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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

15. Birleşim 

7 . 12 . 1966 Çarşamba 

içindekiler 
Sayfa 

1. _ Geçen tııtcnals öncti 338:300 

2. — Gelen kD/^lar 390 

3. — Başkanlık Divanının Genel Kurala 
sunuşları 331 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erlm'-
in, Sayın Cumhurbaşkanı ile, birlikte yap
tıkları Tunus seyahatinden edindiği intiha
lara, Tunus halkının Türkiye'ye karşı gös
terdiği büyük sevgi, ve kardeşliğe ve iki 
millet arasındaki tarihî bağlara dair 
demeci. 391:392 

2. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Escngin'in, Doğudaki şakilere dair Hürri
yet Gazetesinde çıkan resim ve yazıla
ra dokunan ve asayiş konusunda tedbir
ler alınarak şakilerin yok edilmesi hak
kında demeci ve Devlet Bakanı Rcfet Scz-
gir.'in cevabı 392 :393,395 

3. — Sinop Milletvekili. Hilmi îşgüzar'-
ııı, çeltik ve pirinç müstahsıllaruıı zor du
rumdan kurtarmak için tedbirler alınması, 
bir taban fiyat tesbit olunması ve speküla
tif karakterlerin önlenmesi, konularındaki 

Sayfa 
demeci ve Ticaret Bakanı Sadık Tekin 
MüıLüoğluiıun cevabı. 304,395:396 

4 

4. — Niğde Milletvekili. Mehmet Altın-
soy'un, dinî duyguların ve konuların istis
mar edildiği iddia siyle Hükümet hakkında 
bir gensorusu açılmasına dair önergesi 
(11/4C) 39G:422 

4. — Sorular ve cevaplar 422 
a) Sözlü sorular ve cevapları 422 

1. — Samsun Milletvekili Bahattin 
Uzunoğlu'nun, hariçte dafya iyi tutulan 
Çarşamba Fasulyesinin ihracına zorluk çı
karılmasının Anayasanın, tarım ürün
lerinin ve tarımla uğraşanların emeği
nin değerlendirilmesi hakkındaki 52 nci 
maddesi hükmüne aykırı olup olmadığı
na dair sorusu ve Ticaret Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nun sözlü cevabı (G/81) 422: 

425 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Süt Kurumu Umum Müdürlüğü
nün, bu tarihe kadar, ne miktar sütü iş-
liyerek kıymetlendirmiş olduğuna dair so-
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Sayfa 
rusu ve Tanım Bakanı Bahri Dağdaş'm söz
lü cevabı (G/107) 425:428 

b) Yazılı sorular ve cevapları 429 

1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, İncir ve diğer klâsik kura yemiş
lerimize bir taban fiyat tcsbitinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Ticaret Bakan Vekili 
Cihat Bilgelıanîn yazılı cevabı (7/13G) 429 

2. — Hatay Milletvekili Hüsnü Öz-
kan'n, Pilot 'bölge olarak kabul edilen Al
tınözü ilçesinde ne gibi iğlerin plân ve 
programa alındığına dair sorusu ve Dev
let Bakanı Cihat Bugchan'm yazılı ce
vabı (7/148 429:437 

3. — Hatay Milletvekili Reşat Mursal-
oğlu'nun, Pilot bölge olarak kabul edilen 
Altınözü ilçesinde no gibi işlerin plân ve 
programa alındığına dair sorusu ve Dev
let Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı ce
vabı (7/152) 437:444 

4. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Zi
ya Ekinci'nin, 19G4 vev 1965 yılları icra 
programlarına göre öngörülen yatırımlar-

Sayfa 
la gcrçckleştirjlmiş olan yatırımların mik
tarına dair sorusu ve Başbakan Süleyman 
Demirci'in yazılı cevabı (7/194) 444:450 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
le r in ; Erzurum'un Hınıs ilçesinde zelze
leden hasar gören vatandaşlardan, ne ka
darının dış memleketlere işçi olarak git-
.Rick istediklerine ve ne kadarının gönde
ri !LH iş okluklarına dair sorusu ve Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı 
(7/200) 451. 

G. Malatya Milletvekili Mehmet Dcli-
kaya'nm; Malatya Tütün Falbri'k'ası tevsi 
işi ile ispirto satış yeri inşaatların şimdiye 
kadar neden gcc'.kmiş olduğuna dair soru
su ve Güm.'ük ve Tekel Bakanı İbrahim 
Tckin'in yazılı cevabı (7/202) 451:452 

7. — Kenya Milctvekili Nazif Kuru-
cıı'auıı Diyanet İşleri Başkanının, dışarı
dan vâki bir davet ile mi, ya'ksa Hükü
met tarafından gör evlendiril erek mi dış 
gaziye çıkmış olduğuma dair sorusu ve 
Dışişleri Bakanı İhsan Safari Çağlıyangil 
ile Devlet Bakanı Refet Sczgin'in yazılı 
cevapları (7/203) 452:453 

1. — GEÇEN TUTANAK Ö3ETİ 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan, yur
dumuzda çıkan çeşitli kömürlerin kaHtc ve sa
tış yönünden sınıflandırılması, işletilmeleri ve 
nakliyelerinin iyi organize edilmesi gerektiği 
konularında, 

Sivas Milletvekili Gıya~:ettm Duman, Perso
nel Kanununun tatbik edilmemesinin doğurdu
ğu sıkıntılara, dul, yetim, yaşlı ve sakat vatan
daşların yaşıyabllmeleri için alınması gerekli 
tedbirlere dair demeçte bulundular. 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, 
Çukurova'da ve memleketin bâzı yerlerinde gö
rülen kızamık hastalığı dolay isiyle gerekli ted
birlerin alınması ve halkın hastalıklara karsı 

uyaııdırılması konularındaki demecine Sağlık 
ve S )syal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu ce
vap verdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İlrjan Safari Çağlayangil'c İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm, Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad 
Kürşad'a da Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in 
vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı, 

255G sayılı Hâkimler Kanununun 6798 sa
yılı Kanımla değişik 71 nci maddesine bir fıkra 
eklenme:/, hakkındaki 751 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin hâkimlere ilişkin hükmünün iptal 

— 388 — 
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edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden hamlarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi, 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının, 
gündemde bulunan, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
madclcr/no 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili llifat Baykal ve 
3 arkadamnın, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolmıanların as
kerlik mükellefiyetlerini düzcnliyen kanun tek
lifinin tekrar görüşülmek üzere komisyona ha
valesine dair önergesi kabul olundu. 

Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un dinî 
duyguların ve konuların istismar edildiği iddi-
siylc Hükümet baklanda bir gensoru açılmasına 
dair önergesi okundu, gelecek birleşimde gen
sorunun açılıp açılmamam hususunun görüşüle
ceği bildirildi. 

C. II. P. Meclis Grupu Başkanvckillcri Tur
han Fcyzioğlu ve Hilmi İnccsulu'nun, petrol 
boru hattının kurulacak bir rirkete devredile
ceği. ve bu şirket hisselerinin % 49 oranında 
özel. kişilere satılması ve İpraş ve Ataş rafine
rilerinin gcnr.lctilmeranc izin verilmesi konula
rında inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair, 

Millet Meclisi A. P. Grup Başkanvckilleri 
Aydın Yalçın ve Hüsamettin Atabeyli'nin, 
C. II. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığının 
16 . 11 . 19G6 tarihli önergesinde istemiş oldu-

Sözlü sorular 

1. — Zonguldak Milletvekili Kenan Escn-
gin'in, Ankara'nın Polatlı ilçesi Macun köyü
ne yedeksubay öğretmen olarak atanan M. T. 
T. B. Başkanının, öğretmenlik vazifesine de
vam etmemesi ve siyasi beyanatlar vermesi 
karşısında ne gibi işlem yapıldığına dair sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim ve Millî Savunma 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/464) 

2. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'-
mn Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve 
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ğu Meclis araştırmasına genel petrol pol'tika,-
mızın incelenmesi hususunun da ithal edilmesi 
hakkında ve 

Millet Meclisi C. H. P. Grup Başkanvckili 
Turhan Feyzioğlu ile Hilmi İnccsulu'nun, ev
velce sunmuj oldukları petrol konusu ile ilgili 
16 . 11 . 1966 tarihli Meclis araştırması öner
gesine aynı konu ile ilgili üç hususun eklenme
sine dair önergeleri hakkında yrpılan görüşme
ler tamamlanarak, 17 üyeden bir Meclis arat
tırması Komisyonunun kurulması, bu komisyo
nun seçimi tarihinden itibaren 2 ay müddetle 
görevde kalması, icabında Ankara'dan başka 
mahallerde de vazife görmem hususları kabul 
olundu. 

Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, Ana
yasamızın kabul ettiği temel haklar ve hürriyet
lerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine geti
rilmesinde, kanunların uygulanmasında Hükü
metçe izlenen politika üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önerge üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

7 . 12 . 1966 Çarşamba günü saat 15,00 tc 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,10' da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
Ahmet Bilgin Ali Rıza Çetiner 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Artova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanmıya-
cağma dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmişıtir. (6/465) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, 1965 - 1966 dere yılında lise ve 
muadili okullardan mezun olup bir üniversite 
veya yüksek okula giremiyerek açıkta kalan 
öğrenciler için ne tedbir düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa ve Millî 
Eğitim bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/466) 
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4. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlı'nm, İçel ili Anamur ilçesinde 6 öğret
menin işten, el çektirilracsinde ve bir öğretme
nin Bakanlık emrine alınmasındaki gerekçenin 
no olduğuna dair sözlü sora önergesi, içişleri 
ve Millî Eğitim bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/467) 

5. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, 
Tokat'ın, Zile Devlet Hastanesine, ameliyat ser
visi için lüzumlu olnn narkoz aletinin, bugüne 
kadar, verilmemesi sebebine dair sözlü soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/4GS) 

6. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, 
Almus hidro elektrik santralından, Almus ilçe
sinin istifade ettirilmemesi sebebine dair sözlü 
soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/469) 

7. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta teknik c'kul açılması için 
bir hazırlık olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/470) 

TEKLİFLER 

1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, lOGö 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi (2/379) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
38 sayılı Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kar.unun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tek
lifi (2/380) (Anayasa ve Adalet komisyonla
rına) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nn, 
Türk Ceza Kanununun 173 neti maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/38.1) 
(Adalet Komisyonuna) 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi S yer'in, Niğ
de ili merkez ilçesine bağlı Melcndiz, Çiftlik 
bucağındı yani bir ilçe kurulması hakkında 
kanun teklifi (2/382) (İçişleri ve Plân komis
yonlarına) 

7 . 12 . 196C O : 1 

Yazılı sorular 

1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinc.vnin, Diyarbakır'ın, Lice ilçesinde, 19G5 
yılında, bir yatılı bölge -okulu kurulmasının 
kararlaştırılmış ve arsa temini için Diyarba
kır Valiliğine direktif verilmiş olnp olmadığına 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/254) 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Kütahya'da mevcut Azot Sanayii T. A. Ş. tesis
lerinin tevsii ihalesinde cereyan eden muamele
lerin tahkik konusu yapıldığının doğru olup 
olmadığına dair yazılı soru Önergesi, Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/255) 

3. — İçel Milletvekili Kemal Ataman'm, 
Türkiye'de resmî ve Özel sektöre ait sanayi 
müesseselerinin sudkostik ihtiyaçlarının ne su
retle temin edildiğine dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/256) 

4. — İçel Milletvekili Kemal Ataman'm, 
Özel Okullar Kanununa istinaden, bugüne ka
dar, kaç lise ve yüksek okulun faaliyete geç
miş olduğuna dair yazılı soru önergssi, Millî 
Eğitini Bakanlığına gönderilmiştir. (7/257) 

RAPORLAR 

5. —. Tekel Genel Müdürlüğü 1066 yılı Büt
çe Kanunmın. bağlı cetvellerde değişiklik ya-
j):b.n:;i hakkında kamın tasarısı ve Bütçe Kar
ma Iviiîir,y.:mı raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/256; Cumhuri
yet SmaLosLi .1/688) (Gündeme) (Millet Meclisi 
S. Sıyısı : J62; Cumhuriyet Senatosu S. Say-
yısi: 818) 

G. —- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçesini:! (A/3) işaretli cetvelinde 
deği'kUk. yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/251; Cumhuriyet Senatosu 1/680) (Gündeme) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 163; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 819) 

2. — GELEN KAĞİTLAR 
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BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,C0 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet 
Meclisinin 15 nei Birleşimini açıyorum. 

Yeter çoğunluğumuz vardır, görüşmelere baş
lıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Sa
yın Cumhurbaşkanı ile birlikte yaptıkları Tunus 
seyahatinden edindiği intihalara, Tunus halkı
nın Türkiye'ye karşı gösterdiği büyük sevgi 
ve kardeşliğe ve iki millet arasındaki tarihî 
bağlara dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim, Sayın Reisi
cumhurumuzun Tunus gezileri hakkında Mec
lisi haberdar etmek üzere gündem dışı bir 
konuşma arzu etmişsiniz. Buyurun efendim 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Değerli ar
kadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği 
ve Büyük Meclisin izni ile son Tunus gezisine 
milletvekili olarak katıldım. Aralık ayının 
1 inde başlayıp 6 smda sona eren bu görev 
içinde, izleme ve görüşlerimi Yüce Heyetinize 
sunmak istiyorum. 

Tunus Hava alanına ayak bastığı andan, ay
rılıncaya kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın 
şahıslarında Türkiye'ye karşı içten sevgi göste
rileri yapıldı. Hava alanından 1 Haziran Köşkü
ne kadar yüz binin üzerinde bir halk heyeti
mizin geçtiği sokaklara yığılmıştı. Durmadan 
tezahüratta bulunuldu. Yollarda yan yana asıl
mış, binlerce Tunus ve Türk bayrakları asılı. 
Bandrollerde ve afişlerle de Türk Milletine, 
Atatürk'e ve Cumhurbaşkanımızın şahıslarına 
çeşitli dostluk cümleleri göze çarpıyordu. Sa
yın Habib Burgiba'ya sevgi ve bağlılık ifade 
c-den sözlere ve yazılara da her yerde ras-
]anıyordu. Halkın Türk Milletine içten yakın
lık duyduğu anlaşılıyordu. Bunun sebepleri 
araştırıldığında şu noktalar üzerinde duru

labilir. Tunus'la tarih boyunca süren ilişkile
rimizde iz bırakmış bir acı hatıra söylenemez. 
Tersine, 1574 tc, bu memleketin Osmanlı ege
menlimi altına almışını kendilerinin Haçlı İs
panyolların saldırısından kurtuluşu olarak 
kabul ederler ve bu şekilde anarlar. 1854 - 1855 
Kırım savaşı için bize gönderdikleri 14 000 as
keri iftiharla belirtirler. Atatürk'ün Millî Kur
tuluş Savaşını ve zaferlerini esir İslâm Âlemi
ne ümit, ışık ve gurur veren bir kahraman
lık örneği olarak kutlamış olduklarını anlatır
lar. Bizzat Sayın Burgiba sık sık bu anıları 
tekrarlar ve Atatürk'ü över. Gerçekten, Ata
türk'ün yaptığı devrimler Tunus'un büyük li
derine rehber olmuştur. Müslüman ve Arapça 
konuşan memleketler arasında Tunus bu alan
da cesaret ve azimle en Önde yürümektedir. 
Ekselans Burgiba'mn en önemli hamlesi, ka
dına sosyal hayatta yer vermeye çalışmasıdır. 
Şüphesiz, lâiklik alanında ve daha başka ko
nularda Atatürk'ün başardıkları, Tunus bakı
mından henüz ele alınmamış meselelerdir. Fa
kat öteki müslüman memleketlerle karşılaştırıl
dığında Sayın Burgiba'mn cesaret ve azmi ayrı 
bir önemle göze çarpmaktadır. Tunus'ta Tür
kiye'ye karşı duyulan yakınlığın bir kaynağı 
da, 1574 ten 1881 e, yani Fransız himayesi al
tına girinceye kadar - 300 yıl süren - birlikte ya
şamanın sonucu olarak birçok Türk asıllı insan 
bulunuşudur. Orada leventlerin, askerlerin, me
murların torunları var, hâlâ az da olsa devam 
eden Türk kızları ile evlenmelerin mahsulleri 
vav. Bunlar da iki milleti birbirine yaklaştı
ran unsurlardır. 

