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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu^saat 15.00'te açıldı. 

Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, açıklanan yaş çay taban fiyatlarına ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, 

Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde meyda
na gelen sel felaketi ve tahribatına ilişkin gündem dışı konuşmasına da Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Cengiz Altınkaya, 

Cevap verdiler. 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse, bazı kamu banka binalarının alınıp satılması ile Toplu 

Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince bir binanın kiralanmasına ilişkin gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına 
Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
tezkerenin, sözkonusu seyahat, meydana gelen zarurî değişiklik nedeniyle yapılamayacağından, 

Kore Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
tezkerenin de, sözkonusu seyahat, Devlet Bakanı Güneş Taner'in mevcut çalışma programı se
bebiyle yapılamayacağından, 

İşlemden kaldırıldığına; 
Yemen Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar, Dev

let Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna; 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 59 arkadaşının, Türkiye'yi yakından ilgilendiren 
son derece önemli gelişmeler kırşısında etkili olmadıkları, konuları, kapalı diplomasi ve kişisel 
ilişkiler düzeyinde ele alarak Türkiye Büyük Millet Meclisini devre dışı bıraktıkları ve dış poli
tika konusunda ülkenizi yalnızlığa ve çaresizliğe ittikleri iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/24) okundu; 

Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (U/24) esas numaralı gensoru önergesi ile, 
Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, tıp fakültelerinden mezun olan öğrencile

rin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Ko
misyonu Raporunun (10/64) (S. Sayısı : 566), 

Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak tşler" kısmının birinci ve ikinci sıralarında yer 
almasına; görüşmelerinin Genel Kurulun 21.5.1991 Salı günkü Birleşiminde yapılmasına, ça
lışma süresinin, görüşmelerin bitimine kadar uzatılmasına, 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri ile, 
Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi; 
Kabul edildi. 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 59 arkadaşının, Bakanlar Kurulu üyeleri hak

kında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (U/24) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin gö
rüşmeler tamamlandı; yapılan oylama sonucunda, önergenin gündeme alınmasının kabul edil
mediği açıklandı. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, tıp fakültelerinden mezun olan öğrencile
rin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini 
tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/64) (S. Sayısı : 566) üzerindeki görüşmeler tamamlandı. , 

22 Mayıs 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.50'de son verildi. 

Kâtip 
istanbul 

Mustafa Sarıgül 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

^^^^______ _ _̂_̂ _̂̂ —_ 

Kâtip 
Edirne 

.. İsmail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
22. 5 . 1991 Çarşamba 

Teklifler 
1. — Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin ve 5 arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/567) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.1991) 

2. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in, Aldatıcı, \anıltıcı Reklam ve Tanıtımlara Karşı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi (2/568) (Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1991) 
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3. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in, 17.2.1926 Tarih ve 743 Sayılı Türk Kanunu 
Medenisinin 659 uncu Maddesine tki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/569) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1991) 

Sözlü Soru önergesi 
1. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, jandarmanın zırhlı araçlarla donatılması için 

gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.5.1991) 

Yazûı Soru Önergeleri 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idarele

rine ait bir binanın satılması ve yerine bina kiralanması ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2082) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1991) 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönmez'in, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasında çalışan 
işçilerden bir kısmının işten çıkarıldığı, İskenderun ve Karabük Demir - Çelik fabrikalarında 
da benzeri uygulamalara hazırlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2083) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1991) 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Türk Ceza Kanununun yürürlükten kaldırılan 
141, 142 ve 163 üncü maddeleri uyarınca daha önce cezalandırılanların mağduriyetlerinin nasıl 
giderileceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2084) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.5.1991) 

4. —.. Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idarelerinin 
kendi binalarını satıp kiraya çıktıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2085) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1991) 

5. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Bursa - Kültürpark'ta açılan kitap fua
rında yeralan kitaplardan bazılarının toplatıldığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2086) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1991) 

. 6. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, eroincilere yardım ettiği iddia edilen bir mil
letvekilinin kimliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2087) (Başkanlığa geliş tari
hi : 21.5.1991) 

7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, "Yeniden Değerlendirme Fonu" oluştu
rulması için Çukurova ve Kepez elektrik anonim şirketlerince izin talebinde bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/2088) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.5.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma SaaÜ : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvckM E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), İsmail Üğdiil (Edirne) 

— — — — — • . 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşimini açıyorum. 

IIİ. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, salonda bulun
duklarını yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talepleri vardır; gündeme geçmeden önce onları yerine getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, gül vegülyağı taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı 

konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün cevabı 

BAŞKAN — İsparta Milletvekili Sayın İbrahim Gürdal, gül ve gülyağı fiyatları hakkında 
konuşma yapacaktır. 

Buyurun Sayın Gürdal. (DYP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gül ve gülyağı ko

nusunda ve taban fiyatlarının açıklanmaması hususunda söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
bütün Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, dün bana gelen bir faksı, ilgili bakanın da bu konuda dikkatlerini 
çekmek amacıyla okuyarak, bilgilerinize sunuyorum. 

Şunu da söylemeden gelemeyeceğim : "Oy verene hizmet var, oy vermeyene hizmet yok" 
mantığının, gül ve gülyağı taban fiyatında da görüldüğü, bu yazılarla ortaya çıkmıştır. 

Tarafsızlık ve devlet ilgisi, oyla alakalı olmamalıdır. Devleti şu anda temsil edenlerden, 
tarafsız olarak görev yapmalarını da arz ederim. 

Yöremin toprağında yetiştirilen gülün ve onun ürünü gülyağının hangi durumda olduğu
nu sizlere sunmak istiyorum: Mevsim itibariyle, gül yaprağının, üzerine güneş konduktan son
ra toplanmayacağını, yani güneşin yakacağını, o yörede yaşayan insanlar bilirler. Ürün, hepi
mizin ürünüdür. Bu ürüne sahip çıkmak amacıyla da yine i(gili bakanı uyarıyorum. 

Dün bana gelen faksın altında, birlik yönetim kurulu başkanvekili dahil olmak üzere, altı 
imza var. Faksta derler ki : "Birlik Yönetim Kurulumuz, 1990 yılı gültaban fiyatını, günün 
şartları ve bir önceki yıl ki 1 150 liralık fiyatını da göz önünde bulundurarak ve 1 500 lira ola
rak, 30.4.1990 tarihli toplantımızda tespit edip, basına bildirdi; kamuoyuna da, Birlik Genel 
Müdürü tarafından, TV ve radyodan ilan edildi. Ancak, bu taban fiyatın ödemesi, Ziraat Ban
kasından, kredinin ilk dilimi olarak kilo başına 500 liradan, 1990 tarihinde 2 893 926 250 lira 
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ödeme ve son olarak da, 19.11.1990 tarihinde, kilo başına 150 lira olmak üzere bir milyar lira 
dağıtma şeklinde oldu. Kalan kilo başı 350 lira, halen ödenmemiş olup, üreticiye 2 025 748 
375 lira borç bulunmaktadır." 

Bundan on gün önce verdiğimiz gensoru önergesi vesilesiyle, gensorunun muhatabı olan 
bir Devlet Bakanı burada kürsüye çıkıp, "Bizim hiçbir üreticiye borcumuz yok; kalan üretici
lere de borçlarımızı ödemekteyiz" dedikten sonra, şeker pancarı üreticisine haziran ayında ürün 
bedellerini vereceğini söylerken, "gül üreticisine de hiçbir borcumuz kalmadı" diyen Bakana, 
"2 025 748 375 lira kimin borcudur?" diye sormak, o yörenin milletvekili olarak benim şu 
andaki hakkımdır. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

"Birlik Genel Müdürü, güle taban fiyatı olarak, 1 150 liradan fazla ödenmeyeceğini; 
1 500 liralık fiyatın Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tasdik edilmediğini, bu nedenle ödemenin 
yapılamayacağını beyan etmekte; kendisinden, yönetim kurulumuzca bu konuda Bakanlık ge
nelgesinin gösterilmesi istendiğinde, telefonla talimat verildiğini söylemektedir. 

Ayrıca, 21.5.1991 tarihli yönetim kurulu toplantımızda, 1991 yılı gül taban fiyatının tespit 
zamanının geldiğini, özel sektörün yüzde 50 avans vererek, kampanya sonunda tamamı öden
mek üzere kilosunu 1 400 liradan almakta olduğunu sözlü olarak beyan ettik. 

Biz, fiyatımızın açıklanmasını istediğimiz halde, Birlik Genel Müdürü, fiyatın sezon so
nunda açıklanmasını ileri sürdü. Bizler bunun sakıncalı olduğunu, müstahsilin fiyat konusun
da rahatsız olduğunu söylediğimizde, tutumumuzda ısrarlı olup, bugün fiyat açıklanırsa, ka
rara muhalefet şerhi düşüp, geçen yıl olduğu gibi, vermiş olduğumuz fiyatın sürüncemede ka
lacağını söyleyerek, tehdit ederek konuyu kapattı. 

Bu nedenle, bizler de sizlere durumu arz ederek, ne gibi bir yol izleyeceğimizi sorduktan 
sonra, durumu tekrar değerlendirmek üzere toplantıyı sonuçlandırdık" diye bir faks aldım. 

İlgili makamlara bu faksı bildiriyorum ve burada diyorum ki: Dün çay fiyatlarını burada 
telefonun ahizesiyle kapatma yoluna gittik. Bugün de, "oy verene hizmet var, oy vermeyene 
hizmet yok" mantığıyla, İsparta ve İsparta toprağından gül ve gülyagını elde edenleri, "Siz 
bize oy vermediniz, biz de sizi cezalandırıyoruz" diyerek, 1 500 liralık taban fiyatını onayla
mamak ne kadar vicdanınıza sığıyorsa, bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum. 

Bu kürsülerden silahşor edalarıyla konuşan ve Bakan olmadan önce, üzerinde "No" ya
zan gömleklerle buraya gelen -herkes bilgisiyle gelir, ama o gömleğiyle buraya geldi- bakana 
söylüyorum : Bu 2 milyar lira, eninde sonunda, kendisinden hem de hesap sorularak, muhak
kak alınacaktır. 

Ürün bedellerinin istismar edildiğine inanıyoruz. İlgili bakanların, ürün fiyatlarını yerin
de tespit etmediğini, el emeğinin ve göz nurunun hakkının verilmediğini savunuyoruz. 

Ülke idaresinde de, ne olup bittiğini, görmeleri için, ilgili bakanların, ilgili yerlere gide
rek, emekçinin, alınteri sahibinin ve çiftçinin hakkını muhakkak korumalarını rica ediyoruz. 

Dün, Sayın Akbulut 20.00 haberlerinde, fert başına gayri safi millî hâsılanın 2 600 dolara 
çıktığını söylüyor... Herhalde, zeytinin fiyatından, peynirin fiyatından ve günlük yaşamdan haberi 
olduğu inancını taşıyoruz... Artık, bulutların üstünde gezmektense, bulutun altına inip, topra
ğa ayağını basıp, topraktan ürün elde edenlerin hakkını vermesini yavaş yavaş öğrenmesini de 
rica ediyoruz. 

Vatandaş eğer susuyorsa, bu suskunluğunun da saygıdan ileri geldiğini; konuşurken de 
suç işleyeceğinden korktuğu için sustuğunu kabul ediyoruz. Milletin sesine kulak vermenizi 
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istiyoruz. Bu kadar vurdumduymaz bir devlet idaresinden kaçınmanızı rica ediyoruz. Devlete 
zarar vermeden bu işlerin artık bitmesini itiyoruz. Hanedan ailesinin sorumsuzluğundan da 
bütün Türkiye olarak kurtulmak istiyoruzf Diyoruz ki: tşleyen devlet; sorumlu devlet adamı 
ve yetkili memur arıyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) „ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürdal. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yürür söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan saygıdeğer 

milletvekilleri; gül taban fiyatını bahane ederek, değişik konularda görüş ifade eden milletve
kili arkadaşımın, gülle ilgili olarak ortaya koyduğu hususlara şu şekilde cevap vermek istiyo
rum : 

Bildiğiniz gibi, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerince mubayaa olunan tarım ürünlerin
den birisi de güldür. Gül, tabiî ekim sahası olan İsparta ve yöresinde dikilen gül fidelerinden 
elde edilen ve sonunda mahsule çevrilen bir tarım ürünüdür. Ancak, gül fiyatları, 1986 yılına 
kadar, dünya piyasalarının durgunluğu içerisinde, kilogram başına 290 - 300 lira arasında de
vam ederken, Bulgaristan ve Fas'taki gül tarlalarında meydana gelen hastalıklardan ötürü, bü
yük miktarda gül fidesi kıyımı olması üzerine, 1988 yılında dünyadaki gül fiyatı 1 000 Türk 
Lirası karşılığına çıkmıştır. Yani, buradan elde edilecek ürün 1 000 liradan alınabilecek hale 
gelmiştir. Onun üzerine de, ülkemizde uygulanan fiyat 1 000 lira olmuştur. 1 000 liralık fiyatın 
verilmesinde uygulanan yolu da bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin yönetim kurulları, bu fiyatları kendileri tespit et
mektedirler. 1988 yılındaki 1 000 liralık fiyat, 1989 yılında 1 İSO lira olarak tespit edilmiş; 1990 
yılına gelindiğinde, Türkiye'de, 1 000 liralık fiyatın cazibesi ile 17 000 dönüm olan gül bahçele
rinin ekim alanı 43 000 dönüme çıkarak, Burdur ve Konya'nın birçok ilçesini de kapsamıştır. 
17 000 dönümden 43 000 dönüme çıkan gül bahçeleri sayesinde, şu anda stokumuzda 3 472 
ton gül usaresi mevcut olup, dünya piyasasında da pazarı çok nazlıdır. Gül fidesi üç yılda çiçek 
verdiği için, Bulgaristan ve Fas gül bahçelerini yenilemiş ve Çin de bu piyasaya girdiğinden, 
dünya piyasasında bir daralma meydana gelmiştir. Gül Birliğin elinde bu mal vardır. 

