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Çanakkale Bayramiç ilçesi bir imam hatibinin IŞİD'e katılması hakkında sorusu var. Maalesef 
gerçektir. Adı geçen görevlinin, bu iş ortaya çıktıktan soma, 25 Haziran 2014 tarihî itibanyla görevine 
son verilmiştir. Az da olsa, belki başka yerlerden var mıdır bilmiyorum ama böyle bir imam hatibin 
böylesine bir katiller ordusuna katılmak üzere dışarıya gitmesi bizi fevkalade yaralamıştır. Umarım 
bunların önü almacak çalışmalan da hep beraber yaparız. 

"Kayseri Talaş ilçesinde camide protokol masası kurulmuş." Konuyla ilgili iddia üzerine tahkikat 
henüz sonuçlanmamış ama tahkikat açılmış. 

"AK PARTİ Üsküdar ilçe teşkilatının, Üsküdar Çiçekçi Camisine ve Karacaahmet Mezarlığma 
astığı afişlerle ilgili ne gibi işlemler yapılmıştır?" Bunda da tahkikat devam etmektedir. 

Bu soruyu cevaplandırmıştım ama önemine binaen tekrar söylüyorum: Saym Özkes ısrarla, 17 
Aralık soması rüşvet ve yolsuzlukla ilgili hutbelerin okunmadığım iddia etti. Plan Bütçe Komisyonunda 
günüyle, tarihiyle bunun karşılığını vermiştim. 

Şöyle kısaca tekrarlayayım: Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde helal-haram duyarlılığı; 
kul, kamu hakkı; adalet, doğruluk, dürüstlük, güven, emanet, rüşvet ve yolsuzluk gibi konularda il 
müftülüklerimiz tarafından 2011 yılında 164; 2012 yılında 177; 2013 yılında 121, 2014 yılının ilk altı 
ayında 72 olmak üzere son dört yılda toplam 534 hutbe irat edilmiştir. 

Yine bu konularla ilgili olarak vaizlerimiz tarafından da yurt sathındaki camilerimizin kürsülerinden 
2012'de 20.890, 2013'te 39 bin, 2014'te 29 bin -küsurlarını söylemiyorum- üç yılda toplam 90.167 
vaaz edilmiştir. 

Ayrıca İstanbul Müftülüğü web sitesinde 20 Aralık 2013 Cuma günü okunacak hutbe konusunun 
rüşvet olarak belirlendiği ancak 17 Aralık 2013'te yapılan operasyonun ardından bu hutbenin değiştirilerek 
yerine Kur'an-ı anlamak konulu hutbenin okunduğu iddia edilmektedir. Bu iddia doğru değildir. 

İHSAN ÖZKES (İstanbul) - Doğrudur efendim. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Nitekim İstanbul Müftülüğünün 
İnternet adresine bakıldığında rüşvet ve yolsuzluk konulu hutbenin 20 Aralık 2013'te değil, aksine 
13 Aralık 2013 Cuma gününün yani söz konusu operasyondan dört gün öncesinin hutbesi olduğu 
görülecektir. 20 Aralık gününün hutbesi ise "Kur'an-ı okumak, anlamak ve yaşamak" isimli hutbe olup 
değişikliğe uğramadan kendi gününde okunmuştur. 

Kış ortasında rotasyon uygulaması ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanan rotasyon 
işlemlerini Saym Erdem eleştiri konusu yapmış. Bununla ilgili yönetmeliklerimiz bana maddeler 
hâlinde getirildi. Cami görevlilerinin rotasyon işlemleri kış aylarında yapılmayıp ilgili mevzuatta 
belirtildiği şekilde haziran-eylül dönemi içerisinde yapılmaktadır. Şef, müdür, ilçe müftüsü 
unvanlanndaki personelin rotasyon ve yer değişikliği işlemleri de 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleştirilmektedir. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümlerini de koymuşlar. 
Merak ettim baktım, kaç yılını dolduranlar rotasyona tabi olacak diye. Aynı camide yirmi beş yılını 
dolduranlar ile sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin bir şekilde yer değiştirmesi gerektiği 
yönetmelikte yazılmaktadır 

Mustafa Erdem arkadaşımızın yine, Bursa Uludağ'da Bursa Mlletvekili Hüseyin Şahin'in 
Başbakan için "Ona dokunmak bir ibadettir." şeklinde ifade kullandığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından cevap verilmediği iddiası hakkında da "Konuyla ilgili, Diyanet İşleri Başkanlığı 25 Mart 
2014 tarihinde web sayfasında yayınladığı gündeme ilişkin basın açıklamasında aşağıdaki ifadeleri 
kullanmıştır." gibi dört paragraftık bir yazı var. Yani buna kayıtsız kaldığını da doğrusu söyleyemeyiz. 
Açıklayıcı mahiyette bir bilgi verilmiş. 
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DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

CİLT : 96 

26'ncı Birleşim 
11 Aralık 2014 Perşembe 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisinde yer alan ve kâtip 
üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak 
içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

III.- KANUN TASARIVE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1.- 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/978) (S. Sayısı 656 ve 656'ya 1'inci Ek) 

2.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 
2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 

Sayfa 
10 
11 

18,45,71,76,96,103,115, 
127,132,137,144,152,169 

18:40,45:64,71:74,76:85, 
96:102,103:114,115:124, 
127:130,132:135,137:143, 
144:151,152:168,169:207 

18:40,45:64,71:74,76:85, 
96:102,103:114,115:124, 
127:130,132:135,137:143, 
144:151,152:168,169:207 
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