— 391 — 
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Tunus'un kendi iç manzarasına gelince, 
Sayın Habib Burgiba'nm liderliği altında bir 
«tek parti rejimi» uygulanıyor. Liderin Tunus 
bağımsızlığı uğrunda mücadelesinde 16 yıl sür
günlerde ve hapislerde yılmadan yoluna de
vam etmesi ve elde ettiği parlak netice, kendi
sine ve rejime büyük bir itibar sağlamış. Hal
kın lideri tuttuğu görülüyor. Her tek parti re
jiminde kaçınılmaz olan hastalıkların belirti
lerine henüz Tunus'ta açıkça raslanmıyor. Bur-
giba rejimi, gençliğin, yeni kuşakların yetişti
rilmesine çok önem vermekte, bağımsızlıktan bu 
yana eğitim işi gereken dikkatle ele alınmış, 
bugün okula giden çocuk oranı yüzde altmış. 
Birkaç yıl içinde yüzde yüze çıkaracak bir 
program başarı ile uygulanmaktadır. Yetişen 
bu gençler 10 yıl sonra Tunus'a büsbütün de-

• ğişik, tamamen modern bir çehre verebilir. Ba
ğımsızlığına kavuşmadan önce, himaye idaresi 
Tunus'ta yalnız muntazam geniş bir yol ve bir 
de telefon şebekesi meydana getirmiş ve mem
leketin az kuvvetle, kolaylıkla elde tutulabilme-
sini sağlamış Tunus bağımsızlığına kavuştu
ğu zaman no enfrastrüktür tesisleri, ne de sınai 
tesisleri gelişmiş değildi. Tunus 1956 yılında 
bağımsızlığına kavuştuğundan bu yana geniş 
bir faaliyet ve hızlı bir çlışma ile her saha
da, hem enfrastrüktür tesislerini meydana ge
tirmek, hem de smai tesislerini kurmak ve bu
nun teknisyen kadrolarını yetiştirmek için 
faaliyete girişmiş. Beş günlük gezimiz esnasın
da, Cumhurbaşkanımıza ve bizlere bunun çeşit
li örneklerini yerinde gösterdiler ve izahlar
da bulundular. Sanayi tesislerinin yanında 
toprak reformuna da girişmişler. Fransızlar
dan istimlâk ettikleri, Fransız müstemlekecile-
rini çıkararak el koydukları toprakları halka 
muntazam parçalar halinde dağıtmışlar. Su
lama tesisleri meydana getirmişler. Evvelce 
halka aidolup fakat çok küçük parçalı tarlalar 
halindeki toprakları hamur etmişler, beşer 
hektarlık parçalar haline getirmişler, yeniden 
dağıtarak durumu İslah etmişler. Her beş hek
tar parça sulamanın köylüye yılda 10 bin 
Türk Lirası gelir sağladığını bize izah ettiler. 
Bize gösterdikleri Tunus şehri, Sayın Burgi-
ta 'nm doğum yeri olan Manastır, Kırvan Sus, 
Naböl, Bizcrte şehirleri gibi yerlerde yaygın 
bir kalkınma hamlesinin devam ettiğini gör
dük. Edindiğimiz mtıba o oldu ki, bu şekilde 

programlı ve plânlı çalışma devam ettiği tak
dirde Tunus 10 yıl içinde bütün müslüman ve 
Arapça konuşan memleketler arasında en ön 
safta, tam modernleşmiş bir memleket haline 
gelebilecektir. Tunus'ta Sayın Cumhurbaşka
nımızın gezisi, 5 - 6 gün müddetle milyonlarca 
Tunuslunun Türk adını, Türk Milletinin adını 
günde 5 - 10 defa duymasına vesile oldu. Her 
geçtiğimiz yerde 10 binlerce, bâzan yüz bin
lerce, meselâ Tunus şehri içinde yüz binlerce 
insanın) Türkiye Cumhurbaşkanım selâmladı
ğını, sevgi tezahürlerinde bulunduğunu biz 
gözlerimizle gördük. Bu hal memleketimiz için, 
güzel bir tanınma ve tanıtma vesilesi oldu. 
Tunus gazeteleri, devamlı olarak Türkiyedcn 
bahsettiler. Türkiye'deki reformlardan bahset
tiler, Türkiye'deki kültür hayatından bahset
tiler. Esasen aramızdaki kültür Anlaşması ge
reğince devamlı olarak buradan Tunus'a sanat
kârlar, kültür eserleri gönderilmekte ve sık sık 
toplantılar tertjbedilmektedir. Bu suretle 
Cumhurbaşkanımızın Tunus gezisi Türkiye ba
kımından gerçekten çok faydalı neticeler sağ
lamıştır. Tunus'ta, bize hakikaten Türkiye'nin 
yolunda olduğunu iftiharla söyliyen Cumhur
başkanı ve onun etrafındaki seçkinler, aydın
lar kadrosu, gerek Devlet idaresinde, gerek 
parti idaresinde âdeta bizim dâvalarımızın, bi
zim prensiplerimizin Müslüman ve Arapça ko
nuşan memleketler içinde öncülüğünü yapar 
bir haldedir. Bu suretle her bakımdan kültür 

sahasında, siyaset sahasında bir kardeşimiz ol
duğunu ifade eden ve fiiliyatta da bunu gös
teren Tunus Milleti ve Tunus'un Sayın Cumhur
başkanı Türkiye Cumhuriyetinin Sayın Reisi
nin şahsında Türk Milletine olan hayranlıkla
rını, bağlılıklarını tekrar tekrar göstermişler
dir. Biz, dün Tunus'tan ayrılırken bu duygu
ların zevki ve heyecanı içinde Tunus'u terk et
tik. Bu güzel müşahedeyi Yüksek Heyetinize 
arz etmeyi kendim için bir vazife saydım. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

.2. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'-
in, Doğudaki şakilere dair Hürriyet Gazetesinde 
çıkan resim ve yazılara dokunan ve asayiş konu
sunda tedbirler alınarak şakilerin yok edilmesi 
hakkında demeci ve Devlet Bakanı Bcfet Sez-
gin'in cevabı. 

— 392 — 
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BAŞKAN — Sayın Kenan Esendin; asayiş 
hakkında, gündem dışı bir konuşma yapmayı 
arzu etmişsiniz. Buyurun efendim; beş dadikayı 
geçirmemenizi, rica edeceğim. 

KENAN ESENGIN (Zonguldak) — Sayın 
milletvekilleri; birkaç gündenberi Hürriyet Gaze
tesinde şimdiye kadar görülmemiş, korkunç ve 
vahşetleri gösteren bir neşriyat başlamıştır. Bu 
neşriyat, «Doğu'daki Eşkiyalar Arasında» başlı
ğı ile bütün fotoğraflarıyle grup grup eşkıyaları 
göstererek yapılmakta ve teferruatını vermekte
dir. Dört günden beri devam eden bu gazete
nin büyük manşetleri, büyük başlıkları için
den birkaç tanesini okuyarak gereceğim. 

4 Aralık 1966 : «Kafa kesip, deri yüzenler 
kol geziyor», «Yedi kişiyi gözümün önünde, 
gözünü bile kırpmadan parçaladılar, kestiler», 
«Ömer Bezek köylüden vergi alıyor», «Üç ço
cuk ve annesini kanlar içinde yerlere serdiler». 

Arkadaşlar; bu neşriyat ve fotoğraflar in
sanı bir an derin derin düşündürmektedir. 
Bilhassa bu hassas bölgede. Bunların arkasın
da, bu cüret ve pervasızlıkların arkasında daha 
nelerin yattığını bilemiyoruz. Çeşitli devirler
de, çeşitli zamanlarda, her yerde eşkiyalar çık
mış, türemişlerdir. Fakat hiçbir zaman, bu 
•kadar pervasızca, fotoğrafçılara, muhabirlere 
grup grup, silâh ve teçhizatlariyle fotoğraflar 
çektirerek, yaptıkları cinayetleri yaydırarak, 
iftiihar vesilesi olarak dünyaya göstererek 
yaşadıkları görülmemiştir. Eğer bunlar doğru 
ise arkadaşlar, insan Devletin ve Hükümetin 
varlığından şüphe etmeye başlıyor. Çünkü 
bir Devletin ve bir Hükümetin varlığı, ancak 
bir ülkenin asayiş ve emniyeti ve güveni ile 
ölçülebilir. Eğer bunlar doğru ise ve bunları 
gören İçişleri Bakanı da gece yatağında uyu
yorsa bence zerre kadar sorumluluk duygusu 
taşımıyor demektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu bir acizlikten mi 
ileri geliyor, bir ihmalden mi ileri geliyor, yok
sa bu durumu kavramamaktan mı ileri geliyor? 
Bunu ben anlıyamıyorum. Sonra, bu gazete 
muhalefet gazetesi de değil. Hükümet Başka
nının en yakın, en muteber, en mutemet ga
zetesidir. Bir maksat için mi yazıyor bunları? 