1990 yılında, yönetim kurukı "Bu sene 1 500 liradan almak istiyoruz" demişlerdir. Biz 
de kendilerine, "Dünya piyasasındaki fiyatı baz olarak alınız. Dünya piyasasındaki fiyat 1 100 
lira seviyesindedir. 1 500 lira verdiğiniz takdirde, kâr - zarar size olur" ifadesini kullandık. Bu 
ifade ile alımını yaptılar ve 1 150 lira üzerinden, 7 milyar 94 milyon lira da kredi gönderdik 
ve borcumuzu sıfırladık. Ancak, sayın milletvekili 1 500 liraya göre hesap yaparak "şu kadar 
daha borç var" diyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Lütfen, olayı çarpıtmayın. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — f 500 liraya göre bu 

hesabı yaptığınız takdirde, bu borç çıkacaktır. Bakanlığımızla münasebeti olan birliğin, dünya 
satış fiyatlarına göre 1 150 liranın üzerinde fiyat vermemesi, kendilerine temenni edilmiştir. 

Bu sene yerilecek fiyatlar da, dünya piyasasının üzerinde yine verilecektir. Ne şekilde?.. 
Dünya piyasasının gül çiçeğine uygulanacak nispeti karşılığında. 

Sayın milletvekilinin, seçmenlerine selam göndermek için, burada ortaya koymuş olduğu 
hassas konuyu bilgilerinize sunmuş oldum. 

— 105 — 



T.B.M.M. B : 120 22 . 5. . 1991 O : 1 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hayır, hayır; yönetim kurulu kararı burada. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Yönetim kurulu, ken

di düşündüğü arkadaşlardan seçilmiş olup, gülü... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — öldürün bari bizi, öldürün!.. Burada yönetim kurulu

nun yazılı şikâyeti var. Bunlar insan değil mi?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın Başkan, arkada

şım, gül çiftçilerinin insan olmadığını söylüyor; bu söz, lütfen zapta geçsin. 
Ben bu vesileyle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum, saygılar sunuyorum. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Şükrü, ben seni iyi tanıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — İstanbul Milletvekili Abdülbaki Albayrak'm, son günlerde basın organlarında yer alan ve 
fahstnı ilgilendiren haberlere ilişkin gündem dıst konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadtr Aksu 'nun cevabı 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Abdülbaki Albayrak, son günlerde hakkında çıkan ba
zı yazılarla ilgili olarak söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Albayrak. (ANAP sıralarından alkışlar) > 
ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) —. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son gün

lerde çeşitli basın organlarında yer alan, şahsımı ilgilendiren bir konu hakkında gündem dışı 
söz almak zorunluluğunu hissetmiş bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, malumlarınız olduğu üzere, 18 Mayıs 1991 Cumartesi günü bir ga
zetede yer alan haber başlığı ve resim, tüm İstanbul milletvekilleri ile birlikte beni de endişeye 
sevk etmiştir. Daha sonra, sözkonusu resmin bana benzeyeceği konusunda basın mensupları
nın iddia ve sorulan üzerine, İçişleri Bakanlığına giderek, konu hakkında bilgi alma gereğini 
duydum. Zira, o ana kadar böyle bir olay hakkında ne ilgim, ne de bilgim olmadığı için, konu
nun bir an önce açıklığa kavuşturulması, asılsız iddia ve ithamları ortaya atanların tespit edil
mesi gereğini düşündüm. 

Bu konudaki gelişmeleri Sayın İçişleri Bakanımız da izah etmiştir. Olay, tamamen benim 
dışımda, sadece yakalanan şahsa ait not defterinde isim ve telefon numaramın bulunmuş ol
masından öteye bir şey değildir. Zaten, olması da mümkün değildir. 

Ben, gerek siyasî ve gerekse iş durumum gereği, Türkiye içinde ve dışında bir çok insanı 
tanırım. Nitekim, ben 4 yıl Bakırköy İlçe Başkanlığı yaptım ve şu anda da milletvekiliyim. Ay
rıca, Uluslararası Otobüsçüler Derneği Başkanıyım. Hepiniz gibi ben de, her bayramda, en 
azından 20 - 30 bin mektup ve kart yazıyorum. Bu şahıslarda telefon numaramın bulunmasın
dan tabiî bir şey yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; asılsız bir iddiadan ibaret de olsa, böyle bir olayın, 
suç unsuru teşkil etmişçesine kamuoyuna duyurulmuş olmasından son derece üzüntü duymuş 
bulunuyorum. Bu üzüntüyü, gerek ailem ve gerekse gruptaki arkadaşlarımın, da benimle bir
likte yaşadığını hissediyorum. 

Bağımsız Türk adaletinin, konuyu en doğru ve en adil biçimde ortaya çıkaracağı inancıy
la, ilgili gazete hakkında, yargı mercilerine her türlü maddî ve manevî tazminat talebinde bu
lunacağımı ifade ederek sözlerime son vermek istiyorum. Bu vesileyle hepinizi en derin saygı
larımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Albayrak. 
Hükümet adına içişleri Bakam Sayın Aksu, buyurun efendim. 
tRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Bakan, açıklayın şu olayı. 
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Meclisi aklayın Sayın Bakan. 
NAFİZ KURT (Samsun) — Sayın Bakan, söyleyin, kimdir bu? Meclisi kurtaralım. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; istanbul Milletvekili Sayın Abdülbaki Albayrak'ın gündem dışı konuşması üzerine 
söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, günlerdir kamuoyunu işgal eden bir konuyu ve bu konuya bizim 
niye cevap vermediğimizi gazetelerden hep birlikte okuduk. Şunu hemen ifade edeyim ki, ben, 
geçtiğimiz günlerde, Avrupa Konseyi Mahallî idarelerden Sorunlu Bakanlar Toplantısıyla ilgili 
olarak Norveç'te bulunuyordum. Cuma günü Norveç'ten dönüşümde, istanbul Yeşilköy Hava
limanında, toplantıyla ilgili olarak yaptığım basın toplantısı sonunda bir gazetecinin, "Bugün 
gazetelerde bir haber çıktı -ki ben o gün yolda olduğum için gazeteleri henüz görmemiştim-
milletvekilinin ismi cebinizdeymiş" şeklinde bir sözüne muhatap oldum. Ben de o arkadaşa 
orada cevap verdim; "Gerekirse açıklarız. Daha yeni geldim. Konuyu inceleyip bildireceğim" 
dedim, akabinde Ankara'ya geldim ve hemen Bingöl, Elazığ, Malatya illerimizde meydana ge
len sel felaketiyle ilgili inceleme yapmak üzere Diyarbakır'a gittim; oradan ayrılıp, Elazığ, Bin
göl illerini ve ilçe ve köylerini dolaştım, Ankara'ya döndüm. Dün de bu konuyu grubumuzda 
milletvekili arkadışlarıma izah ettim. Benim prensibim, meseleyi önce bu çatı altında, Parla
mentoda söylemekti. Onu açıkladım, ondan sonra da dışarı çıkıp, basın mensubu arkadaşlara 
bu konuda bilgi verdim. Müsaade ederseniz, Yüce Meclisimize de aynı şekilde bilgi arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, kasım ve aralık ayları içerisinde, Avusturya ve Alman polisi müşte
reken bir operasyon yaparlar ve bir eroin şebekesini yakalarlar; bu yakalamanın akabinde de 
bize faksla bilgi verirler. Burada, yakalanan iki sanıkla ilgili bilgi var ve bizden de bu konuda 
elimizde başka bilgi varsa, onlara göndermemizi isterler. Ancak, bu bilgi bize intikal ettikten 
bir müddet sonra, bir gazetede, "Avusturya'da bir Türk şebekesi yakalandı. Bunlann bir yetki
liyle irtibatı olduğu" şeklinde bir haber çıkar. Bu haber üzerine biz, Avusturya tnterpolünden, 
bizim tnterpol aracılığıyla, faksla bilgi isteriz, "Basında böyle bir haber yer almıştır, bu yetkili 
kim bildirin" deriz. Bu faksımıza cevap almadan, 21,12.1990 tarihinden birkaç gün sonra, yine 
bir gazetede yeni bir haber çıkar; o haberde "Eroin şebekesinin başı bir Türk milletvekili" de
nilmektedir. Bunun üzerine biz Avusturya Interpolüne "Basında yine bu şekilde bir haber çık
mıştır, daha evvel size çektiğimiz bir faksımız vardır. Şimdi de bir milletvekilinden bahsedil
mektedir. Bu milletvekilinin adını ve ilişkisini bildirin" şeklinde ikinci bir faks çekeriz. 

O sıralarda bütçem Yüce Mecliste görüşülmektedir. Bir arkadaşım bana soru tevcih ede
rek, "basında böyle bir haber var" demiştir. Ben de "Elbetteki biz, Parlamento, üzerine dü
şen bu gölgeyi, bu ithamı bir an evvel silmek için gereğini yaparız, sorarız" dedim. Aynı gün 
-gazetede haberin çıktığı gün- bu konuyu biz Avusturya tnterpolünden de sormuşuz; hem de 
"bir milletvekilinin karıştığı ifade edilmektedir. Varsa, bu milletvekilinin adını ve ilişkisini 
bildirin" demişiz. Israrlı takiplerimiz sonunda, aynı gün -gazetede çıkıp, bizim burada konuş
tuğumuz günkü tarihle- bu faks çekilmiştir. 

ALI ESER (Samsun) — Beş altı ay önce... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Devamla) — Evet, bütçe görüşüldüğü zaman. 
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Bütün bu ısrarlı taleplerimiz üzerine, Avusturya tnterpolü bize, bir uyuşturucu şebekesi
nin yakalanmış olduğunu, bu yakalanan şebekeden bir kişinin üzerindeki not defterinde, adres 
defterinde bir milletvekilinin isim ve telefon numarasının mevcut olduğunu ve başka da bir 
bilgi olmadığını bildirdi. Biz bunun Üzerine tekrar Avusturya tnterpolüne, bu bilginin kâfi gel
mediğini; varsa, mütemmim bilgilerin, ilişkilerin tekrar bildirilmesini ihtiva eden yeni bir faks 
çektik. Bir müddet bekledik, yeni herhangi bir cevap almadık, yani, ilk faksımızdan sonra al
dığımız bilgilerden başka bilgi almadık- Bu bilgi de, sadece, not defterindeki bir milletvekili
nin adı ve telefonundan ibarettir. 

Bunun üzerine, tekrar ve en son çektiğimiz dördüncü faksın meali şöyle :' 'Ülkemizde ya
pılan tahkikatlarda, halen elinizde bulunan tutuklu şahıslar ile, milletvekili arasında herhangi 
bir bağlantı tespit edilmiş olması halinde, lütfen en kısa zamanda bu bağlantıların neler oldu
ğu ve ne gibi yeni gelişmeler bulunduğu hususlarında bize ayrıntılı bilgi gönderiniz. Teşekkür
ler." Böylece, bu konuda dördüncü faksımızı ve tekidimizi ilettik; ama, yine ilk cevaptan farklı 
bir cevap almadık; yani, "tik faksınızda size bildirdiğimiz, not defterinde, milletvekilinin adı
nın ve telefon numarasının bulunmasıdır" şeklindeki cevaptan başka bir bilgi almadık. 

Değerli arkadaşlarım, olay budur. Bizim bu farkslarımız ve tekidlerimiz hâlâ cevapsızdır. 
Bütün ısrarımıza rağmen söylenen şey, 'ilk verdiğimiz cevap" şeklindedir. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Bakan, bu bir komplo mudur; yoksa Semra Hanı
ma karşı çıkanlardan mı arkadaşımız?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Değil efendim, değil. 
tBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Meclisin onurunu kurtarın Sayın Bakan. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Bakan, yoksa Semra Hanıma karşı çıkanlardan mı 

arkadaşımız? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, olay, 

geçen aralık ayında gazetede yer aldıktan sonra, bir daha kamuoyunun gündemine gelmemek
le birlikte, yukarıda arz ettiğim gibi, biz, konunun ısrarlı takipçisi olduk. Çünkü, her birimizin 
ve Yüce Meclisimizin üzerine düşürülmek istenen bir teke iddiasına duyarsız kalamazdık. Ba
sınımızın, kamuoyunun ve Yüce Meclisin, bu tür haberler ve olaylar karşısındaki hassasiyeti, 
bizim için büyük bir değer taşımaktadır. Uyuşturucu olayına karışan bir kişinin, milletvekili 
dahi olsa, kanunun pençesinden kurtulması mümkün değildir. Ancak, Parlamentomuzun ve 
Parlamento üyeliğinin itibarı konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti, üyelerin kişiliğiyle ilgili olarak 
da göstermek zorundayız. Sadece, telefon defterindeki isim ve adrese dayanılarak -üstelik Avus
turya makamları, başka bir ilişkinin varlığının ispat edilemediğini bildirmişken- bir milletveki
lini "şebeke başı" veya "şebekenin perde gerisindeki destekçisi" şeklinde bir iddia ile kamuo
yuna takdim etmek, ne basın özgürlüğü, ne de hukuk devleti ilkesiyle kabili telif değildir. 

