâlâ, 1293'lerin, 1 300'lerin yoklama kayıtları, delil diye mah
kemelere getirilmektedir. 

Arazinin kadastro görmemiş olması veya kadastroda yapılan hatalar sonucu açılan dava
lar, özellikle tecrübeli hâkim bulmanın zor olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ilçele
rinde, yıllarca, onyıllarca devam etmekte, ihtilaflar nesilden nesile aktarılmaktadır. Ancak ka
dastro hizmetleri ihtilafları belli bir sür; sonra bitirmekte, herkes mülkiyet hakkının belgesini 
koynuna koymakta ve niza ve çekişmeler asgarîye inmektedir. 

Kadastro görmemiş yerlerde, taşınmaz üzerinde hak sahibi olanların haklarını almaları 
epeyce zordur. Bir taşınmazın hissedarı] tapu kaydı gerçek durumu aksettirmediği için hak ve 
hissesini alamamakta, açılan izalei şüyu davaları çıkmaza girmekte, neticede bir hissedar, hak
sız şekilde, taşınmazın tamamını tasarrufa devam edegelmektedir. 

3402 sayılı Kadastro Kanunundan kaynaklanan ve taşınmaz mülkiyetinin tespiti konusun
da getirilen şart ve sınırlamaların yeniden gözden geçirilmesi, yapılacak kanun değişikliğiyle, 

— 482 



T.B.M.M. B : 42 12 . 12 . 1993 0 : 3 

özellikle 766 sayılı Tapulama Kanununun yürürlüğü sırasında kadastrosu yapılan ve o kanun 
hükümlerine göre tescil edilen arazideki hak sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi, miktar 
fazlası olarak veya kanundaki sınırlamaları aştığı için Hazine adına kaydedilen arazi üzerinde 
hak sahiplerinin haklarının iadesi veya bu konuda dava açma imkânının tanınması gerekmektedir. 

Ayrıca, 3402 sayılı Kadastro Kanunun aksayan yönlerinin de bir an evvel gözden geçiril
mesi ve uygulamanın kanuna yansıtılması da gerekli bir haldir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 15 bölge müdür
lüğü ve 1277 tapu sicil ve kadastro müdürlüğüyle hizmet vermektedir. Yılda 2,5 milyon işlemin 
gerçekleştirildiği ve 2,5 trilyon lira gelir elde edilen bu Kurumun, bu çalışmasını kutlamak gerekir. 

Tapu harcı, tarafların beyanı üzerinden ve Emlak Vergisi değerlerine paralel şekilde tahsil 
edildiği için, tapu işlemleri sırasında taşınmazların gerçek değerleri gizlenmekte, bu noktada 
büyük miktarda gelir kaybı husule gelmektedir. Ancak, bu konuda, tabiatıyla tapu idaresinin 
yapacağı bir şey yoktur. 

Ülkemizde, kadastrosu yapılacak 417 bin kilometrekarelik sahadan, il ve ilçe belediyeleri 
sınırları içindeki kısmın yüzde 70'inin kadastrosunun yapılmış olması, bu konuda, 2000'li yıl
ların eşiğinde geri kaldığımızı, çok gayret etmemiz gerektiğini bize göstermektedir. 7 998 ma
halleden 7 170 mahallenin kadastrosunun tamamlanmış olması, sevindiricidir; ancak, bakiye 
828 mahallenin kadastrosunun da bir an evvel bitirilmesi lazımdır. 

Köylerdeki kadastro çalışmalarında ise, maalesef, daha gerilerde bulunmaktayız. 36 356 
köyden 21 257'sinin kadastrosu tamamlanmış, 15 101 köyde ise henüz kadastro çalışması ya 
başlamamış veya bitirilememiştir. Bu, tüm köylerin üçte birini ifade etmektedir ki, bunların 
çoğu da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki köylerdir. Özellikle orman arazisiyle alakası olma
yan 4 500 civarındaki köyün kadastrosunun önümüzdeki birkaç yıl içinde behemehal bitiril
mesi lazımdır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce, 1992 ve 1993 yıllarında planlanan 5 bin kilo
metrekarelik hedefler hep misliyle aşılmış, başarılı çalışmalar yapılmıştır. Ancak, 1994 yılı için 
yine 5 bin kilometrekarelik bir hedef tayin edilmiştir. 1994 yılı hedefinin, asgarî, 1992 yılı ger
çekleşme miktarı olan İ0 bin kilometrekare olmasını ve bu miktarın, inşallah ikiye katlanması
nı Genel Müdürlüğümüzden bekliyoruz. 