Muhterem arkadaşlarım, bü tü ı bu olaylar 
her zaman olabilir. Fakat bizim İçişleri Baka

nının bir tutumu vardır ki mütemadiyen eş
kıyalara randevu vermektedir. Diyor k i ; «Ba
har gelsin, yeni ekiplerle, helikopterlerle ge
lip sizi avlıyacağım ve belki bâzı eşkiya avcı
ları uzmanlar da getireceğim.» Şimdiden onla
ra haber veriyor. 

Arkadaşlar; biz, uçaklar, motorlu vasıta
lar ve diğer vasıtalar olmadığı zamanlarda, 
kışın en şiddetli zamanlarında da eşkiyalarm 
•böyle pervasızca at oynattıklarım ve vatan
daşları keserek fotoğraf çek^rip ilân ettikleri
ni görmedik. Bunların hepsini önlemek müm
kündür. Ne demek Baharı beklemek? Fotoğ
rafçı oraya gidiyor da, bunlarla konuşuyor da, 
fotoğraflarını çekiyor da, Devlet kuvvetleri mi 
o bölgeye gidemiyor? Yani kışın bu bölgede 
bir tehlike çıksa, yazı bekleyin, yazın mı gele
ceğiz, diyeceğiz? 

BAŞKAN — Sayın Esengin, bir dakikanız 
kalmıştır efendim, lütfen toparlayınız. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Olur be
yefendi. 

Arkadaşlar; Parlâmento olarak, Hükümet 
olarak bu meseleye eğilmek lâzımdır. Bu fo
toğraflar, bu neşriyat memleketin, dünyanın 
her tarafına dağılıyor. Hepiniz gördünüz. Bu 
fotoğrafları gören, Türkiye Devletinin, Tür
kiye Hükümetinin varlığını nasıl düşünür, na
sıl mütalâa eder? Oradaki vatandaşlar gece 
nasıl evlerinde uyuyabilirler, nasıl rahat ede
bilirler, Devletin var olduğuna, Hükümetin 
var olduğuna nasıl inanabilirler? Sonra, bu 
cüretlerin, bu pervasızlıkların arkasında ya
rın nelerin yattığını ve ne gibi hususlara daha 
cüret edileceğini şimdiden kestirmenin imkânı 
yoktur. Bu sebeple çok rica ederim, İçişleri 
Bakanı büyük şehirlerde eşkiya avlamasın, 
daha çok zararlı eşkiyaları avlamaya çalışsın. 
Ve onları yok etmeye çalışsın. Adalet Partisi 
Grupu her makama iş görecek adamı getirsin 
ve daha doğrusu eşkiyaları bu memlekette yok 
edecek adamları makamlara getirsin. Böyle 
hiziplerden faydalanarak, hiziplerin adamları
nı işbaşına getirmek değil, memleketi idare 
edecek adamları getirsin. 

Hürmetlerimle. 

- 3 9 3 -



M. Meclisi B : 15 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Çel
tik ve pirinç müstahsıllarını zor durumdan kurtar
mak için tedbirler alınması, bir tavcın fiyat tes-
bit olunması ve spekülatif karakterlerin önlen
mesi konularındaki demeci ve Ticaret Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, gündem 
dışı bir konuşma arzu etmişsiniz. Be;, dakikayı 
geçmemek üzere buyurunuz efendim. 

I l i m i I İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 
ve muhterem milletvekilleri; bugün memleketi
mizde bütün çeltik ve pirinç müstahsıllarını ol
duğu kadar müstehlikleri de yakındın ilgilen
diren bir konu üzerinde durmak ve Hükümetin 
dikkatini çekmek istiyorum. 

Konu, çeltik veya pirinç taban fiyatlarının 
teabiti ile Pirinç Ofisi kurulmasına rağmen 
müstahsilin zor durumda bulunmasıdır. Memle
ketimizde 80 000 hektara yakın çe'tik ekim sa
hası vardır. Hektarda verim, lüks çeltiklerde 
2 500, yayla mallarında 3 000, sıra inalı çeltik
lerde ise 3 500 kg. dır. Ortalama 3 000 kg. he-
saibı ile bu sahada 240 000 ton çe.ı.tik istihsal 
edilecektir. Pirinç üretimimiz ise J44 000 ton 
olacaktır. Tüketim ise 130 000 ton civarındadır. 
Bu durumda 15 000 ton üretim fazlası görül
mektedir. Yalnız, bu fazlalık iklim şartlarının 
iyi gitmesi neticesi arızîdir. Üretimdeki fazla
lık arz ve talep kaidesine göre ç^tlk fiyatları
na tesir edecek ve fiyatların düşmesine sebebo-
lacaktır. Yalnız bu, fiyat düşmesi, yalnız çel
tiğin müstahsıldan alımında tezahür edecek, 
ovvelki yıllarda olduğu giıbi spekü'.vtif hareket* 
ler neticesi müstehlike intikal edecek fiyatlar
da her hangi bir ucuzluk ıhissedilmlyeeektlr. 
Bunun neticesi zarar eden müstahsil, ekim sa
hasını gelecek yıllar için daraltmak mecburiye
tinde kalacağından, istihsal istihlâkin altına 
düşecek, bu da ithalâta yol açıp, döviz sarfını 
mucilbolacaktır. Böylelikle bir yandan fuzuli 
ıbir döviz harcanması yapılırken, diğer yandan 
da çeltik ziraati ile geçinen G6 000 aile gelir 
imkânlarından mahrum kalacaktır. 

GG 000 aile ortalama 330 000 nüfusa tekabül 
eder. Bunun dışında, tarım işçileri, tarım sek
törünün bu kolunda, yılda 40 - 60 milyon li
ralık ıbir gelir temin etmektedir. Bu da ortala
ma olarak günde 100 işçiyi çalıştıran 170 aded 
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fabrikanın işçilerine temin edebildiği yıllık ge
lire ve bu kadar işçinin işgücüne eşittir. 

Gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması 
neticesi çeltik istihsalinde vukubn'ncak düşük
lüğün yılda 4,6 milyon günlük işgücü üzerine 
yapacağı azaltıcı tesirleri ve bunun sosyal neti
celerini de göz önünde bulundurmak, ithalâta 
değil, ihracata gitmek imkânlarının araştırıl
ması ve istikrarlı taban fiyatlarının tes/bit edi
lerek bu fiyat üzerinden ofis yolu î e mubaya
aya gitmeyi mecbur kılmaktadır. 

Sayın Ticaret Vekâletinin, zamanında tes-
bit etmiş oldukları ve kararnamede yer alan 
pirinç taban fiyatlarının ilânından sonra maa
lesef mubayaa yapılmamıştır. Müstahsil üzerin
de taban fiyatların tesbiti ne kadar müspet 'bir 
yankı yaratmışsa, bu fiyatların üzerinden bile 
olsun, çeşitli şekilci davranışlarla mubayaa yo
luna gidilmemesi de o derece müstahsili üzmüş
tür. 

Hükümetin, teslbit etmiş olduğu taban fiyat, 
sıra malı pirinçler için 215, marotelli için 240 
ve lüks pirinçler için de 290 kuruştur. Bunlar 
pirincin vasıf ve nevine verilmiş fiyattır. Fa
kat mubayaa ile vazifeli pirinç eksperleri rutu
bet dışında, bu kategoriler içinde pirincin bo
yunu milimetre ile ölçmek yoluna sapmışlar, 
lüks pirinçler, marotelli ve hattâ sıra pirinci 
vasfında mubayaaya esas tutulmuştur. Aslında 
düşük olan taban fiyatları bir de boy esasına 
göre ele alınmak suretiyle âdeta çeltik fiyatına 
mubayaa edileceği ortaya çıkmış ve haklı ola
rak vatandaşlar zarar görmüştür. 