Sözlerimi burada bitirirken, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, tarımın ve tarıma girdi sağlayan sanayi kollarının 
sorunları ile, buğday taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ, tarımın sorunları ve buğday taban 
fiyatları hakkında gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Şendağ. (DYP sıralarından alkışlar) 
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ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, 
Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1991 yılma bozuk bir ekonomik yapıyla girilmiştir. Geçtiğimiz dört 
ay içindeki gelişmeler, enflasyonun yüzde 70'lerden aşağıya çekilemeyeceğini göstermektedir. 
Dış borçlar Sİ milyar doları bulmuş, siyasî bağımsızlığımızı tehdit eder seviyeye gelmiştir; iç 
borç yükü 60 trilyon liraya dayanmış, bütçe açığı giderek tırmanmaktadır. Finansman kaynak
ları yetersiz kalmaya devam ediyor... İşsizlik sorunu, vergiler,zamlar, cezalar, giderek azgınla-
şıyor; yaşam insanımıza dar geliyor... 

Sayın milletvekilleri, bu olumsuz tablodan en büyük pay, tarım sektörüne düşmektedir. 
Millî-gelirden aldığı pay yüzde 30'lardan, yüzde 15'lerin altına inmiştir. "Viârattığı istihdam im
kânlarıyla, iç ve dış ticaretteki payı ile ekonomiyi ayakta tutan tarım ve tarıma dayalı sanayi, 
durma noktasına gelmiştir. Tarım sektöründe en büyük paya sahip tekstil ve gıda sanayiinde 
işçi çıkarmaları ve finans darboğazı sürerken, traktör imalat sanayii ve gübre sanayii durmuş
tur. Yıllık 120 bin traktör kapasiteli traktör fabrikalarının imalatı 7 - 8 bine düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, en büyük sanayilerimizden olan ve tarımımızın en önemli girdilerini 
sağlayan gübre sanayii de darboğazda... Finansman sıkıntısı yüzünden, özel sektöre ait gübre 
fabrikalarının bir bölümü üretimlerini tamamen durdururken, bir bölümü de yüzde SO'hin al
tında bir kapasiteyle üretimlerini sürdürmeye çalışıyor. Kamu kuruluşlarına ait bazı gübre fab-
kiraları ise, bakım ve onarım gerekçesiyle, uzun süre üretimden uzak tutuluyor. Gübre üreticisi 
kuruluşlar, 500 milyar lirayı bulan devlet desteğini, yaklaşık altı aydır alamamaktadır. Kısa 
zamanda bu parayı alamadıkları takdirde, yeniden üretime geçmelerinin mümkün olamayaca
ğı, bu nedenle sonbahar gübre ihtiyacı olan 2,5 milyon tonun ithalat ile karşılanacağı, Türki
ye'nin böylesine büyük bir taleple dünya gübre piyasasına girmesinin, fiyatları astronomik olarak 
yükselteceği; bu nedenle, büyük meblağda döviz ödemesine girileceği; ayrıca, bu kadar büyük 
miktarda gübrenin dünya piyasalarından bir anda temininin mümkün olamayacağı, olsa bile, 
zamanında taşınarak tüketim merkezlerine ulaştırılamayacağı, zaten ülkemizde her ne kadar 
yeteri miktarda gübre kullamlamıyorsa da, kullanılan mevcut miktardan da zorunlu olarak vaz
geçilmesi halinde, 1992'de çok büyük verim kayıpları olacağı; sonuçta, yoksul olan çiftçimizin 
daha da yoksullaşacağı ve topyekûn ülke ekonomisinin büyük zarar göreceği, yetkililer ve uz
manlar tarafından belirtilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, gerçek şu ki, gübre sanayimiz, tekstil sanayimiz gibi imdat çığlıkları 
atıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yıl 3 milyon 900 bin dekar şeker pancarı ekimi ya
pılmasına rağmen,-üreticinin geçen yıldan bekleyen hâlâ 450 milyar lira alacağı var. Şeker pan
carı üreticisinin bu alacağı ne zaman ödenecek? Yıl içindeki girdi fiyatlarındaki artışlar ve yüksek 
enflasyon, paranın değerini her geçen gün biraz daha düşürmekte; buna karşılık, pancar üreti
cisinin ise alım gücünü azaltmaktadır. 

Bütün yıl ailesiyle birlikte pancar tarlasında çalışan üreticiye, alınterinin karşılığı zama
nında ödenmezse ve üretici borcunu zamanında ödeyemediği için kendisine icra takibi gelirse, 
bu, pancar üreticisini mağdur etmek değildir de, nedir? 

Sayın milletvekilleri, şeker pancarı üreticisine her\ıl bu aylarda verilmesi mutat hale ge
len avansların ödenmesi hususunda en küçük bir belirti yok. Geçen yıl, pancar üreticisinin 40'ar 
bin lira beklediği çapa için 20 bin, bakım için 30 bin lira avans ödenmiş; üçüncü avansı, üretici 
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alamamıştır. Hükümete soruyoruz : Bu yıl sözkonusu avanslar için ne ödenecek ve ne zaman 
ödeme yapılacaktır? 

Sayın milletvekilleri, pancar bedelleri bugüne dek üreticinin kendi bankası olan Şekerbank 
aracılığıyla ödeniyordu. Bu yıl, yeni bir kararla, ödemelerin diğer bankalar aracılığıyla yapıl
ması sağlandı. Buna neden gerek görüldü? Yoksa pancar üreticisi kuruluşları olan kooperatif
lerin yüzde 75 hisse ile ve Şeker Şirketinin de yüzde 10 hisse ile sahibi oldukları Şekerbank'ın 
zayıflatılması mı amaçlanıyor? Şeker pancarı üreticisi yeteri kadar yoksullaştırıldı, sıra üretici
nin bankası olan Şekerbank'a mı geldi?! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Bakan tarafından açıklanan çay fiyatları, üreti
ciyi memnun etmemiştir. Çay üreticisi bu yıl da hüsrana uğramıştır. Çay üreticisi, dün açıkla
nan fiyatların şokundan kurtulmuş değildir. Çay üreticisinin tepkisi büyüyor. Sayın Bakan fi
yatları açıklar açıklamaz, çay üreticisinin tepkisiyle karşılaşmamak için, bölgeden, âdeta ka-
çarcasına ayrılmıştır. Bölge milletvekilleri de, fiyatın yeterli olmadığını bildikleri için, Sayın 
Bakanın yanında olamamışlar, âdeta seçmenlerinden kaçmışlardır. 

Geçen yıl mağdur edilen çay üreticisi, bu yıl perişanlığa sürüklenmiştir. Geçen yıl ürünü
nü Çay - Kur'a teslim eden üreticilerin -8 Mayıs tarihi itibariyle- hâlâ 30 milyar lira alacağı 
var. Çay - Kur'da olduğu gibi, çay üreticisinin özel sektörden de -1991 Aralık ayına, hatta 1992 
yılına sarkan- senetli alacağı var. Bölge halkının tek geçim kaynağı olan çay ürünü bedellerini 
bir yıl sonraya bırakmak, üreticiyi açlığa, sefalete mahkûm etmek değildir de, nedir? 

Geçen sene çay ürününde, birinci sürgüne 850, ikinci sürgüne 925, üçüncü sürgüne 1 025 
lira fiyat verilmişti; enflasyon bu fiyatların yüzde 64*ünü alıp götürmüştü zaten. Kilogram ba
şına 40 lira olan ve üreticinin "yol parası" olarak nitelendirdiği vergiyi de üreticiden kestiniz; 
bir de, zamanında ödemediniz. Acaba çay üreticisinin eline ne geçti?.. 

Bu sene, birinci sürgüne 1 250, ikinci sürgüne 1 325, üçüncü sürgüne 1 400 lira verdiniz. 
Aradaki fark yüzde 38 eder... Yüzde 70 enflasyon dikkate alınırsa, üretici yüzde 32 cepten yi
yecek!.. Eğer cebinde varsa... 

Kaldı ki, yıl içindeki gübre ve işçilik bedelleri artışları bu rakamların dışındadır. Sayın Ba
kanın çaya vermiş olduğu fiyat, gübre ve işçilik bedellerini dahi karşılamaktan uzaktır. Çay 
ürünü fiyatını tespit ederken, üreticinin fikrini, görüşünü, Rize Ticaret Odasının 1991 yılı çay 
ürünü için yaptırmış olduğu maliyet araştırması sonucunu neden dikkate almadınız? Bu dav
ranışınız üreticiyi hiçe saymak değildir de nedir? 

Kaba bir rakamla, 9 500 liraya malettiğiniz 1 kilogram kuru çayı, yüzde 100'ü aşan bir 
farkla 21 000 liraya satacaksınız; buna karşılık, çay üreticisinin yaş çayına, yalnız yüzde 38 gibi 
bir zam vereceksiniz!.. Bu davranışınız, çay üreticisini soymak, cebindeki parayı almak değil
dir de, nedir? 

Sayın Bakan dün "Çay bedellerini Ocak 1992 ayından önce ödemeyi hedefledik, ödeye-
mezsek, kilo başına 25 lira fark ödeyeceğiz" dedi. 

Sayın Bakanın kilogram başına vereceği 25 lira fark, kaba rakamla yüzde 2 eder. Sayın 
Bakan, vergi gecikmelerinde Maliyenin yüzde 50 ceza kestiğini unutmuşa benziyor! 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan dün "Çaydan, fındıktan daha yüksek gelir sağlayan ürün
ler varsa, bölgeye onları getirmek, üretmek lazım" dedi. 
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Bu fikre katılmamak mümkün değil. Ancak, bu yeni ürünü getirmeden, denemeden, üret
meden, çay ve fındık üreticisini maddeten zayıflaştırıp, yoksuUaştırıp, onlara, "yeni ürün bulun" 
demek, cinayettir. Acaba Sayın Kahveci hangi ürünü öneriyor? Bu önereceği yeni ürüne ne destek 
verecek? Yoksa, Çukurova'daki deneme, Hükümete yetmedi mi? Çukurova'ya kolzayı getirdi
niz, çiftçiye önerdiniz, "destek vereceğiz" dediniz, ekimden önce fiyat verdiniz; çiftçi ekti, biç
ti; kolza harman yerinde çürüdü, özel sektör de, Hükümet olarak siz de, uzaktan bile bakma
dınız... Böyle bir hüsranı Karadeniz üreticisine de mi yaşatmak istiyorsunuz?! Bu, insafsızlık 
olmaz mı? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15 Mayıs 
1991 günlü 117 nci Birleşiminde yapmış olduğum gündem dışı konuşmayla, ANAP Hükümeti
ni uyarmıştım. Çukurova'da, tarlaya biçerdöver girmiştir, buğday haşatı başlamıştır; ancak, 
Hükümet, buğday taban fiyatlarını hâlâ açıklamış değil. Buğday üreticisi, açıklanacak fiyatla
rı merakla bekliyor. Hükümet neden sessiz kalıyor? Çukurova'da hasat bittikten sonra açıkla
nacak fiyatın, Çukurova buğday üreticisine faydası olmaz. Çünkü, buğdayını düşük fiyatla tüc
cara satmış olacak. 

Tekrar soruyoruz : Toprak Mahsulleri Ofisi bu yi buğday alacak mı? Alacaksa, hasat baş
lamasına rağmen neden sessiz kalıyor? Buğdayı kaça alacak? Ne kadar alacak? Buğday bedel
lerini nasıl ve ne zaman ödeyecek? 

600 - 650 lira rakamları dolaşıyor ağızlarda. Toprak Mahsulleri Ofisi şimdi 750 - 800 lira
ya satıyor buğdayı. Eğer 600 - 650 lira gibi bir rakam verilirse, buğday, geçen seneki piyasa 
fiyatı 450 - 500 liraya gidecek demektir. Bu da, buğday üreticisini soymak demek değil midir? 
Üreticiye, "çiftçilik yapma, çalışma, aç kal" demek değil midir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dünyada, tarımda çalışanların gelir seviyesinin düşük 
bulunması ve sektörler arasında tarım sektörü aleyhine dengesizlik olması nedeniyle, tüm ül
keler, kendi tarımını destekleyici politikalar izlemektedirler. Avrupa Topluluğu ülkelerinde nü
fusun yüzde 10'undan azı, tarımdan geçimini sağlamasına rağmen, kişi başına yılda 3 000 do
lar devlet desteği verilirken, ülkemiz insanlarının yarısından fazlasının geçimini tarımdan sağ
lıyor olmasına rağmen, devlet desteğinden mahrum bırakılması cinayettir. Bu durum, ANAP 
yönetiminin, sosyal devlet anlayışından uzaklaştığının belirgin göstergesi değildir de, nedir? 
Dünyanın tüm ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Topluluğuna dahil gelişmiş ül
keler dahi, ürüne, üreticiye ve zaman zaman her ikisine birden destek vererek, hatta tarım ga
ranti fonları oluşturarak, kendi tarım sektörlerini koruma altına alırlarken, Türkiye'nin tarım 
sektörünü gözden çıkarması, korumadan ve destekten yoksun bırakması... 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, lütfen bitiriniz. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
...ülkeyi gıda yetmezliğine sürüklemek, açlıkla karşı karşıya bırakmak, tarımdan geçinen 

nüfusumuzun yarısını geçimsiz bırakmak değildir de, nedir? 
Sayın milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofisinde 6 milyon 500 bin ton buğday varken, 

buğday ithalatı yaptınız. 2 milyar 737 milyon lira karşılığında 4 695 ton patates ithali yaptınız, 
Türk patatesi dururken... 66 milyar 380 milyon lira karşılığında kivi, ananas, muz ithalatı yap
tınız. 11 milyar 362 milyon lira değerinde çiçek ithalatı yaptınız. 1 trilyon 200 milyon lira karşı
lığında şeker ithal ettiniz. 
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Sayın milletvekilleri, Türk tarımı nereye gidiyor? Türk çiftçisi nereye gidiyor? ANAP ne
reye gidiyor? 