Ayrıca, otomasyon çalışmalarının, tapu kadastro bilgi sistemi projesiyle Güneydoğu Ana
dolu projesi tapu kadastro bilgi sistemi projelerinin ve diğer projelerin süratle sonuçlandırıl
ması; kısa bir zaman içerisinde, kadastrosu tamamlanmış, insanları arasındaki ihtilafları asga
rîye indirilmiş, modern teknolojinin bütün gereklerini kullanan.ve bu şekilde hizmet veren bir 
Tapu ve Kadastro Teşkilatına kavuşmamız dileği ve ümidiyle, bütçemizin memleketimize, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarına hayırlı olmasını diliyor, hepinize tekrar saygıları
mı arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Esengün, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Aksaray Milletvekili Sayın ismet Gür; buyurun efendim. (RP sıralarından 

alkışlar) 
ÎSMET GÜR (Aksaray) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü bütçesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi en içten saygıla
rımla selamlıyorum. 
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Her ne kadar bütçenin aleyhinde söz almışsam da, tapu kadastro işlemlerinin yapılması
na hiç kimse karşı olamaz. Bazı önerilerimi ifade ederek, sözlerimi kısa kesmeye çalışacağım. 

Gerçi, bir devlet, yetmiş yıldır kadastrosunu tamamlayamamışsa, orada bazı işler aksak 
görünüyor, aksak yürüyor demektir. Bu, daha yapılacak çok iş var manasına gelir ki, bu da 
maalesef, sistemin tıkandığının ifadesidir. Yetmiş yıldır bu ülkeyi idare edenler, demek ki, bir
çok şeyi başaramamışlardır. 

FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Başarılanlar ne olacak?.. 
İSMET GÜR (Devamla) — Bu, hayatın gerçeğidir. O yüzden, sistemin yeniden açılabil

mesi için, zannediyorum bir zihniyet ve nöbet değişikliğine ihtiyaç var. Tabiî, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü denince, tarih ve teknolojinin birbiriyle harmanlanması akla gelir. 

1453'lerden bu yana, ülkemizde, bulunduğumuz coğrafyada kadastro işlemleri yapılagel-
miştir. Dolayısıyla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 5 asırlık bir devreyi yaşamak müm
kündür. 

Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğünde, tapu arşivi, değeri ölçülemeyen, devlet eliyle tu
tulmuş gerçek bir hazinedir. Bu hazinenin özellikle kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Zira, son 
dönemlerde ülkemizde buna benzer bir hazine olan arşivlerimiz, maalesef Bulgaristan'a gön
derilmek suretiyle imha edilmiştir. Ümit ederim ki, burada böyle bir yanlışlığa düşülmez. Eski 
kayıtların, halihazırda dünya üzerinde bulunan 16 devletin tarihine ışık tutacak değerler oldu
ğunu ifade etmek isterim. 

Tapu kadastro işlemleri zamanında tamamlanamadığı için, bugün, tapu kadastro mahke
meleri çok ağır yükler altındadır. Ancak, bir aksaklık da orada mevcut; 1936 yılından bu yana 
hâlâ bitmemiş arazi davaları var, nesilleri birbirine karıştırmış vaziyette. 

Tapu kadastro işlemlerinin bir an evvel bitirilebilmesi için, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesinin, büyük bir fedakârlıkla ve bir an evvel artırılarak, işlemlerin hızlandırılma
sı lazım. Çünkü, bir ülkede tapu kadastro işlemleri bitmemişse, altyapının tamamlanması müm
kün değildir. 

1 trilyon 900 milyar liralıkbütçenin 1,5 trilyonu personel giderlerine ayrılıyor; geri kala-
nıyla da, Türkiye'de kadastro işlemlerinin tamamlanması çalışmalarına imkân sağlanacaktır. 
Gerçi, bu 400 milyar lirayla, çok büyük bir rakam olmamakla beraber, israf önlendiği takdir
de, bugün yapılanın en az beş misli hizmet yapılabileceği kanaatindeyim. 

İşlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi için, Türkiye'de mevcut olan; fakat, kamu yönetimi 
tarafından çok iyi bilinmeyen bir sistemi burada önermek istiyorum. Tapu kadastro işlemleri
nin temelinde parasal bir gerçek var. Tarım Bakanlığına bağlı veteriner sağlık teknisyenlerinin 
yıllardan beri uyguladığı bir sistemi burada da uygulayacak olursak, işlemlerin daha ciddî, da
ha çabuk ve şaibeden uzak olarak yürütüleceği kanaatindeyim. Bu, şu demektir : Kadastro 
ile ilgili döner sermaye sisteminde, tapu kadastro müdürlüklerinde çalışan memur ve yönetici
lerin doğrudan doğruya belli oranda pay atmalarını sağlamak lazımdır. Eğer, bunu sağlayabi
lirsek, birçok olay kendiliğinden ve çabuk olarak çözülecektir. 

Tabiî, bu arada, Türkiye'de yeni kurulan ilçelerde de bir an evvel tapu sicil müdürlükleri
nin ihdas edilmesi, kurulmuş olanların da, "bir müdür bir mühür" den kurtarılması gereki
yor. Bu hususu da Sayın Bakanıma arz etmek istiyorum. 
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Tapu kadastronun Türkiye'deki asıl sorunu, teknolojiye uygun olarak tapu ve kadastro 
bilgilerinin yeniden ele alınması ve yeniye uyarlanması olayıdır. Bu yüzden, yenilenme, tapu-
Iaştırma ve imar uygulamalarının tekraren yapılması gerekiyor. Yani, kadastro işlemlerinin belli 
aralıklarla yeniden tekrarlanması mecburiyeti var. Bunu pratiğe indirgemenin yolu da, tapu 
kadastroda bilgisayar sistemine geçmektir. 985 tapu müdürlüğünden, bugüne kadar, sadece 60 
tanesi, 380 İcadastro müdürlüğünden de ancak 105 tanesi bilgisayar sistemine geçmiştir. Gön
lümüz arzu ediyor ki, ödeneklerini biraz artırarak, başka alanlardan kısarak, bin an evvel bil
gisayar sistemine geçelim. 

Son olarak, tapu kadastro çalışanlarının arazi tazminatlarındaki bir aksaklığın da gideril
mesi hususunda Sayın Bakanımıza arzımız vardır. Aynı işlemi yapan Orman Bakanlığına ait 
kadastro memurları için, geçmiş dönemde 13 bin lira olan arazi tazminatlarının şu anda 117 
bin liraya çıkarılması hususunda prensip kararı alınmıştır; ama, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünde çalışan ve arazide çalışan teknisyen ve yetkililerin arazi tazminatları 13 bin liradan 
sadece 26 bin liraya çıkartılmıştır ki, bunun, mutlaka, iki bakanlık arasında eşit tutulması ge
rekiyor. Çünkü, bir Ülkede iki tane devlet olmaz; ikisinin teke indirilmesi gerekiyor. 

Daha çağdaş ve süratli hizmet sunulabilmesi için bütçe kaynaklarının rasyonel olarak kul
lanılmasını diliyor; ayrıca, bu bütçenin, ülkemize ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalı
şanlarına hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gür, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin müzakereleri ta

mamlanmıştır. 
Şimdi soru sormak isteyen arkadaşlarımızı kaydediyorum... 
Sayın Çelik, Sayın Ergüder, Sayın Sancak. 
Başka soru sormak isteyen var mı?.. Yok. 
Soru soracakların kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Çelik. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanın 

cevaplamasını arzu ettiğim sorularımı takdim ediyorum. 
Ülke genelinde, bilgisayar destekli otomasyon çalışmalarına öncelik verilmiştir. Şanlıur

fa'da da bu sisteme geçilecek mi? 
İkinci sorum : Sicillerin tutulmasındaki sorumlulukları nedeniyle, tapu sicil müdürlükle

rinde görevli personele malî tazminat verilmesi hususunda bir çalışma yapılacak mı? 
Üçüncü sorum : Kadastro hizmetinde, önemine binaen, arazi şartlarında güçlükle çalışan 

görevlilerin, teknik personelimizin özel hizmet ve arazi tazminatlarının artırılması hususunda 
bir çalışma serdedecekler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Sayın Bakan, üç soruyu da aldınız, değil mi? 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksiniz; peki. 
Buyurun Sayın Ergüder. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Efendim, delaletinizle Sayın Bakandan is
tirhamım... 