Müstahsili korumak için taban fiyatından 
pirinçler satmalınmalıdır. Çıkarılacak güçlük
ler dcJlıal giderilmelidir. Aksi halde geçimini 
sağlamak mecburiyetinde olan küçük çeltik 
çiftçileri elindeki malları tüccarlara yok paha
sına satmak mecburiyetinde kalacak ve muay
yen ellerde pirinç toplandıktan so.v-a da fiyat
ların birden yükselmesine sebcbn'urıacak, .bu
nunla da hem müstahsil, hem de aı üsteldik bü
yük zarar görecektir. Bugün, Boyabat, Dura
ğan, Kargı, Tosya pirinç müstahsil'arı zor du
rumdadır. Hükümetten enerjik tutara ve fiyat
lara göre müstahsili koruyucu tedbirler bekle
mekteyiz. 

Saygılarımla. 
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2. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Doğumdaki şakilere dair Hürriyet Gazete
sinde nkan rcs:m ve pazılara dokunan ve ala
yiş konusunda tedbirler alınarak şakilerin yok 
edilmesi hakkında demeci ve Devlet Bakanı Re-
fet S ezgin'in, cevabı (devam) 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Söz istiyorum'. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan,, buyurun efen
dim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, biraz önce, birkaç gün evvel veya bir
kaç •gündenberi bir gazetede, Doğu vilâyetleri
mizden birisindeki asayişi muhil fiiller hakkın
da gündem dışı konuşma yapan Sayın Kenan 
Esengin arkadaşıma, vazife seyahatinde bulu
nan İçişleri Bakanının, mütaakıp l iselerde ko
nu bakımından geniş izahat arz edeceğini ve 
ıbu bakımdan düşünülen tedbirleri Yüce Heye
tinize arz edeceğini ifade etmek isterim. An
cak şunu da ifade etmek isterim ki. bu hâdi
seler yeni doğmuş, bir iki senenin hâdiseleri de
ğildir. Seneler öncesi Türkiye'nin çeşitli yerle
rinde bu kalbîl hâdiseler zaman /aman olmak
tadır. Mevcut imkânlar içerisinde bu kabil hâ
diselerin failleri emniyet ve zabıtn kuvvetleri 
tarafından, takibcdilmekte ve takıbedilenler il
gili mercilere tevdi edilmiş bulunmaktadır. Ta-
biatiyle Anayasamız muvacehesinde basının, ka
nun hükümleri içerisinde hür olduğu dikkate 
alınarak, yapılan bu kabil neşriyat, hangi isti
kametten gelirse gelsin, bir suç vasfını ihtiva 
etmediği takdirde, kanalize etmeye imkân yok
tur. 

O itibarla Sayın Esengin'in Başbakana ya
kın hir gazetede bu kabil yazıların yazılmış ol
masını manidar karşıladığını biz de manidar 
karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Türkiye'de, 
Devletin ve Hükümetin varlığından hiçbir va
tandaşın şüphesinin olmaması icabecler ve bu 
şüphesi de yoktur. İçişleri Bakanının bu kabîl 
şahıslara yani eşkiyaya randevu verdiği iddiası 
da iyi tetkik edilmemiş bir beyanın değerlendi
rilmelidir. Mevoimin imkânları içerisinde İçiş
leri Bakanı, senelerden beri yakalanamıyan bu 
şahısların, alınmış ve alınmakta bulunan ted
birlerle ne zaman yakalanabileceğin; ifade et
mektedir. Nihayet, kışın hüküm sürdüğü dağ

lık bir bölgede, şimdiye kadar vasıta imkânla
rından mahrum bir teşkilâtla bunların seneler
den beri yakalanamamış olması düşüncesiyle 
gerekli tedbirler alınmaktadır. O tarihte bun
ların kökünün kazınacağını İçişleri Bakam ifa
de etmiştir. Kanaatimize göre doğru ifade et
miştir. Bu açıklamayı İçişleri Bakanının müta
akıp celselerde vâki olacak mâruzuma bir baş
langıç olarak arz ederim, efendim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Snym Başkan; 
ben de iki dakikalık gündem dışı söz istemiş
tim. 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'tn, 
çeltik ve pirinç mvstahsillarınn, zor durumdan 
kurtarmak için tedbirlerin alınmazı, bir taban 
fiyat tesbit olunması ve spekülatif karakterle
rin önlenmesi konularındaki demeci ve Ticaret 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı. (De
vam) 

TİCARET BAKANİ SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında, Sayın Ticaret 
Bakanı ? 

TİCARET BAKANI SADIK TRKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Hilmi İşgüzar m ko
nuşması hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI. SADIK TEKİN MÜF-

TÜO&LU (Zonguldak) — Muhterem arkadaşla
rım; Sayın Hilmi İşgüzar, bu sone tatbik edil
mekte o1 an pirinç destekleme mubayaaları ve bu
nun tatbikatiylc ilg'li gündem dışı bir konuşma 
yapmış bulunmaktadır. Arkadaşım, bu mevzu 
kararname safhasından fiiliyata inkılâbetmedcn 
önce de bendenize gelmiş, bu hususta kendisiyle 
u^unboylu görüşmüş, karşılıklı fikir teatisinde 
bulunmuştuk, konuşması arasında, bugün ofis ta
rafından hiç destekleme alımı yapılmadığı, mu
bayaada bulunulmadığı hakkındaki sözleri ve he
le bu meyanda Tosya, Boyabat ve Kargı'yı em
sal olarak göstermesi, hakikaten bende arkadaşı
mızın konuşmasının samimiyeti hususunda endi
şeler ve şüpheler yarattı. Zira diyebilirim ki,'tat
bikatta en az şikâyet edilen yer Tosya'dır. Ve en 
çok mubayaa yaptığımız yer de yine Tosya'dır. 
Şunu ifade etmekte fayda mütalâa ediyorum; 
Türkiye'de ofis tarafından destekleme mubayaa
sı, pirinç sahasında 1957 ve nihayet 1959 sene-
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sinde çeltik olarak son defa yapılmış ondan bu
güne kadar Hükümetler tarafından Türkiye'de 
pirine destekleme mubayaası yapılmamıştı Hat
tâ 1962 senesinde, bu yıl olduğu gibi mahsulün 
büvük rekoltede idrak edileceği zamanın iktidar
larına sövlendiği ve tedbir alınmadığı, destekle
me mubavaası yapılmadığı takdirde müstahsilin 
büvük ölçüde zarar göreceği ve pir'nç ekiminin 
azalacağı ifade edildiği halde o zaman, hangi dü
şünce ile bilmivoruz, tabiî, kendilerine göre hak
lıdır, bu destekleme alımları yapılmamış ve mü-
takip yıllarda da hakikaten ileri sürülen tenkid 
ve temenniler tahakkuk ederek pirinç sahası da
ralmıştır. Bunun sıkıntısı da gecen sene çekil
mişti. Bu sene pirinç mahsulünün büvük rekolte id
rak etmesi karşısında Hükümetimizce gerek müs
tahsilin malının değerlendirilmesi ve gerekse müs
tehlike daha normal fiyatla pir'.nç irıtikal;nin 
sağlanabilmesi için destekleme alımları yapılmış
tır. Ancak, her destekleme alımında olduğu gi
bi bu malın hususiyetine göre ve Gıda Maddele
ri Nizamnamesinin âmir hükümlerine göre bir
takım tedbirlerin veya hususların göz önün de bu
lunması icabetmektedir. Bunlardan birisi bil
farz rutubettir. Rutubetin normal olarak % 14 
olması ikt;za ederken vâki şikâyetler üzerine da
ha ^en'^ş ölçüde alım ve destekleme mubayaasında 
bulunmak için durum lâboratuvarlarda ilim he
yetlerinin de iştirakiyle yeniden tetkik edildiği 
zaman bir n'sbet dâhilinde rutubetin yükselmesi, 
fakat bu tesbit edilen rutubetten daha fazla ru
tubette mal mubayaası halinde ise pirincin kı
zışma yapacağı ve binnetice fayda yerine mah
zur tevlidedeceği ilmen ortava konmuş olması 
karşısında rutubeti tesbit edilen miktarın üzerin
de artırmak maalesef mümkün olamamamıştır. 
Bunun yanında bir de hammadde nisbeti vardır. 
Bidavctte ilân edilen nisbet, bilâhara yeniden 
gözden geçirilmek suretiyle daha fazla miktara 
iblâğ edilmiş, bu suretle müstahsilin elinde bulu
nan malın daha büyük ölçüde desteklemeye maz-
har kılınması temin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bir noktayı şu şekilde 
dile getirmekte fayda vardır: Geçen sene 7,5 li
raya kadar çıkmış olan pirinç fiya'tları, bu sene 
hem müstahsili memnun eden bir fiyat, hem de 
müstehliki memnun eden bir fiyatla iki taraflı 
bir şekilde, hem müstahsilin memnuniyetini, hem 
de müstehlikin memnuniyetini icabettiren bir fi-

vat politikası içerisinde değerlendirilmiş; binne-
t'co müstahsil, muayyen bir fiyat seviyesi altına 
düşmekte olan malmı ofise satmak imkânına, müs
tehlik de muavyen bir fiyattan mal mubayaa 
edebilmek imkânına kavuşmuş bulunmaktadır. 
Arkadaşıma bana bu konuşma fırsatını verdiği 
için teşekkür eder'm. Savgılarımı sunarım. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Usul hakkında 
söz istiyorum efend'm. 