ANAP Grubuna sesleniyorum : Pamuk üreticisinden kaçacaksınız, buğday üreticisinden 
kaçacaksınız, çay üreticisinden kaçacaksınız... Ne yaparsanız yapın, 1992'ten öteye gidemezsiniz. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakam Güneş Taner'in dönüsüne kadar, Devlet Ba

kanlığına, Devlet Bakam Kemal Akkaya'nm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne üişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1673) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mayıs 1991 tarihinde Federal Almanya'ya gidecek olan 

Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Ak
kaya'nm vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Batı Avrupa Asamblesinin Paris'te yapılacak 37 nci olağan toplantısına Türkiye Büyük 

Millet Meclisini temsilen gözlemci statüsüyle katuacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1674) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Batı Avrupa Birliği Asamblesinin 3 - 6 Haziran 1991 tarihleri arasında, Paris'te yapılacak 

37 nci Olağan Toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen yedi milletvekilimizin 
"gözlemci" statüsüyle katılması hususundaki Asamble Başkanından alınan davete icabet edil
mesi, TBMM Genel .Kurulunun 2 Mayıs 1991 tarihli 112 nci Birleşiminde tasvip edilmiştir. 

3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, heyetimizi oluşturmak üzere, Siyasî Parti Gruplarınca bildi
rilen sayın üyelerimizin isimleri Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Fenni tslimyeli (Balıkesir) 
Şadan Tuzcu (Rize) 
Necat El dem (tstanbul) 
İlhan Aşkın (Bursa) 
Nevzat Durukan (Bolu) 
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Rıza Yılmaz (Ankara) 
Hasan Namal (Antalya) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna

meye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) 
(S. Sayısı : 525) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet, ve Komisyon yerlerini aldılar. 
EROL AGAGtL (Ankara) — Sayın Başkan, geçen birleşimde karar yetersayısında kal

mıştık... 
BAŞKAN — Efendim, biz kaldığımız yerden devam edeceğiz, öyle bir şey yok... İcap ederse, 

tekrar kendiniz talep edebilirsiniz. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye Ban Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasana 
MADDE 1. — 8.6.1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında, Genel Müdür, Genel 

Müdür Yardımcısı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Müşaviri, Hu
kuk Müşaviri, Daire Başkanı, Şube Müdürü ile Taşra Teşkilatında Bölge Müdürü kadroları 
karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer Kanunların sözleş
meli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel ça
lıştırılabilir. Ancak bu görevlerde çalıştırılacaklar için yüksek öğrenim yanında, Devlet Me
murları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul vcesasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
leri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 
BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Karar yetersayısı arar mısınız efendim? 

(1) 525 S. Sayılı Basmayazı, 15.5.1991 tarihli 117 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
EROL AÖAGtL (Ankara) *— Karar yetersayısı arayınız efendim. 
BAŞKAN — Arayacağız efendim. 
Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.56 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.10 

BAŞKAN : Başksnvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgöl (İstanbul), İsmail Üğdfil (Edirne) 

BAŞKAN — 120 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. — \hkıjlar Gemi Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kamın Hükmünde Kararna
meye Bazı MaddeUr Eklenmesine Dair Kanun Thsartst ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) 
(S. Sayısı : 525) (Devam) 

BAŞKAN — Biraz önce, görüşülmekte olan Vakıflar Kanununun 1 inci ek maddesinin 
oylamasında kalmıştık; karar yetersayısı istenmişti. 

Şimdi, aynı maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: 1 inci ek maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 1 inci ek madde kabul edilmiştir. 

2 nci ek maddeyi okutuyorum : 
' 'EK MADDE 2, — Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı kadrolarında çalışan me

murlara, 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yeralan fazla çalışma 
ücretinin yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir." 

BAŞKAN — 2 nci ek madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. -
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 525 Sıra Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
nın 1 inci maddesiyle değişik ek 2 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Yasin Bozkurt Nuri Gökalp 
Kars İstanbul 

Hayrettin Elmas Ahmet Edip Uğur 
İstanbul Balıkesir 

Ek Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı kadrolarında 657 Sayılı Dev
let Memurları Kanununa göre çalışan ve maaş alan personel, Başbakanlık merkez teşkilatında 
çalışan ve personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri di
ğer malî haklardan aynen istifade eder. 

Gerekçe : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararna

meye Bazı Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulurken, Başbakanlığa bağlı genel ve katma bütçeye dahil kuruluşlar emsal alınarak, 
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Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personele ödenen fazla çalışma ücretinin yarısının öden
mesi talep edilmiş ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığınca da aynı doğrultuda karar alınmıştır. 

Ancak, 22 Mart 1991 tarih ve 20822 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Devlet Planlama 
Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 3701 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci 
paragrafında, aynı kanunun 41 inci maddesine atıfta bulunularak, "Başbakanlığa bağlı genel 
ve katma bütçeli diğer dairelerin merkez teşkilatlarında çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa göre maaş alan personele de bu dairelerin teşkilat kanunlarında gerekli düzenleme
ler yapılıncaya kadar, bu kanunun 41 inci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır." hükmü 
getirilmiş, bu hüküm gereğince de 22.3.1991 tarihinden itibaren fazla çalışma ücreti ödenme
yen kuruluşlarda ödemeye başlanılmış, fazla çalışma ücretinin yarısı ödenen kuruluşlarda da 
aynı tarihten itibaren tama iblağ edilerek ödeme yapılmıştır. 

Yukarıda açıklanan kanun hükmüne dayalı olarak Başbakanlık merkez teşkilatında görev 
yapan personele ödenen miktarın aynısı, halen Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 
görev yapan personele de ödenmektedir. 

Bu nedenle, çıkarılacak olan bu kanun çerçevesinde de aynı hükümlerin yer alması zaru
reti olduğu kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz yok, bu bakımdan Yüce Meclisin takdirine bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN —önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
Ek 2 nci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi, ek 1 ve ek 2 nci maddelerle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan S2S sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Yasin Bozkurt Burhan Kara 

Kars Giresun 
Alaattin Fırat Mustafa Balcılar 

Muş Eskişehir 
Ali Babaoğlu Mehmet Kaşıkçı 

Nevşehir , Kayseri 
MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Çoğunluğumuz bulunmadığı için takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYÎ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edtnler... Etmeyenler,., önerge ka

bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylamadan önce, lehte veya aleyhte söz isteyen sayın milletvekili var mı?.. 

Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş 

ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
2. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenme

sine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/760) (S. Sayısı : 526) (1) 
BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Diyanet tşîeri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka

nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Grup adına Sayın Ulusoy konuşacak. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de kişisel olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına Sayın Ulusoy, şahsı adına Sayın Genç söz istemişlerdir. 
SHP Grubu adına Sayın Ulusoy, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz ede
ceğim; grubum ve şahsım adına, değerli milletvekillerine saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Cumhuriyetimizin temel kurumlarından biri olan Di
yanet tşleri Başkanlığının temel görevi, toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Diyanet İşleri 
Başkanlığı, bunu, Anayasamızın 136 ncı maddesine göre, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün 
siyasî görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edi
nerek yapmak zorundadır. Personel sayısı 80 bini aşmış ve bütün vatan sathına dağılmış bir 
teşkilatta bu amacın, bu hassasiyetle gerçekleştirilmesi; yani, bütün siyasî görüş ve düşüncelerin 

(1) 526 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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dışında kalarak toplumu aydınlatmayı temin etmek; ancak, sürekli, etkili ve verimli denetim
lerle mümkündür. Denetim elemanlarının, denetlediği personelden daha az maaş veya ücret 
aldığı bir ortamda, verimli ve etkili denetimden söz etmek de mümkün olmaz. Bunun için mad
deye "başmüfettiş, müfettiş" kelimeleri ile, taşrada bu işi yapan "murakıp" unvarlarının da 
eklenmesi lazımdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının görevi, esas itibariyle, toplumu din konusunda aydınlatmak
tır ve bu hizmeti Başkanlık, vaizler eliyle yapmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığında vaizler 
iki unvan altında toplanmışlardır : Merkezde Başkanlık vaizi, taşra vaizi, her türlü yan ödeme 
ve tazminattan mahrum edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden maaş alan, 25 yıllık hizmeti 
olan, yüksekokul mezunu olan bir vaizin eline 1 300 000 lira geçmektedir. Vaizler için lojman 
yoktur. Aynı eğitim görmüş, aynı kariyerde ve aynı yerde görev yapan müftü 3 milyon liraya 
yakın maaş almaktadır, Toplumu din konusunda aydınlatma görevim doğrudan yapan vaizin, 
mevcut ekonomik şartlar içerisinde, kendisinden beklenen hizmeti vermesi beklenemez. Çeşitli 
sıkıntılar içinde, değişik stresler altında bulunan insanlara yol gösterecek, nasihat edecek, on
lara rehberlik edecek olan insan, vaiz, öncelikle kendisini geçindirecek bir yol bulamamıştır. 
Bu görevi nasıl yerine getirecektir? Bu sebepledir ki, sözleşmeli personel statüsüne alınacak 
Diyanet personeli içinde vaizler birinci sırayı almalıdır. 

Toplumda birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış içinde yaşama duygusunu halka telkin edecek 
vaizin durumu bu olduğu için, kalifiye eleman bulmakta sıkıntı çekildiği bilinmektedir. Bu hizmet 
bugün yeteri kadar yapılmamaktadır. Onun içindir ki, çeşitli gruplar, kendi görüşlerine göre 
milleti yönlendirme imkânı elde etmekdedir. Din tebliğinin, dinin özüne uygun olarak, isteni
len seviyede yapılabilmesi, öncelikle, bu işi yapacak vaizin ekonomik sıkıntıdan kurtarılması
na bağlıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığında uzmanlık, kariyer usulü değildir. Din İşleri Yüksek Kurulu 
Uzmanı ile -aynı uzman- APK uzmanı arasında, tahsil, yetişme, kıdem ve atama gibi hususlar
da fark yoktur. Bu sebeple de, sadece Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarının sözleşme kapsa
mına alınması, ciddî problemlere ve çekişmelere sebep olacaktır. Aslında, Diyanet İşleri Baş
kanlığı, uzmanlık konusunda kariyer usulüne dönmelidir. Bu husus sağlanıncaya kadar, uz
manlar arasında ayrıcalıklı işlem yapılmamalıdır. Bunun için de, tasarıdaki "Din İşleri Yük
sek Kurulu Uzmanı" tabiri, sadece "uzman" olarak değiştirilmelidir. Anayasanın eşitlik ilkesi 
de bu konuda göz önünde bulundurulmalıdır,. 

Ek madde 1 ile ilgili değişiklik önergemizi Sayın Başkanlığa sunacağız. Sayın milletvekil-
lerimizin, önergemize olumlu oy vermelerini rica eder, grubum ve şahsım adına saygılar suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka konuşma talebi?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birkaç gündür Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların her birisinin ayrı bir ka
nun tasarısı görüşülüyor. Mahiyetlerine baktığımızda, hepsinin mahiyeti aynı. Devlet Planla
ma Teşkilatı, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Başbakanlığa 
bağlı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbâkan-
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lığa bağlı; ama, Sayrn Hükümet ve Komisyon, bu kurum ve kuruluşlarla ilgili kanun tasarıları
nı ayrı ayrı getiriyor ve her biri için ayrı ayrı Türkiye Büyük Millet Meclisini işgal ediyor. Bir 
defa, bu kadar acemice çalışan bir komisyon ve Hükümet bayatımda görmedim. 

Sayın milletvekilleri, bütçesi iflas etmiş bir devlette, belirli insanlara seçim yatırımı yap
mak amacıyla her gün yasa tasarıları getirirseniz, bu ödenek artışlarını nereden karşılayacaksı
nız? Anayasanın 163 üncü maddesinde, "Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören deği
şiklik tasarılarında ve cari ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve 
tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur" denil
mektedir. Şimdi Hükümete ve Komisyona soruyorum : Hangi kaynağı gösteriyorsunuz?.. 

Tasarı evvela, Anayasanın 163 üncü maddesine alıkça aykırıdır. Eğer bir Anayasa yapıl
mışsa, bu Anayasanın koyduğu kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundayız. 