BAŞKAN — Efendim, bir talepte mi bulunacaksınız, soru mu soracaksınız?.. Çünkü, 
"İstirhamım" buyurdunuz da... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim, soru soracağım. 
Sayın Başkan, egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliğin altında, ayrıntılı olarak 

evvela toprak gelir. Toprağı olmayan bir ulus, ulus olamaz. Cumhuriyet ilan edileli yetmiş sene 
olmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve arkadaşları, her sene, gelirler, aynı şarkıyı 
söylerler, "on yıl daha müsaade edin" derler. Son olarak da "2002 yılında bitecek" diyorlar. 
Bir memleketin kadastrosunun yüzde 60'ı yapılmış, yüzde 40*ı yapılmamışsa, biraz önce söyle
diğim şu büyük cümleyi büyük sıkıntıya sokuyoruz demektir. Onun için, bana lütfen söylesin
ler, bu kadastro ne zaman bitecek" Yani, bu kadastro işi, ilme ve fenne uygun olarak, Türki
ye'nin her santimetrekaresinde ne zaman bitecek? Eğer para yetmiyorsa, Sayın Başbakana mü
racaat ederler biz de oyumuzu veririz. Kaldı ki, esbabı mucibeyi anlatıyorum; toprak reformu 
yapılan... 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, soru tevcih buyurmanız için esbabı mucibeye ihtiyaç yoktur; 
yani gerekçeye gerek yoktur. 

Sorunuzun birini aldık efendim; bu kadastro ne zaman tamamlanacak?.. 
Başka bir sorunuz var mı? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başbakanımızın, gayrimenkuller üze

rindeki reform tasarısının muvaffak olabilmesi için bu beyefendilerin bu işi bitirmesi lazım; 
yoksa muallakta kalır. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, cevabı yazılı alacaksınız... 
Buyurun Sayın Sancak. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanıma sorumu 

yöneltmek istiyorum. 
Orman köylüsünün çilesi çok büyüktür. Otuz kırk seneden beri tarla yapmıştır; ama or

mandan, ama boş yerden yapmıştır; üzerine meyvesini, fındığını dikmiştir. Orman kadastrosu 
tespitini yaparken -bürokratlarımız bağışlasınlar- bazı yerler orman dahilinde, bazı yerler or
man haricinde kalıyor. Gerçek değerlendirmenin bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Bu ne za
man yapılacaktır? 

BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Yazılı cevap vereceğim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — İstimale salih arazinin tespiti babında sual tevcih buyurdunuz; Sayın Bakan 

yazılı cevap verecek. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, arkadaşımız sizden daha anlaşılır söy

lemişti. 
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BAŞKAN — Efendim, bu saatte, lütfedin de bu kadar olsun yani. 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 1994 maiî yılı bütçesi 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümlerini okutuyorum efendim : 
1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 236 533 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının Yü
rütülmesi 1 603 048 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 13 830 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1853 411000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesınhesabı 
BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri. 

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
1050 S.K.83. 

madde gereğince 
Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek . harcama devreden ödenek ödenek 
TOPLAM 779 086 168 000 835 489687000 135 000000 56566 238 000 27 719 000 135 000000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
' Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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Bu suretle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 1994 malî yılı bütçesi ile 1992 malî 
yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Kendilerine ve milletimize hayırlı ve uğurlu hizmetlere vesile olsun inşallah. 
Değerli milletvekilleri, bugünkü programımız tamamlanmıştır. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi ile, yarınki programda yer alan kuruluşların 

bütçelerini ve kesinhesaplannı görüşmek için, 13 Aralık 1993 Pazartesi günü saat lO.OO'da top
lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.02 
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