BALKAN — Muhterem arkadaşının... 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum, 
biraz d'nlcyin, ondan sonra efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Kemal Ay
taç arkadaşımız da gündem dışı söz istemişlerdi. 
Yalnız, gündeme geçmeden hemen iki, üç dakika 
ovvel bize bu istcğ:ni intikal ettirdiği için, kendi
lerine söz veremiyeceğimi arz ettiğim için özür 
dilerim, boşuna ısrar etmesinler. 

Cumhuriyet Senatosunca seçimleri yeni ta
mamlanmış Kamu İktisadi Teşekkülleri Karma 
Komisyonunun, Başkan, Sö-icü ve Kâtip seçimi 
için Cuma günü saat 14,00 te toplanmaları, keza 
Dilekçe Karma Komisyonunun da Perşembe gü-

, nü saat 10,30 da başkan, sözcü ve kâtip seçimi 
için toplanmaları Başkanlıkça rica edilmektedir. 

Gündemimize geçiyoruz efendim. 

4. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un 
dinî duyguların ve konuların istismar edildiği 
iddiasiyle Hükümet hakkında bir Gensoru açıl
masına da'r önergesi (11/46) 

BAŞKAN — Bu önergeyi bir birleşim önco 
okutmuştuk. Şimdi müzakeresine geçiyoruz. 

Savın Altmsoy buradalar mı efendim? 
(C.K.M.P. sıralarından, «Gelecclk efendim*, ses
leri) (A. P. sıralarından, «Gelecek olur mu efen
dim?» sesleri), (C. K. M. P. sıralarından, «Öner
ge Meclisin malı olmuştur» sesleri) 

Grupları adına s'âz istiyen var mı efendim? 
HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) -^ 

Olur mu efendim? 

BAŞKAN —* Bulunamamış, vaz germiş, ko
kuşmayı bırakacak mıyız? 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Bu konuda usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nasıl söz istiyorsunuz? 
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HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Bu konuda usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Muhterem milletvekilleri; Sayın Altmsov tara
fından gensoru prosedürü içerisinde huzurunuza 
getirilmiş olan mesele, kendisi istikametinde bu 
derece önemli ise, önemini idrak ederek, huzuru
nuzda bulunup bu gensorunun avakib'ni takibet-
mesi icaıb^derdi. Bundan evvel genel görüşme ta
lebiyle huzurunuza gelmiş olan bir takrir dola
yısiyle Yüce Heyetiniz takrir sahibinin burada 
bukınmamasmdan dolayı meselenin görüşülemi-
yeceğine de karar vermişti. Binaenaleyh, kendisi 
yönünden ehemmiyeti bu derece aşikâr olan bir 
konuda bu derece terahi gösteren bir arkadaşın 
gensorusunun grupumuz ciddiye alınması kara
rında değildir. Bu itibarla görüşülmemesine karar 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir tavzih 
yapayım, beğenmezseniz söz fc.tiyobllirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 99 ncu 
maddesi, bu görüşmelerde ancak önerge sahibine 
veya önerge rahiplerinden birisine söz verilece
ğini âmirdir. Biz önerge sahibine söz isteyip iste
mediğini sorarız, if/ıer konuşur, ister konuşmaz. 
Konuşmaya icbar edecek elimizde bir hüküm yok
tur. Biz gündeme devam ederiz. Ondan sonra, 
gruplar adına söz ist iyen arkadaşlar varsa söz 
vereceğim, efendim. Yoksa Hükümet adına söz 
vereceğim. Konuşur veya konuşmaz, onları ben 
burada takdir edemem. 

Yek mu gruplar adına söz istiyen?... 
YAHYA KANBOLAT (Hatay) — SÜZ isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun, grup adına değil mi 

efendim? 
YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
T. t. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO

LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Niğde Milletvekili Sayın Mehmet Altm
soy'un, dinî duyguların ve konuların istismar 
edildiği iddiasiyle Hükümet hakkında bir genso
ru açılmasına dair önergesi üzerinde, Türkiye İş
çi Partisi adına görüşlerimizi açıklıyacağım. 

Sayın Mehmet Altınsoy önergesinde, üzerin
de önemle durulması gereken bâzı olaylardan bah
setmektedir. Diyanet İşlerini yürütmüş eski bir 
bakan olması dolayısiyle Sayın Altmsoy'un ileri 
»ürdüğü iddiaların vâridolup olmadığının anlaşıl
ması ve önergede bahsedilmiyen diğer hususların 
dayandığı vesaik ve nedenleri açıklamaya imkân 
vermek üzere Anayasanın 89 ncu maddesine tev
fikan Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair 
takibini desteklediğimizi açıklamak isterim. 

Sayın Altınsoy gensoru önergesinde lâikliği 
şu şekilde tarif etmektedir: «Kanaatimizce, lâik
lik, manca saygı, ayrı inanışları birleştirmeye 
zorlamamak, inancı Devlet kuvvetinin tazyiki al
tında tutmamaktır.» Sayın Altmsoy'un lâiklik 
tarifi işte budur. Fakat lâikliğin bu tarifi hem 
müphemdir ve hem de eksiktir. Sayın Altmsoy'
un din kıt imi arı konusunda ileri sürdüğü olayla
rın doğruluğuna inanmakla beraber, neyin din 
istismarı olduğunun kesin tesbiti için, evvelâ sağ
lam ve hiçbir müphemiyete imkân vermiyen açık 
bir lâiklik telâkkisinden hareket edilmesi gerekti
ği inancındayız. 

Lâiklik nedir ve ne gibi hallerde din istismarı 
vardır? Bu sorulara cevap vermek için evvelâ 
Anayasa vardır. Şimdi Anayasamıza bir göz 
atalım. 

Saym Milletvekilleri; Anayasamızın 2 nci 
maddesi, Tir ikiye Cumhuriyetinin niteliklerini 
savarken, lâ!|k bir Devlet olduğunu açıklar. Biz
deki bu lâiklik ilkesini Batıdan aktarılmış bir 
kurum sanmak çok hatalı olur. Bu hataya düşen
ler lâikı;:k rkrrvni, «Dinin Devlet işlerine ve Dev
letin de din işlerine karışmaması» şeklinde tarif 
edenlerdir. Bu tarif Fransa için doğrudur, Al
manya için doğrudur. Çünkü Batıda lâiklik il
kesi, kilisenin Devlet işlerine ve bilhassa eğitim 

I işlerine müdahalesine bir son vermek için kabul 
edilmiştir. Şu halde bu tarif Batı için doğru
dur. Ama Türkiye için doğru değildir. Çünkü 
bizde lâiklik, dinin Devlet işlerine karışmaması 
ilkesi yanında, Devletin din kurumlarını ve eği
timini yönetmek ve denetlemek yetkisini de ön
görmektedir. Şu halde Türkiye'de lâiklik ilkesi 
.mucibince din Devlet işlerine karışmıyacaktır, 
aıma Devlet dinî hayatı yönetecektir. Nitekim 
Anayasamız, lâiklik ilkesinin bu şekilde anlaşıl
ması gerektiğini açık hükümleriyle göstermekte-

I dir. Anayasamız, 12 nci maddesiyle, din ve mez-

— 397 — 



K. M03IİSİ B : 15 7 . 12 . 1966 0 : 1 

hep ayırımı gözetilmeksizin herkesin kanun önün
de eşidolduğunu belirtmiştir. Böylece vatandaş
lar arasından din ve mezhep farkından dolayı 
her hangi bir ayırımı kesinlikle yasaklamıştır. 