Biraz önce kabul edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili tasarıda, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü merkez teşkilatında çalışan personelin ücretlerine 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak 
Üzere -geçmişe şamil- zam yapıldı. Sözleşmeli personel statüsü ve fazla mesai ücreti getirdiniz; 
belki her bir personele aylık 500 bin lira ilave para vereceksiniz. Birkaç gün önce, Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile ilgili tasarı kanunlaştı ve bu Kurumun personeline, Başba
kanlık merkez teşkilatında çalışanların aldıkları fazla mesai ücretinin yüzde 50'si nispetinde 
fazla mesai ücreti getirildi; fakat, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili kabul edilen tasarıda, 
bu fazla mesai ücreti yüzde 100 nispetinde verildi. 

Arkadaşlar, bu Meclise saygı göstermek lazım, dışarıda bu Melisin saygınlığının korun
ması lazım. Bu saygınlığı koruyacak olan da, evvela Hükümet ve komisyondur. Lütfen, bu Mec
lise bu kadar saygısızlık yapmayın; yani, bir ilkokul talebesi gibi davranarak, burasını bir oyuncak 
haline getirmeyin. Bir ilkokul talebesinde bile bir ciddiyet vardır. Birkaç gün önce, "fazla me^ 
sai ücretinin yansı ödenir" hükmüyle bir tasarıyı kanunlaştırıyorsunuz; bugün müzakere edi
len tasarıda da "yüzde 50" nispetini "yüzde 100" olarak değiştirip, kanunun 1.1.1991 tarihin
den itibaren geçerli olmasını kabul ediyorsunuz!.. Bu sorumsuzluktur; bu, bu Meclise, bu mil
lete ve insanlara karşı saygısızlıktır. 

Değerli milletvekilleri, görüşülen bu tasarı da bir seçim yatırımıdır. Bu memlekette, Diya
net tşleri Başkanlığında çalışanlar sıkıntıda da, hâkimler, öğretmenler, maliyeciler sıkıntıda 
değil mi?.. Eğer bir kanun tasarısı getirecekseniz, tüm kamu personeli için getirin, hepsinde 
bir ferahlık yaratın. 

Bugün öğlen bana Sosyal Sigortalar Kurumundan memurlar geldi. 27 yıldır memuriyet 
yapan bir şefin bir ayda eline geçen para 956 bin lira, 4 yıllık yüksek tahsil mezunu yeni bir 
memurun bir ayda eline geçen 588 bin liradır. Biraz önce konuşan arkadaşımız, Diyanet tşleri 
Başkanlığında çalışan bir personelin bunun iki misli maaş aldığını belirtti. 

Siz, bu memlekette, din hizmetine bü kadar kıymet veriyorsunuz da, adalet hizmetine, eğitim 
hizmetine, sağlık hizmetine niye vermiyorsunuz?.. Bu devlette, her kurumun, kuruluşun ken
disine göre bir görevi var. Kaldı ki, Türkiye'de din, statik bir hale getirilmiş, dine bir dinamizm 
kazandıramamıştır. 

ADÎL KÜÇÜK (Konya) — Ne olmasını isterdin? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Türkiye'de, tek bir mezhebin propagandası yapılır hale ge

linmiş. Bu memlekette Alevi vatandaşlar da var, onlar da vergi veriyor. Diyanet tşleri Başkanlı
ğı, Alevi vatandaşlara ne hizmet veriyor? Bunu sormak istiyorum. 
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ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Cami yapılıyor, cami. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, sen camiyi kendi köyüne yap. Alevinin bir temel 

felsefesi var; bunların, bu temel felsefesini geliştirecek... 
ADİL KÜÇÜK (Konya) — Alevi, Müslüman değil mi? 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Mademki devlet, insanların din duygularını geliştirmek için 

birtakım harcamalar yapıyor, o zaman, Anayasanın eşitlik ilkesi gereği, Anayasadaki hüküm
ler gereği, devletin din karşısına tarafsız olmasının gereği olarak, o insanlara da birtakım hiz
metlerin verilmesi lazım. 

Bugün, Diyanet İşleri Başkanlığında, bir tek Alevi odacı dahi çalıştırılmıyor. Böyle olur 
mu? Hani eşitlik ilkesi?.. Bu memlekette, 16 milyona yakın Alevi vatandaş var... 

Arkadaşlar, ben mezhepçi değilim, ırkçı da değilim; ama, bir devlette, devleti yönetenle
rin hak ve adalet kurallarıyla hareket etmesi lazımdır. Dinin temelinde eşitlik ilkesi vardır. Biz, 
dini niye politikaya alet etmiyoruz? Bizim inancımıza göre, Allah bir, Peygamber bir, Kur'an 
bir... Tek olan şeylerin, ne tartışması yapılır, ne de istismarı yapılır. Ama, kafasında örümcek 
ağı olan birtakım siyasîler ve topluma verecek başka bir şeyi olmayan insanlar dine yapışırlar 
ve vatandaşın o kutsal din duygularını istismar ederek, birtakım insanları karalayarak oy pe
şinde gezerler, ondan sonra da "Türkiye'nin yönetimini ele geçirdiler" denir. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Senin gibi... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi soruyorum : sizin Hükümetinizde ve bu memlekette 

Maliye Bakanı yok mudur? Bu paraları nereden karşılayacağını söylesin. 
Eskiden, Meclise bir kanun tasarısı gelmeden önce, Maliye Bakanlığına giderdi, parasal 

kaynak gösterilirdi. Oysa, "Efendim, Merkez Bankası nasıl olsa parayı basıyor, devlet bir bat-
mışsa, bir daha batsın" diyorsunuz... Bunu söylemek, devlet sorumluluğu taşımamaktır, dev
lete ihanet etmektir, millete ihanet etmektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceği, Türkiye'de teknolojinin gelişmesine bağlıdır. Siz, 
Türkiye'de teknolojinin geliştirilmesi için hangi hizmeti getirdiniz, bu konuda hangi ödenekle
ri ayırdınız? Türkiye'de, tıbbın, matematiğin, fiziğin ve kimyanın geliştirilmesi için hangi hiz
metleri getirdiniz?.. Hiç... 

Tamam, din adamına bu imkânları verelim; ama, öte tarafta devletin diğer kurumları da 
var. Bir defa, din adamının varlığının temel nedeni, adalet duygusunun ondan sağlanmış ol
masıdır. Oysa, seçim yatırımı olarak onlara bazı imkânlar vereceksiniz... 

Bir de, komisyonda o kadar acayip bir ilave yapılmış ki, Din tşleri Yüksek Kurulu Başka
nı ve üyelerinin eğitimlerine, hizmet sürelerine bakılmayacak. Sayın özal'ın veyahut da Sayın 
Başbakanın yakın adamları bu görevlere getirilecek ve hiçbir kurala bağlı olunmadan para öde
necek!.. Bunun anlamı budur. 

Beyler, bu devlet, aşiret devleti midir? Eğer aşiret devleti ise; siz de kendinizi aşiret mensu
bu mu kabul ediyorsunuz? Aşiret devleti değilse, hukukun genel ilkelerini nasıl bir tarafa iti
yorsunuz? Din tşleri Yüksek Kuruluna atayacağınız insanda, diğer kamu hizmetlerine atana
caklar hakkındaki tahsil şartını niye aramıyorsunuz? Personel Kanununun 68 inci maddesinde 
yazılı olan ve devlet hizmetinde belirli bir süre hizmeti olmayan insanların belirli görevlere ge
tirilemeyeceği ilkesini burada aramıyorsunuz. Komisyonun da, Hükümetin de aklı ve gücü varsa, 
bu konuyu açıklasın. Yok, neymiş; hükmü karakuşîden kanun çıkarıyorlar, "ben yaptım, 
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oldu" hesabı... "Ben yaptım, oldu" hesabıyla bu memleket yönetilemez. Memlekete felaketi 
getirdiniz, memlekette demokratik hak ve özgürlükleri bitirdiniz, memleketin ekonomisini bi
tirdiniz. 

İşte, 31 Mart 1991 tarihinde yayınlanan Maliye. Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 
uygulaması, sizin bütçe uygulaması sonuçlarınızı gösteriyor. Senenin daha 3 üncü ayında 14 
trilyon lira borçlanmanız, 5 trilyon lira bütçe açığınız var. Bütçe yapılırken 1991 yılı için 20 
trilyon lira açık göstermişsiniz; ama, senenin daha 3 üncü ayında açık bu seviyelere çıkmış... 
Peki, bu devlet nasıl yönetilecektir?.. 

Seçime gidecekseniz, bari söyleyin de, ona göre hareket edelim. Zaten siz, seçime gidece
ğiniz zaman, devleti tamamen mezat salonlarında satılığa çıkaracaksınız. Eğer seçime gide
cekseniz, bir an evvel seçim kararı alın da, biz de, "ne yapalım, zaten boğulmak üzere olan 
insanların son çabaları; son çabalarını harcasınlar da, bu memleket, bunlara hak ettikleri ce
zayı versin" diyelim. 

Değerli milletvekilleri, çıkan kanunlarda bir insicam olması lazımdır. Oysa., bundan önce 
çıkarılan Türk Tarih Kurumu ile ilgili Kanunun 1 inci maddesi, görüşmekte olduğumuz kanun 
tasarısında "Ek madde 1 ve ek madde 2" olarak yer almıştır. Yani vallahi, gördüğüm kadarıy
la, bu Komisyon, kendisini idareden aciz. Bu insanlarla Bütçe ve Plan Komisyonu idare edile
mez. Şimdi bize, dün çıkarılan kanundaki 1 inci maddenin, bugün görüşmekte olduğumuz ka
nun tasarısında niye Ek Madde 1 ve Ek Madde 2 olarak yer aldığını açıklasınlar. "Ben, sabah
leyin kalktım, çanım öyle istedi ve kanun tasarısını öyle düzenledim; bugün de, unuttuğum 
bir hususu ekledim" şeklinde düşünce ile kanun tasarısı hazırlanmaz sayın milletvekilleri. 

Arkadaşlar, aslında biz, Türkiye'de devlet kurumlarının, görevini, tarafsızlık, adalet ve 
hukuk kuralları içinde yapmasını istiyoruz. Ama, maalesef, bugün bizim Diyanet işlerimiz, 
adeta sağ partilerin bir propaganda aracı gibi, köylerde, camilerde vaaz veriyorlar, dini siyase
te alet etmeyen insanları' rencide edecek davranışlarda bulunuyorlar. Biz Diyanet tşleri Baş
kanlığına bu ödenekleri verirken, devlet, bunlara bu maaşı öderken, belli birtakım tarikatla
rın, belli birtakım siyasî ideolojilerin propagandasının yapılması için vermiyor. Bunlar, devlet
ten aldıkları maaşın gereği -Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir İslam devleti olduğu gerçeğini 
kabul ederek- hiçbir siyasî partiye angaje olmadan bu görevleri yapmalıdırlar; bunu da vurgu
lamakta yarar görüyorum. Bu memlekette kimse kimseden daha fazla dindar, değildir. Kimin 
daha dindar olup olmadığını ve manevî inancını, onun kafasındaki insan ölçüleri, görevini yap
madaki adalet ölçüleri, toplumda güttüğü tarafsızlık ilkeleri gösterir. Yoksa, bir yandan cami
ye git, diğer taraftan Türkiye'yi çalıp cebine koy... Bu olmaz, özellikle ANAP İktidarı zama
nında, ANAP İktidarının yönetiminde gelen insanlar gösteriş için camilere giderler, ama her 
türlü suiistimalleri de örtmeye çalışırlar. 

ADtL KÜÇÜK (Konya) — Sen de gösteriş için camiye git, sen de git. Dinin siyasetle ala
kası yok. O senin hüsnü kuruntun. . ' 

KAMER GENÇ (Devamla) — Seni ilgilendirmez. 
ADİL KÜÇÜK (Konya) — Gösteriş için camiye gidilmez. Bunlar senin bildiğin konular 

değil. Bir kere yanıl da, sen de camiye git. 
BAŞKAN — Sayın Küçük, lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Benim camiye gidip gitmemem seni ilgilendirmez. Aslında 

senin gibi gerici insanlar beni camiden soğuttu. Yoksa, ben camiye saygı duyuyorum. 
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ADİL KÜÇÜK (Konya) — Gerici senin babandır. 
BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç, karşılıklı konuşmayın lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) —Camiye de giderim ama; siz gidip de, o caminin fonksiyo

nunu ortadan kaldırdınız. Caminin adaletine, dinin kurallarına uymayan kurallar koyduğunuz 
için biz camiye gitmiyoruz; siz orada gericiliği, insanlık dışı uygulamaları getirdiğiniz için... 