Gene Anayasamız, 19 ncu maddesinde, herke
sin vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine 
sahıbolduğımıı söylemiştir. Yani vatandaşlar is
tedikleri dinî inanca ve kanaate sahjjjknak'ta 
tamamen serbesttirler. Kimse rai arı bu dinî 
inanç ve kanaatlerinden dolayı kııınyamaz. An
cak hiç kimse de dini siyasete alet edemez ve 
Devletin sosyal, iktisadi veya hukukî temel dü
zenini, kısmen de olsa, din kurallarına dayan-
dıramaz. Görülüyor ki, Anayasamız bu açık hü
kümleriyle dinî tefekkürün serbestisi için esas
lar vaz'ederken, diğer taraftan da, dinin Dev
let işlerine karışamıyacağı ve karıştırılaimıyaea-
ğı illeesine işar ot etmektedir. 

Anrsık, Anayasamız bu ilkeyi vas'etrmc'kle 
kalmamakta, din kurumlarını demetlemeyi ve 
yöneltmeyi Devlete bir görev olarak vermekte
dir. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa
mızın 154 ncü maddecimle, bir müessese olarak 
yor alınış bulunmaktadır ve özel 'kanununda 
gösterilen görevleri yapma'kla yükümlüdür. Gö
rülüyor ki, Diyanet İşleri Başkanhğı idareye 
bağlı bir kurumdur, bunun yönetimi ve deneti
mli Devletin yetki ve görevleri a:amudadır. Şu 
halde Diyanet İşleri Başkanlığı ve görevlileri, 
Devletin memurdandır ve görevlerini Anayasa
mızın özüne ve söküne uygun şekilde yapmakla 
mükelleftir]! rr. 

'Sayın milletvekilleri; Anayasamıza dayana
rak lâiklik p'örüûinüzü ankhubk. Bu durun-a, 
göre, dini istismarı ne zaman tahakkuk ettiği
ni açıkiıyalım. Bütün Anayasa kurumları, Ana
yasanın özüne ve sözüne uygun şe.'kildc hareket 
etmek zorundadırlar. Su hakle, Diyanet İşleri 
Başkandı"! Anı avamınızın özi'vıe ve sözüme ay
kırı şekilde yönetilirse suç vardır, dini istismar 
vardır. Saym Aitms.vy im, gensoru önergesinde 
açıkladığı olayları i'ki l o m a ayırabiliriz. Birin
ci kısım olaylav, .Hükümetin 033 caydı Kanuna 
aykırı davranışlarını kapsamak, tadır. İkin d kı
sımda ise, dini btismar mevzuubahistir. G33 sa
yılı Kanuna aykırı davranışlar, partizanca tâ
yinler şüphesiz önemlidir. Fakat Devlet ve Mil
let olarak bizler içjn dini istismar çok vahîm bir 
•mesele olarak daima karşımıza çıkma'ktadır. Sa

yın Altınsoy'un, gensoru önergesini iktidar ka
bul ederse, dini istismar mo:;clesinin derinleme
sine incelemek imkânımı Yüce Meclis bulmuş 
olacaktır. 

Gerçekten aydınlanması gereken pek çok 
olayla hepimiz karşılaştık ve bu alanda türlü 
tefsirler yapılmaktadır. İMcsclâ : 

1. Millî Güvenlik raporu, gerçek din adam
larının mağdur edildiğini açıklamaktadır. Bu 
gero"ik din adamlarını kim mağdur ediyor ve 
neden mağdur ediliyorlar? 

2. Yasaklanmış bir dinî akımın köy kade
mesine varıncaya kadar to.şkilâ ti andığı ve gizli 
faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor. Hükü
metin bundan haberi var mıdır? 

3. Bu dinî akımın dışardan yönetildiği id
diası vardır. Ve ayraca, Cumhuriyet Gazetesi bu 
alamın yabancı devletler tarafından finanse 
edildiğimi yazmıştır. Bu haberler ne dereceye 
kadar doğrudur? 

4. IC'öö Senato secini erinde, Sayın İnönü, 
Sayın Dcmircl'im, bu dinî akımla ilişkili oldu
ğunu ve bütün seçim kampanyası boyunca ıs
rarla ileri sürmüştür. Ayrıca Cumhuriyet gaze
tesinde tefrika şeklinde çıkan bir hatıratta, 
Adalöt Partisi Teşkilâtı ile bu dinî akımın ga
yet siki ilişkileri üzerinde durulmaktadır. Bun
larım doğruluk derecelerini öğrenmıdk şüphesiz 
hepimizin hakkıdır. 

5. Bir kısım dîn görevlilerinin, devrim ka
nunlarına ve Anayasaya aykırı şekilde vaiz et
tikleri ısrarla ileri sürülmektedir. Ve hattâ bun
ların Diyanet İşleri Başkanlığınca tecziye yeri
me taltif edildikleri iddiası vardır. 

'0. Yasaklanmış bu dinî alama monsubolup 
da, hapse düşen şahısların a!1!derine her ay pa
ra yardımı yapıldığı şayiası vardır. Mahkeme
lik olanlarını da gönüllü avukatlar savunuyor-
nııış. Ayrıca, gizli, matbualar elden ele dağıtılı
yormuş. Bunları kimler finanse ediyor? Ve bu 
paralar nasıl toplanıyor? 

7. Siyasi partiler, ister iktidarda, İster mu-
halcavtc olsunlar, demokratik siyasi hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu Anayasa hükmü
ne rağmen, bâzı din görevlilerinin, cami avlu
larında Adalet Partisini methettiklerini ve di
ğer bâzı partilileri «Bbusüfyanmı torunları» di
ye veya komünlzmb suçladıkları şayiası vardır. 
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Bu propagandalar nasıl organize edilmektedir? 
8. 19G5 milletvekili ve 10GS Senato seçim

lerinden önceki 20 günlük devre içinde, kişiliği 
beli olmıyan şahısların ilçe kademelerindeki 
camilere her Cuma günü vaiz tanıyarak bir par
t i lebinde propaganda yaptırıldığı söylenmek
tedir. 

9. Yeni Türkiye Partisine oy vermiş bölge
lerde mevcut bir dinî a'kıma, Adalet Partisine 
oy vermelerinin emncdildiği iddiası da vardır. 

Bütün bu saydığımız olaylardan biz Hükü
meti sorumlu tutmaktayız. Sayın Altmsoy'un, 
gensoru önergesi, din istismarıma gerçek nc-
dccılerini ortaya çıkarmaya vesile teş'kil edece
ği için, oyumuzu lehte kullauaeağımi'zı açılılar 
ve Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım. (T. İ. P. 
sıralarından, alkımlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmet Kapısız 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Sayın Bar/kan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; İslâm dini gibi mukaddes konuları po
litikanın tasallutundan kurtarmak amacını 
bugüne 'kadar g:\yc cdrlen Millet Partini şu âna 
«kadar Diyanet İşleri Balkanının görevinden 
alınması konusunda bir plemiğe yol açacak 
davranışta bulunmamıştır. Madem ki bir sa
yın arkadaşımız tarafından CJU konu Yüce M'ee-
lisinize getirilmiştir, Biz de bu husustaki gö
rüşlerimizi kısaca Yüce Heyetinize arz etmeyi 
vazife bildik. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasamısın 19 nen 
maddesi keanljkle din istismarına kamildir. 
Mibrıadonizb 'bu maddeyi aynen hâfı;::üarmı::ı 
tazelene:k ioin bir lkore •d.T.-ba okuyorun : 

Madde 19. — Herkes, vicdan ve dinî inanç 
ve 'kanaat hürriyetine sahiptir. Kamu düzeni
ne veya ahlâka veya bu amaçlarla, çrkanlf.a 
kanunlara aykırı olmıyan ibadetler, 'dinî âyin 
ve törenler serbesttir. Kimse, 1/badete, dinî âyin 
ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaat
lerini açıklamaya zorlanamaz. Kimse, dinî inanç 
ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz. Din eği
tim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine 
ve 'küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine 
bağlıdır. 