BAŞKAN — Sayın Genç, madde üzerinde konuşuyorsunuz, mevzuu çok taşırdınız. Süre
niz de doldu, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, susturun onu, susturun. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Bu kadar müsamaha da olmaz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Cami de kimsenin inhisarı altında değildir, kutsal bir var-

hktir. , ' 
ADÎL KÜÇÜK (Konya) — Şen benim tırnağıma ulaşamazsın ilericilikte. 
BAŞKAN — Sayın Genç, maddeyle ilgili konuşun lütfen; 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hepimiz tarafından cami kutsal kabul ediliyor. Birtakım 

zavallı insanlar çıkıp da, bunu kendilerine maletme hakkına sahip olamaz. Esas camiye haka
ret eden, camiyi küçülten, sizler gibi yobaz düşünceli insanlardır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Olmaz böyle şey, insafsızlık yapma. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Orada o yobazlar, o çatı altında birtakım insanlar... 
BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç... (ANAP sıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — ...gidip o caminin kutsallığına yaraşmayan sözler ediyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik bir devlettir ve orada gö

rev yapan insanların da laiklik kurallarına göre görev yapması lazım. 
BAŞKAN — Sayın Genç, tümü üzerinde konuşmuyorsunuz, karşıdaki arkadaşlarınızı ren

cide ediyorsunuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Kimi rencide ediyorum? 
BAŞKAN — Hepsini rencide ediyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hepsi de rencide olmayı hak ediyorsa, ederim tabiî. 
BAŞKAN — Hayır, lütfen... Burada bu kadar sayın milletvekili var, dinî duygusu bütün 

olan arkadaşlar var, bu şekildeki konuşmanızı tasvip etmiyoruz. 
ALÎ ER (tçel) — Sen kürsüye, orayı rezil etmek için mi çıkıyorsun? 
KAMER GENÇ (Devamla) •— Seni hiç ilgilendirmez. Ben kürsüye çıkarım konuşurum, 

gücünüz var, benim konuşmama engel olabilirsiniz. 
ALÎ ER (tçel) — Doğru dürüst konuş. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ama, sizde o güç yok. 
BAŞKAN — Siz tümü üzerinde konuşun. 
ALt ER (içel) — Doğru dürüst konuşsana. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Seni ilgilendirmez benim konuşmam. Sen otur bir dakika 

yerine, sen otur. 
BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. Sayın Genç, lütfen bitiriniz. 
ALt ER (tçel) — Çıkarsam oraya, çakarım şimdi ağzına. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bak şimdi, sen gel de... Sen kimsin? Beni... 
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Şunu susturur musun' 
ALÎ ER (tçel) — Kes; kes, konuşma. 
KAMER GENÇ (Devamla) —"Kes" diyor; müdahale etsene şuna. 
BAŞKAN — Efendim, ben de diyorum "kes" diye; ama kesmiyor. Saatinizi geçirdiniz. 

Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, bana "Kes sözünü" diyebilir mi? 
BAŞKAN — Diyemez tabiî; ama, ben sizi daha önce ikaz ediyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Niye o zaman müdahale etmiyorsunuz? 
BAŞKAN — Ben sizi daha önce ikaz ediyorum; ikinci üçüncü defa... 
KAMER GENÇ (Devamla) — lamam canım; ama şimdi, hem oradan hem buradan ses 

gelirse, ben nasıl... 
BAŞKAN— 10 dakikadır, 15 dakikadır konuşuyorsunuz... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Elbette bunun bir usulü var... (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Mevzuu bıraktınız, kanunu bıraktınız; kanunun tümü üzerinde konuşa

caksınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Burada sizler gerçekleri söylemekten korkan insanlarsınız. 

Gerçeklerin söylenmesinden korkan insanlar, zavallı insanlar, topluma yaramayan insanlardır. 
Burası milletin kürsüsüdür, her türlü fikir burada söylenir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bunlar maddede var mı? Kanunda var mı bunlar? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki Sayın Başkan, çok rahatsız oldular. 
Saygılar. (ANAP sıralarından gürültüler) 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, Sayın Genc'in baştan sona kadar konuşması 

hakaret ve dengesizlik dolu, sataşma dolu. Bu bakımdan söz istiyorum. 
HALİL ÇULHAOĞUJ (İzmir) — Sataşmış da ne demiş? 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Gruba sataşma yok. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon söz istiyor. 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Ben, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz istiyor musunuz efendim? Buyurun. 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, ben... 
BAŞKAN — Bir dakika Raşit Bey, bir dakika... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Gruba bir sataşma yok ki. 
ADİL KÜÇÜK (Konya) — Şu konuşmaya burada "evet" diyorsanız Sayın Hocam, ne 

demeli!.. 
BAŞKAN — Sayın Küçük, lütfen hadise çıkarmayalım. 
ADtL KÜÇÜK (Konya) — Bu konuşma SHP'yi temsil etmemelidir. 
BAŞKAN — Sayın Küçük, hatibi dinleyelim lütfen. 
Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Kamer Genc'in, biraz önce yaptığı konuşmada Ko
misyonla ilgili olarak söylemiş olduğu sözleri dinledik. Yakıştıramadım; ama bunlar Sayın Ka
mer Genç'ten beklenmeyecek şeyler değil. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben size yakıştırdım... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Sayın Kamer Genç, Mecliste bu işin maskotu oldu zaten. Maskot oldunuz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Maskot sizsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... Bütün Meclis sizi dinledi, siz de lütfen konuşanı din

leyiniz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Belli bir fikrin, belli bir düşüncenin maskotu oldunuz. Her seferinde, çıkıyorsunuz, "Komis
yon şöyle, bu böyle, işte şu şöyle" diye bir sürü laflar söylüyorsunuz, herkesi hakaret ve itham 
altında tutuyorsunuz. Söylediklerinizin hiçbirinin mesnedi de yoktur, esası da yoktur. Ben da
ha önceki konuşmalarımda, çıktım, size izah etmeye de çalıştım; ama, maalesef intikal kabili
yetiniz de yok, söylediklerimizi de anlamıyorsunuz. Onun için, ben sözlerimi kısa keseceğim. 
Anlamayana laf anlatmanın faydası yoktur. Bu arkadaşımızı ciddiye almayalım lütfen. 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, o beni ciddiye almıyorsa, ben onu nasıl ciddi

ye alayım? 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... . 
Sayın Daldal'ın, gruba sataşma olduğu iddiasıyla söz talebi vardır; onu yerine getiriyorum. 
Buyurun efendim. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Efendim, ne denmiş de sataşılmış?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne gibi sataşmışım?.. 
BAŞKAN — Efendim, bazı arkadaşlara "siz" diye hitap ederek başladınız konuşmanı

za... "siz Anavatanlı milletvekilleri" diye hitap ettiniz. 
Buyurun Sayın Dal dal 
RAŞÎT DALDAL (Niğde) -— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Kamer Genc'in 

"ne gibi sataşma var, ne gibi sözler söyledim?" diye Başkanlık kürsüsüne ifadesi şunu gösteri
yor : Sayın Genç, kürsüde ne söylediğini bilmiyor. Eğer ne söylediğini bilse, "ne gibi sataşma 
yaptım?" diye, yerinden kalkıp, "ne gibi sözler söyledim?" diye yerinden kalkıp, Başkanlığa 
karşı hitapta bulunmazdı. 

Değerli arkadaşlarım, yüce çatı altındaki konuşmalarına, herkesin azamî ölçüde dikkat 
etmesi şarttır. Bu, insanlığın başlıca kuralıdır. Kişileri, grupları, özellikle dinî konularda istis
mar edici, dinî konularda rencide edici konuşmaları yapmaması, insanların başta gelen görevi
dir. Ancak, Sayın Genc'in -biraz önce de belirttiğim gibi, ya söylediğini kulağı duymuyor ya 
kulağının duyduğunu beyni almıyor! Aksi halde, çıkıp, camiye gidenleri, ibadet edenleri veya 
etmeyenleri ayırım içine sokmazdı. Çünkü, Yüce islam dini insanları zorlamamıştır; dileyen, 
dilediği gibi ibadetini yapar; ama, inanarak yapar. Benim grubumda hiç kimse, gösteriş için 
camiye gitmez. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalancının?.. 
EROL AĞAGİL (Ankara)—Ne biliyorsun?.. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Ben söylüyorum, ben söylüyorum. Sen biliyorsan kalk . 

söyle, "şu gidiyor" de. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Başkasının kalbine mi girdin? Kendi adına konuş. 
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BAŞKAN — Sayın Ağagil, karşılıklı konuşmayalım efendim... 
RAŞlT DALDAL (Devamla) — Demek ki, "Kişi, başkasını kendisi gibi görür" a tas ö-

zünden hareketle, başkalarını kendisi gibi görüyor, "gösteriş için biz de camiye gideriz" tav
rından hareket ettikleri zannediliyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben gösteriş için camiye gitmedim ki... 
ADİL KÜÇÜK (Konya) — Sen kaç paralık adamsın ki, camiye gideceksin?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin soyadın, "Küçük" zaten... 
BAŞKAN — Sayın Küçük, lütfen... 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Benim temennim, bu tip sözlerin söylenmemesi, bu tip 

ithamların yapılmaması, insanların rencide edilmemesi, insanları kamplara bölücü şekilde ko-
nuşulmamasıdır. Diyanet İşleri Teşkilat Kanunuyla ilgili konuşmada özellikle, ayırım yapma
mak lazım; yapılmıyor da. Biraz önce de beyanlar oldu; ülkemizin yüzde 99'u Müslüman.. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Klinik vaka, çok görmemek lazım? 
RAŞlT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben Sayın Genc'in konuşmalarına 

karşı teessüflerimi ve kabul etmediğimizi belirtiyor, "Kem söz sahibine gerek" atasözüyle iade 
ediyor hepinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daldal. ' ' 
Gruplar adına başka söz isteyen var mı efendim?.. 
KAMER GENÇ (Tünedi) — Sayın Başkan, benim beynim bunların yüz misli kapasiteli

dir; onu da söyleyeyim. Ben, zaten bunlara karşı saygı duymadığım için o lafları söylüyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Otur yerine lan pezevenk, kavat, hergele. 
BAŞKAN — Efendim, bu, maalesef üzülerek ifade edeyim; şu Meclis çatısı altında sayın 

milletvekillerinin birbirlerine hitap şekli değildir. Ben de burada üzüntülerimi ifade ediyorum. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Ama, konuşmalarıyla tahrik ediyor. 
BAŞKAN — Tasarı üzerinde başka söz isteyen var mı efendim?.. 
Tasan üzeride başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı arayın. 
BAŞKAN — Ararız efendim. Usule uygun şeyler istedikten sonra ararız biz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Oylamaya geçmiştiniz efendim. 
YASİN BOZKURT (Kars) —' Sayın Başkan, bunlara siz sebep oluyorsunuz. 
BAŞKAN •— Neye sebep oluyorum? 
YASİN BOZKURT (Kars) — Bu şekilde Meclise hakaret eden bir hatibin edepsizliğine, 

saygısızlığına siz sebebiyet veriyorsunuz. 
BAŞKAN — Biz Üzüntülerimizi ifade ettik efendim; oylamadayız. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Oylama olurken böyle sohbet olmaz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, biraz önce kırar yetersayısı istendi; var işte. 
BAŞKAN — Efendim lütfen ellerinizi indirin, tekrar oylayacağım. 
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TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, biraz önce saydığınızda 77 kişi vardı; tekrar 
sayıyorsunuz! 

BAŞKAN — Ben sayamadım; sizin kadar hızlı sayamıyorum; sizin matematiğiniz benden 
kuvvetli... Burada üç kişiyiz... 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 22.6.1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevle

ri Hakkında Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. — Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında; başkan, başkan yar

dımcısı, din işleri yüksek kurulu başkanı ve üyesi, mushafları inceleme kurulu başkanı ve üye
si, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri, daire başkanı, döner sermaye işletme müdürü, şube 
müdürü, din işleri yüksek kurulu uzmanı, bilgisayar programcısı ve bilgisayar çözümleyicisi 
kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunla
rın sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli per
sonel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için (Din işleri yüksek kurulu baş
kanı ve üyeleri hariç) yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci madde
sinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
leri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 
BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Genç. 
Sayın Genç, tekrar sizden rica ediyorum; maddeyle ilgili konuşunuz, sayın milletvekilleri

ni hiçbir hususta rencide etmemeye gayret ediniz. Siz de bu Yüce Meclisin bir üyesisiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha bir milletvekili kürsüye 

gelmeden, onun ne konuşacağını bilmeden, tek taraflı hareket ederek... (ANAP sıralarından "Ne 
konuşacağın belli" sesleri, gürültüler) "Şöyle konuş, böyle konuş" demeye hakkınız var mıdır? 

BAŞKAN — Dört senedir burada tecrübe sahibi oldum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Lütfen sözümü kesmeyin. 
Bu kürsüde oturan Başkan veya başkanvekili veya başkan muavini, hiçbir surette burada 

milletvekillerine karşı böyle taraflı ve önyargılı konuşamaz. 
BAŞKAN — Taraflı değil, biraz önceki konuşmanızdan mülhem... 
KAMER GENÇ (Devamla) -r Herkesin bir konuşma usulü var. Biraz önce ANAP Grup 

Başkanvekili... 
BAŞKAN — Konuşma usulü nezaket çerçevesini geçemez. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir dakika.,. Lütfen sözümü kesmeyin; madde üzerinde 

konuşuyorum. 
BAŞKAN — Hatibin sözü yalnız Başkan tarafından kesilir. 
KAMER GENÇ (Devamla) — İkaz edeceksiniz... İçtüzüğü okuyun... İkaz edeceksiniz, 

ben, konu dışına çıktığım zaman sözümü kesebilirsiniz. 
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BAŞKAN — Lütfen ek madde üzerinde konuşun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BÖZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, madde üzerinde konuşsun. 
. KAMER GENÇ (Devamla) — Biraz önce burada komisyon sözcüsü konuşurken, "Efen

dim, beyni almıyor, kafası almıyor" dedi. Sayın Yusuf özal, sen Amerika'da beslenmişsin; ama, 
ben Tunceli'nin tertemiz havasında beslenmişim. Benim beynim de senden büyük... 

BAŞKAN — Maddede bunlar var mı?.. „ 
KAMER GENÇ (Devamla) — Zekâm da senden büyük, aklım da senden büyük; her şe

yimle ben senden büyüğüm; bunu bilesin. Yani, Tuncelili olmak, bu memlekette en büyük onur. 
(ANAP sıralarından alkışlar (!)) 

Sayın milletvekilleri, o kadar çok tahammülsüzsünüz ki... Elbette ki, insanlar belirli şey
leri söylerler. Sizin Grup Başkanvekiliniz, benim için, "Söylediğini kulağı duymuyor" dedi. 
Asıl sizin, ağzınızdan çıkan şeyleri kulağınız duymuyor; şu tutanakları bir okursanız görürsü
nüz. Burada yaptığım konuşmaları, şu kanun vesilesiyle yaptığım konuşmaları, personel hu
kuku bakımından, Anayasa Hukuku bakımından yaptığım konuşmaları, bu işleri anlayan in
sanlara soralım. Ben mi bu konunun cahiliyim, yoksa siz mi cahilisiniz, onu bir tartışalım. 

Şimdi, mesele şu : Biz diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk dev
letinin temel ilkeleri vardır ve bunun da en başında eşitlik ilkesi var. Kamu hizmetinde çalışan 
insanlara eşitlik ilkeleri doğrultusunda bakmak zorundasınız. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Madde üzerinde konuşmuyor ki... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Başbakanlık Teşkilatında çalışan insanlara, personel siste
mindeki sözleşmeli esaslara bağlı olmadan, üstün birtakım ücret ödeme sistemini getiriyorsu
nuz da, maliyecilere niye getirmiyorsunuz, eğitimcilere niye getirmiyorsunuz, hâkimlere niye 
getirmiyorsunuz?.. Komisyon Başkanı bunları açıkladı mı, bunlara cevap verdi mi? 

ZİYA ERCAN (Konya) — Üçüncü kanun onunla ilgili. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, bu adam ne diyor? Ben onunla konuşmu

yorum ki; ne diyor bu adam? 
BAŞKAN — Efendim, hatibi lütfen rahat bırakalım. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Benim, anlamayan insanların kafasına girip de onun bey

nini dürtecek halim.yok. Ben burada Genel Kurula hitap ediyorum. 
Anayasada hüküm var; cari yıl ve gelcek yıl bütçelerine külfet getiren her kanunda kay

nak gösterilmesi lazım. Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, zatı âliniz bu soruma cevap 
verdi mi? . .. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Değmez ki, safsataya cevap verilmez ki.,. 
KAMER GENÇ (Devamla) — "Çıkıp da anlatıyorum, bilmiyorlar..." diyor. Ne bilmi

yorsam, onu söyle. Ben di şimdi senin için. yüz tane laf söylerim; ama, mesnedi olması lazım. 
İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Ne biliyorsun ki, ne konuşacaksın? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin en büyük komisyonudur. Bu komisyon adına konuşacak kimse, Anayasayı bilecek, İçtüzü
ğü bilecek, hukukun genel ilkelerini bilecek, çıkacak burada, Mecliste konuşulan şeylere cevap 
verecek... Şimdiye kadar, hangi konuşmamıza, nerede, nasıl cevap verdiniz? Hep sustunuz... 
Suskunluğunuz, cehaletinizin belirtisidir. Yoksa ki, hakikaten bu konuda dolgun olsaydınız, 

.bilgili olsaydınız, çıkar, burada, sormuş olduğumuz sorulara cevap verirdiniz. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Cevaba, cevap verme diye bir şey var mı? 

BAŞKAN — Sayın Genç, madde üzerinde söz istediniz... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Bu maddenin, Komisyon Başkanının cehalet veyahut da bilgisiyle hiç ilgisi yok! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkanım, bana burada cevap verirken... 
BAŞKAN — O başka, bu başka... Siz madde üzerinde konuşun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki, ona niye müsaade ettiniz? 
BAŞKAN — Siz sataşmadan dolayı söz istemediniz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, cevaba cevap verme diye bir şey var mı? 
KAMER GENÇ (Devamla) — İkincisi : Diyorsunuz ki, Din İşleri Yüksek Kuruluna... 
BAŞKAN — Bakınız, birinci olarak, sizi konuya gelmeye davet ediyorum. İkinci davetten 

sonra, oylamaya koyar, söz hakkınızı alırım. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Alırsınız; peki... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, cevaba cevap verme diye bir durum doğuyor; böyle şey olmaz. Madde üzerinde 
konuşsun lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Genç, madde üzerinde konuşun lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu kanunun 1 inci maddesinde diyorsunuz ki: "Din İşleri 

Yüksek Kuruluna atanacak başkan ve üyelerinde tahsil şartına ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 68 inci maddesindeki, üst bürokratların atanması için geçirmeleri gereken süreye 
bağlı kalmayacağız." 

Niye bu özelliği, bu istisnayı getirdiniz, lütfen açıklar mısınız? Bu da mı madde dışıdır? 
ALİ ESER (Samsun) — öyle bir şey yok. 68'e uygundur. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Herhalde siz de okudğunuzu -Başkan gibi- anlamıyorsu

nuz. (Gülüşmeler) Bakın, "Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve üyeleri hariç" diyor, parantez 
içinde bir hüküm var. Komisyon Başkanı, hatta komisyonun... 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde konuşun lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, madde üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Tamam, doğru konuşuyorsunuz; onu söylüyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Allah Allah... 
Hatta, Komisyonun raporunu okursanız, komisyon diyor ki, "Biz bunu müzakere eder

ken, Hükümetin getirdiği taslakta bu yoktu, biz bunu ilave ettik." ilave ettiğine göre, gerekçe
sini de bize açıklasın, Yüce Komisyonumuzun Yüce Başkanı açıklasın arkadaşlar. Açıklanmı
yor... Açıklanmıyorsa, benim de bunu öğrenme hakkım var. 

ADIL KÜÇÜK (Konya) — Ciddî ol; kürsüde sırıtma, ciddî ol. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, zaten seni ciddiye almıyorum. Ben seni ciddiye almı

yorum ki... 
BAŞKAN — Sayın Küçük, lütfen... 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Hâşâ, şeytan görmüş gibi oluyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Dağyar, lütfen... Sayın Dağyar, lütfen söz atmayınız. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Bu kadar huzursuz olmanız dahi, benim için bir zevk olu
yor. Çünkü, buraya geliyorum, birtakım şeyleri söylüyorum; siz, nedense, iğne batırılmış gibi 
huzursuzluk yaratıyorsunuz. 

ADİL KÜÇÜK (Konya)— Hâşâ, şeytan görmüş gibi oluyoruz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Eğer beni dinlemeye tahammülünüz yoksa, salondan çı

kın, dışanda oturun. Dışandaki sandalyeleri, burada rahatsız olanların gidip dinlenmeleri için 
koymuşlar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayınız, bitiriniz lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu getirilen kanunun temel ilkelerinden birisi de, eşitlik ilkesine aykırı olmasıdır. Onun 

için, sayın milletvekileri, temelde bütün kamu personelinin bugünkü koşullara uygun bir ücret 
sistemiyle çalıştırılması ve devlet memurlarının işverenlerin, iş takipçilerinin eline bakmaması, 
onların, Türkiye'de asgarî bir refah seviyesinde çalışması için gerekli olan asgarî bir ücret siste
miyle istihdam edilmeleri, benim temel ilkemdir. Ama, bu temel ilkeyi, belirli kanaldaki, belir
li devlet dairelerindeki kamu personeline uygulayıp, belirli devlet dairelerine uygulanmaması
na, hele özellikle din işlerini, seçim arifesinde seçim propagandasına alet eder şekilde bunlara 
özel bir statü getirilmesine taraftar değilim. Çünkü, benim temelimde adalet ve eşitlik ilkesi 
birinci derecededir; benim ruhumda bu hâkimdir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sizinki gibi, "hoşuma giden, bana yakın olanlara adaletli 

davranayım, ötekilere haşin davranayım" diye oir düşüncem yoktur. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklen

mesine Dair Kanun Tasarısı ile ilgili değişiklik teklifimiz aşağıda sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Kâzım Ulusoy tbrahim Tez 
Amasya Ankara 

Fuat Erçetin Rıza Yılmaz 
Edirne Ankara 

tstemihan Talay 
içel 

Değişiklik teklifi : Ek madde l'e "teftiş kurulu başkanı" kelimesinden sonra "başmüfet
tiş, müfettiş, daire başkanı" kelimesinden sonra "Başkanlık vaizi", "bilgisayar çözümleyicisi" 
kelimesinden sonra "taşra teşkilatında vaiz ve murakıp" kelimelerinin eklenmesini; "Din İşle
ri Yüksek Kurulu Uzmanı" deyiminin sadece "uzman" olarak düzeltilmesini Yüce Heyetten 
arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon yönergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısını arayınız lütfen. 

' BAŞKAN — Bakalım. 
Efendim, daha önergeler varmış, evvela onları okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Ba

zı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi ile 633 sayılı Kanuna eklenen 
Ek Madde l'in birinci fıkrasındaki "Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında; başkan" 
ibaresinden sonra (2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun değişik 38 inci maddesi ile görev
lendirilen dahil) ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Yasin Bozkurt Ülkü Güney 
Kars Gümüşhane 

Hasan Tanrıöver Ünal %şar 
Gaziantep Gaziantep 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

Gerekçe : 
2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun değişik 38 inci maddesine göre görevlendirilen 

Diyanet İşleri Başkanının, sözleşme hükümlerinden yararlanabilmesi için yukarıda belirtilen 
ibarenin metinde yer alması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, ben, bir madde üzerinde tek önerge var zannederek önergeyi oyu
nuza sunmuştum; bir hatadır, özür diliyorum; 2 tane önerge varmış. Şimdi, önergeleri aykırı
lık sırasına göre okutup, muameleye koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklen

mesine Dair Kanun Tasarısı ile ilgili değişiklik teklifimiz aşağıda sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

ve arkadaşları 

Değişiklik teklifi : 
Ek madde 1'e "teftiş kurulu başkanı "kelimesinden sonra "başmüfettiş, müfettiş", "dai

re başkanı" kelimesinden sonra "Başkanlık vaizi"-, "bilgisayar çözümleyicisi" kelimesinden 
sonra "taşra teşkilaündâ vaiz ve murakıp" kelimelerinin eklenmesini, "Din İşleri Yüksek Ku
rulu Uzmanı" deyiminin sadece "uzman" olarak düzeltilmesini Yüce Heyetten arz ve talep 
ederiz. 

BAŞKAN -— Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Katılmıyoruz efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısını arayınız; çünkü önergenin 

reddi için de 114 oy tazım. 
BAŞKAN — önergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayısı yoktur. 
10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma SaaÜ : 17.13 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yi İdin m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarm ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/760) (S. Saytst : 526) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Biraz önce, önergenin oylamasında karar yetersayısı istenmişti. 
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerimize oturalım; saymakta çok müşkülat çekiyoruz. 
Muhterem arkadaşlar, biraz önce Sayın Ulusoy ve arkadaşlarının önergesinin oylamasın

da kalmıştık. Hükümet ve Komisyon önergeye katılmamışlardı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 

yoktur. 
Tekrar ara versek de karar yetersayısının bulunmayacağı kanaatindeyim. 
Çok üzülerek ifade ediyorum; kanaatimce, tslamiyetin şartlarından birisi de her şeyi helal 

ettirmektir; vazifeye devam da bunların içabatmdandır, çok üzülerek ifade ediyorum. (ANAP 
sıralarından "Bravo'' sesleri, alkışlar) 

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 23 Mayıs 1991 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.16 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

120 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 5 . 1991 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

3. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger. ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçtioi 32 nei Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991) 

4. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna îki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi ? 
17.5.1990) 
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X 5. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka 
nun Teklifi ve tçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

6. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: .513) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

7. — Erzurum Milletvekili îsrriail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali §akir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990) 

8. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve tçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 9. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 10. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişlerj Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990$ 28.11.1990) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4. a 990) 

12. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 
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XJ3. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 1.14 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 14. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

15. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

26. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinJen Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dırıUrası Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Bren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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İ3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S, Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

26. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele-
rindtr. Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

29. — izmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi . 22.10.1990) 

30. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek* 
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 24.10.1990) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi Ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişken Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

32. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 
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31 — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 

X 34. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent've 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

35. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

36. —• Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

37. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

38.— 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair* Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporlar! (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

39. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) • 

40. — istanbul Milletvekili Orhan Erğüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

41. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı • 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

42. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi* Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 
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43. —- Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayıü Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

44. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yıîmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

45. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

46. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/784) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

47. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri-
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 48. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 49. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/664) 
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

X 50. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili 
Mehmet Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Kırk
lareli Milletvekili Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkın
daki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, içişleri ve 
Tarım, Ormau ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

51. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon idaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941, Tarih ve 4157 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377) (S. Sayısı : 555) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1991) 
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52. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; ti Genel Meclisi Üyeleri, 
Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Encümen Üyelerine Silah Taşıma Vesikası Ve
rilmesi için 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve içişleri Komisyonu Ra
poru (2/247) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

53. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/797) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

54. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 2 AYkadaşının, 21.5.1986 Tarihli ve 
3289 Sayılı Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/523) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tari-
rihi : 7.5.1991) 

55. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarih» : 14.5.1991) 

56. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 3 Arkadaşının, 403 Sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununa iki Fıkra ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ile izmir Milletvekili Birgen Keleş ve 8 Arkadaşının, 403 
Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve İçişleri komisyon
ları raporları (2/461, 2/473) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.5.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 526) 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasansı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/760) 

T. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K, K. Gn. Md. 07/101-57/04492 19.11.1990 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza ana Bakanlar Kurulunca 24.10.1990 tarihinde kararlaştırılan "Diyanet İş
leri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasansı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Ytldtrtm Akbulut 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda artan ve gelişen hizmetlerinin kalifiye personelle 
yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan bu Kanun Tasarısı ile, anılan Başkanlığın merkez 
teşkilatındaki belli kadrolar karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel istihdamı öngö
rülmekte ve burada çalışan diğer personele fazla çalışma ücreti ödenebilmesi mümkün kılın
maktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — 22.6.1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun 15.8.1965 tarihinde yürürlüğe girmiş ve o zaman için ihtiyaçlara büyük ölçü
de cevap vermiştir. 

Ancak, geçen zaman içinde gerek Devlet Teşkilatı yapısında, gerekse Diyanet İşleri Baş
kanlığının ihtiyaçlarına ve toplumumuzun Başkanlıktan beklediği hizmetlerde önemli değişik
likler ve gelişmeler olmuştur, özellikle gelişmiş ülkelerde artan temasların da zorlaması ile, Devlet 
hizmetlerinde lisan bilen, kaliteli eleman istihdamı zorunluluğu kendini hissettirmiştir. 

Bu ihtiyacın giderilmesi için birçok kuruluş, teşkilat kanunlarına sözleşmeli personel is
tihdamı imkânı veren hükümler kuymuş, en son çıkarılan 8.4.1990 tarihli ve 417 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname de, bu konuda eksiği bulunan bazı kuruluşların ihtiyaçlarına cevap ver
mek üzere yürürlüğe girmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı da, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı hizmetlerinde son yıllarda 
önemli gelişmeler kaydetmiştir. Varılan bu noktada, diğer kuruluşların sahip oldukları sözleş
meli personel istihdamı imkanına, Diyanet İşleri Başkanlığının da acilen kavuşturulmasında 
zaruret bulunmaktadır. 
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Açıklanan sebeplerle hazırlanan bu Kanun Tasansı ile, Diyanet tşleri Başkanlığı merkez 
teşkilatında görevli üst yönetim personelinin kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak 
çalıştınlabilmeleri mümkün kılınmaktadır. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar bakımından 
yükseköğrenim şartının aranacağı ve anılan kişilerin derece yükselmeleri bakımından 657 sayı
lı Kanunun 68 inci maddesinde ortaya konan esaslara tabi olacakları ayrıca belirtilmektedir. 

Diyanet tşleri Başkanlığı merkez teşkilatında çalışan memurlara da, 3056 sayılı Kanunun 
31 inci maddesinde öngörülen fazla çalışma ücretinin yarısının ödeneceği, bu madde ile hü
küm altına alınmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/760 22.2.1991 
Karar No. : 161 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 19.11.1990 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su

nulan ve Başkanlıkça 21.11.1990 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Diyanet tşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı" Komisyonumuzun 20.2.1991 tarihinde yaptığı 43 üncü birleşimde Hükümeti temsi-
len Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in Başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı ve Diyanet tşleri Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incele
nip, görüşülmüştür. 

Tasarı ile, Diyanet tşleri Başkanlığının hizmetlerinin özelliği dikkate alınarak, bu hizmet
lerin yetişmiş kalifiye personelle yürütülmesini sağlamak amacıyla, merkez teşkilatında görev
li üst yönetim personeli ile Din tşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin kadro karşılık göste
rilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştınlabilmeleri imkânı sağlanmakta ayrıca, Başkanlığın 
Merkez teşkilatında çalışan memurlara 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 31 in
ci maddesinde öngörülen fazla çalışma ücretinin yarısının ödeneceğide hükme bağlanmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; sözleşmeli personel istihdamının giderek 
yaygınlaştığı, bu durumun bazı eşitsizlikleri de beraberinde getirdiği, bu konuya 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun genelinde çözüm aranması gerektiği, Anayasa Mahkemesi kararları açı
sından da değerlendirmenin yapılmasında fayda olacağı gibi, eleştirilerin yanı sıra şu anda bir
çok kurumda sözleşmeli personel istihdam edilmekte olduğu ve özellikle Başbakanlığa bağlı 
birimlerde sözleşmeli statüde olmayan çok az kurumun kaldığı bunlardan birinin de Diyanet 
tşleri Başkanlığı olduğu, kalifiye personel istihdamı için sözleşmeli personel çalıştırmanın ar
tık zaruret haline geldiği, bunun elbetteki giderek genişlemesinde hizmetin gereklerine göre ha
reket edileceği, tasarı ile getirilmek istenen sözleşme hükmünün Anayasa Mahkemesinin iptal 
ettiği sözleşmeli personel mevzuatıyla ilgisinin olmadığı gibi görüşler de dile getirilmiş, ayrıca 
kamu hizmetlerinde sözleşmeli personel çalıştırılmasının Anayasanın 7 nci ve 28 inci mad-
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delerine aykırı olduğu, bu nedenle içtüzüğün 39 uncu maddesi uyarınca Komisyonda öncelik
le bu konunun tetkik edilmesini talep eden bir önergenin kabulü üzerine, tasarı Anayasa'ya 
uygunluk açısından incelenmiş ve Plan ve Bütçe Komisyonunun teknik bir komisyon olduğu, 
Anayasa Komisyonu gibi bir ihtisas komisyonu olmadığı, kaldı ki tasarının Komisyonumuza 
havalesi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tasarıyı öncelikle Anayasa Ko
misyonuna havale edebileceği, oysa ileri sürülen görüşler ile bu tasarının hiç bir ilgisinin bu
lunmadığı, Anayasanın 128 inci maddesinde yer alan "... diğer kamu görevlileri..." ibaresinin 
içine sözleşmeli personelin de girdiği, hatta sözleşmeli personelin, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun "İstihdam şekilleri" başlıklı 4 üncü maddesinde "diğer kamu görevlileri" ibare
sinin içinde sayıldığı, bu statünün söz konusu kişilerin daha fazla ücret almasını sağlamaya 
yönelik bir düzenleme olduğu ve kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşme yapıldığından, 
hiç bir hakkın kaybının söz konusu olmadığı gibi görüşlerin ışığında Anayasaya aykırılık iddi
asının yerinde olmadığına karar verilerek tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsene
rek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının Çerçeve 1 inci maddesine bağlı Ek Madde l'in birinci fıkrasına, "...şube müdü
rü..." ibaresi eklenmiş, ayrıca fıkraya "Din İşleri Yüksek Kurulu" Başkan ve üyeleriyle yapıla
cak sözleşmelerde görevin özelliği dikkate alınarak yükseköğretim şartı ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen hizmet şartının da aranmamışını temi-
nen "(Dinişleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri hariç)" ibaresi ilave edilmiş ve madde bu 
değişikliklerle, Ek Madde 2 ise aynen kabul edildiğinden Çereve 1 inci Madde yapılan bu deği
şiklikle kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurt Ozal Hazım Kalay 

Malatya Ankara 
Sözcü Kâtip 

Reşit Ülker Mehmet Seven 
istanbul Bilecek 

Üye Üye 
Mehmet Ali Bilici Mehmet Deliceoğlu 

Adana Adıyaman 
Üye Üye 

Nihat Tîirker Ömer Okan Çağlar 
Afyon Aydın 

Üye Üye 
Hilmi Ziya Postacı A. Şamil Kazokoğlu 

Aydın Bolu 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye Üye 
Sait Ekinci Ayhan Uysal 

Burdur Çanakkale 
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Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 
Üye 

ismail Şengün 
Denizli 

Üye 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 

Üye 
A. Ay kon Doğan 

İsparta 
(tmzada bulanamadı) 

Üye 
Ali Topuz 
tstanbul 

(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Mahmut Almak 

Kars 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Seyit Halil Özsoy 

Kayseri 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Ali Talip Ozdemir 

Konya 

Üye 
Mahmut Oztürk 

Niğde 

Üye 
Şakir Şeker 

Sivas 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Muzaffer Arta 

Denizli 
Üye 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

Üye 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 

Üye 
Etem Cankurtaran 

tçel 
(Karşı oy yazısı eklidir) 

Üye 
Birgen Keleş 

tzmir 
(Karşı oy yazım ektedir) 

• Üye 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
(Karşı oy yazım eklidir) 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Mustafa. Dinek 

Konya 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 

Üye 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Üye 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 
(tmzada bulunamadı) 
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KARŞI OY YAZISI 

Tasarının gerekçesinde belirtilen amaç ve ihtiyaca itiraz etmemekle birlikte, bu ihtiyaca 
çözüm bulmak için sözleşmeli statüde personel istihdamı uygulamasını Anayasaya aykırı bul
maktayız ve bu gerekçelerin Anayasaya aykırı düzenlemelere meşruiyet kazandırmayacağı gö
rüşündeyiz. 

Bilindiği üzere Anayasanın 128 inci maddesi : "Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle 
görülün 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakla
rı ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." demektedir. 

Bu maddede belirtilen "Memurlar ve diğer kamu görevlileri"nin statüleri, nitelikleri, atan
maları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ve diğer kanunlarda gösterilmiş ve düzenlenmiştir. Bun
lara aykırı düzenleme memurlar ve diğer kamu görevlileri dışında yeni bir çalışan türü öngör
mektedir. 

Anayasanın 128 inci maddesi karşısında, genel yönetim ilkelerine göre yükümlü olunan 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği temel ve sürekli görevler ancak memurlar ve diğer kamu gö
revlileri eliyle görülür. Temel, aslî ve sürekli olmayan kamu hizmetlerinde memurlar ve diğer 
kamu görevlileri dışında kimselerin çalıştırılabilmesi mümkündür. Çünkü, Anayasanın 128 in
ci maddesinin sözünü ettiği "diğer kamu görevlisi" sözleşmeli personel, sözleşmeli personel 
de "diğer kamu görevlisi" değildir. 

Yönetimin objektif kurallara dayanmayan göreceli takdiriyle başarılı-başarısız sayılan, yıllık 
çalışma süresi böylece uzatılan, "iş"e dönüştürülen "görev"den yönetimin istediği zaman çı
karılan, yönetime tam anlamıyla bağımlı kılınan sözleşmeli personelin, görevde kalmak ve üc
retini artırmak için her şeyi göze alması, her baskıya katlanması kaçınılmazdır. 

Bu düzenleme öncelikle (Anayasa Mahkemesinin 22.12.1988 gün ve E. 1988/5, K. 1988/55 
sayılı kararı)nda da ifadesini bulan bu gerekçelerle Anayasanın 128 inci maddesine aykırıdır. 

Ayrıca, aslî ve sürekli görev yapan bu tür çalışanların hak ve yükümlülükleri, aylık ve öde
nekleri ve diğer özlük işlerini belirleyecek Sözleşme'nin usul ve esaslarını takdir ve tespit yetki
sinin kanunla düzenlenmek yerine Bakanlar Kuruluna devredilmesi de hem Anayasanın 128 
inci maddesinin ikinci fıkrasına, hem de yasama yetkisinin devredilmezliğini hüküm altına alan 
Anayasanın 7 nci maddesine açıkça aykırıdır. 

tktidar, sürekli olarak Anayasaya aykırı biçimde düzenlemelerle personel rejimini bir kar
maşa haline dönüştürmüştür. Bütün bu zorlamalar da göstermektedir ki; kamu personeli reji
minin ciddî bir reforma ihtiyacı vardır. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Anayasaya aykırı olan bu tasarıya karşı oy kullandığı-
saygıyla arz ederiz. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Eteni Cankurtaran 
İçel 

20.2.1991 
Birgen Keleş 

tzmir 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METÎN 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —22.6.1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevle
ri Hakkında Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. — Diyanet tşleri Başkanlığı merkez teşkilatında; başkan, başkan yar
dımcısı, din işleri yüksek kurulu başkanı ve üyesi, mushaflan inceleme kurulu başkanı ve üye
si, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri, daire başkanı, döner sermaye işletme müdürü, din 
işleri yüksek kurulu uzmanı, bilgisayar programcısı ve bilgisayar çözümleyicisi kadroları karşı
lık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli 
personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırı
labilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları 
Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
leri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

EK MADDE 2. — Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatı kadrolarında çalışan memur
lara, 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti
nin yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir." 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ MBTÎN 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22.6.1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevle
ri Hakkında Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. — Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında; başkan, başkan yar
dımcısı, din işleri yüksek kurulu başkanı ve üyesi, mushafları inceleme kurulu başkanı ve üye
si, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri, daire başkanı, döner sermaye işletme müdürü, şube 
müdürü, din işleri yüksek kurulu uzmanı, bilgisayar programcısı ve bilgisayar çözümleyicisi 
kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunla
rın sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli per
sonel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için (Din işleri yüksek kurulu baş
kanı ve üyeleri hariç) yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci madde
sinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
leri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

EK MADDE 2. — Tasannın Ek 2 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
MADDE 2. — Bu Kanun<yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V DinçerUr 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
/. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
içişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Titncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

/ Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

E Kurt 

Devlet Bakanı 
K; inan 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konubman 
Devlet Bakanı 

Af. Tasar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakanı Y. 

G. Taner 
Dışişleri Bakanı Y. 

V. Dinçerler 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgın 
Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
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