Kimse, Devletin, sosyal, i'lctlsadi, siyasi veya 
hukukî temel düzenini, 'kısmen de olsa, 'din »ku
rallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi 

çıkar veya nüfuz sağlama 'amacı ile, her ne sü
ratle oluna olsun dimi veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri iyt'smar ede
mez ve kötüye (kullanamaz. Bu yasak dışına 
ç:'kan veya başkasını bu yolda 'kışkırtanlar ka
nuna göre cezalandırılır; dernekler, yetkili 
mahkemece ve rüyasi partiler, Anayasa Mak'ke-
merjln'ea temsili 'kapatılır. 

Bu maddenin mâna ve ruhundan hareketle, 
YÜC3 Meclisiniz geçen Dönemde 633 sayılı Diya
net İşleri Teşkilât Kanununun 1 nci maddesi, 
Diyanet İşleri Başkanlığını doğrudan doğruya 
Banbalkanlığa bağlamıştır. Halbuki Domir'-l Hü
kümeti, Diyanı3t İşleri Başkanlığını siyasi mak
satlarla istismar etmek gibi gizli emelle hareket 
ederek bu başkanlığı siyasi tasarrufu altına sok
muştur ve Devlet Brikanlığına devretmiştir. Va
kıflar Umum Müdürlüğü için de aynı görüşte ol
duğumuzu boyan, etmek isterim. Kanaatimizce 
•kanunsuz olarak işe karıştırılan Sayın Sezgin, 
davranışları ile Anayasayı ihlâl etmiş ve Başba
kan da gerek beyanları, gerek tasarrufları ile bu 
euça iştirak etmiştir. Türk kamu oyunda ve ha
smında geniş yankılara sebebiyet veren Diyanet 
Meri Balkanının görevinden alınma olayında 
iddia edildiği gibi, Tüı'kiye'de masonların ve si
yenitlerin rolü, tesiri olmuşsa; böyle bir durum 
Devletin hükümranbık haklarına asgari mânada 
saygısızlık ve müdahale ile müslümanlığın şere
fine nâkisa getireceğinden, elbette Yüce Meclis
çe ürerinde ehemmiyetle durulmalı, ilgililer hak
kında gerekli soruşturmaya geçilmelidir. Hükü
metin kararı ve müf.aades'yle, Diyanet İşleri Baş
kanlığı Riyasetindeki b ;r heyetin Tunus, Libya 
ve cYğer İslâm ülkelerini ziyaret programımın bi-
linmiyen sebeplerle iptali de zihinlerde birtakım 
şüpheler uyandırmakta ve karanlık noktalar bı
rakmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, bir iddia da bugünkü ge-
Tsetelerdo yer almıştır, 633 sayılı Diyanet İşleri 
Teşkilât Kanunu gereğince teşekkül eden Yüksek 
Din Kurulu da lâğvedilmiş bulunmaktadır. Hat
tâ üyelerinin de maaşlarını almadan, görevlerine 
son verilmiş olması onları ıztırap içinde bırakmış
tır. Ayrıca geçen sene Yüksek Meclisimizin Bütçe 
Kanunu ile birlikte, münhasıran köy ve nahiye 
camileri için lüzumlu hadomei hayrat kadrosu 
iki bin aded olarak tesbit edilmiş, Diyanet İşle
ri Başkanlığının objektif ölçülerle tevzi etmesi 
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gereken bu kadrolar, Sayın Balkanın şahsi tasar
rufları, - itiraf etmek lâzım - milletvdkillerin ve 
senatörlerin kendileri üzerindeki baskıları neti
cesinde gelişigüzel dağıtılmıştır. Bu husus da Di
yanet İşlerinin politikaya âlet edildiğinin en gü
zel misalidir. 

Muhterem arkadaşlar, biz, Millet Pantis' Mec
lis Grupu olarak, Diyanet İşleri Balkanı Sayın 
Elmalı'nın görevinden alınmasındaki sebepleri 
açıkça bilmı'yoruz ve biz gerek Anayasa, gerek 
mevzuat muvacehesinde bir Hükümetin elbette 
normal tasarrufta bulunabileceği kanaati içinde
yiz. Ancak Adalet Partisi İktidarı Sayın Elma
lı'yı Diyanet Meri Başkanlığına getirilmiştir Onu, 
İkanatimizce istismar etmek istemiş, ama emelinde 
muvaffak olamayınca, görevine son vermiştir. 
Nitekim Adalet Partisi büyük kongresinde; 
29 . 11 . 1966 tarihinde Sayın Sezgin'in gazete
lerde yer alan ifadesinde; Sayın Sezgin delegeler 
huzurunda Elmalı'dan şilkâyet ederken, «Elmalı 
A. P. 11 Senatör ve Milletvekillerini kapısından 
boğmuş ve onları istiskal etmiştir.» demiştir. 

Muhterem aılkadaşlarım; yukardan beri kısa
ca izahına çalıştığım sebepler muvacehesinde Mil
let Partisi Meclis Grupu olarak Sayın Altrasoy'-
un ilgililer hrıkkında gensoru açılmasını öngören 
önergesinin lehinde oy vereceğimizi arz eder, Yü
ce Meclisi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Siyasi parti grupları adına söz 
ist iyen var mı? 

C. H. P. Meclis Grupu adına Sayın Kırca. 
Buyurun efendim. 

O. II. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Pek muhterem arkadaşlarım, bü
tün Türk kamu oyu ve Yüksek Meclis çok yakın
dan bilir ki, Cumhuriyet Halk Partisi memleke
timizde lâiklik konusundaki davranışları büvük 
bir hassasiyetle takibeder. Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu hassasiyeti lâikliği lâalettayin bir 
hukuk prensibi olmaktan çok daha üstünde olarak 
Türk toplumunun, Atatürk'ün emrettiği şekilde, 
çağdaş uygarlık istikametine yönelmesinin temel 
şartı saymasından ileri gelir. Bu anlayış içeri
sinde dün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Yöne
tim Kurulu, ve bu sabah da Cumhuriyet 
Halk Partisi Genci Kurulu, Sayın Mehmet 
Altmsoy'mı dün huzurunuzda okunan gen
soru önergesini büyük bir dikkatle ince
lemiştir. Cuimhuriyet Hal Partisinin, Sa

yın Altınsoy'un önergesi hakkında Yü
ce Meclisçe nasıl bir işlem yapılması gerektiği ko
nusundaki görüşünü açıklamadan evvel, bu ko
nudaki kanaatimizin gerekçesini bütün açıklığı 
ile Yüce Meclise ve bütün efkârı umum iyemize 
duyurmak istiyoruz. C. II. P. sinin lâiklik anla
yışı aynı ile Anayasamızda yer alan ve Anayasa
mızda yer almaktan çok önce Yüce Atatürk tara
fından, hiç kimsenin silmeye muktedir olamıya-
cağı bir tarzda, milletimizin kaderine hakkedil
miş olan lâiklik anlayışının tâ kendisidir. Lâik
lik prensibi Anayasamızın 2 nci, 19 ncıı, 57 nci 
ve 153 ncü maddeleriyle ilgilidir. Nedir laiklik 
prensibinin icapları? Lâik olan bir Devletin, bir 
siyasi örgütleme olarak belli bir dine sâlik olma
sı söz konusu olamaz. Lâik bir devlette, devle
tin siyasi örgütlemesi iç'nde hiçbir dinî ma
kam bulunamaz. Devletin siyasi organları ve 
siyasi iktidarı kullananlar aracında, dinî bir ma
kam bulunamaz. Her hangi bir d'n, vicdan, di
nî inanç ve kanaat hürriyetleri saklı kalmak şar-
tiyle, ferdin vicdanını aşarak, sosyal her hangi 
bir yönde toplumun yaşama tarzını münhasıran 
kontrol etme idd*asında bulunamaz. Ve madem 
ki, devlet siyasi örgütleme olarak, din ve dinler 
karşısında tarafsız kalma durumundadır. Elbette 
k*, lâik bir devlette vicdan, dinî inanç ve kanaat 
hürriyeti ve felsefi inanç hürriyeti tamdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı çevreler Ata
türk'ün getirdiği lâiklik prensibini ve bu Anaya
sanın kabul ettiği lâiklik prensibini yorumlamak 
"sterken, bâzı kere Fransa'da, Belçika'da ve bâzı 
memleketlerde uygulanan lâiklik prensibinden il
ham alınması gerektiğini savunurlar. Cumhuri
yet Halk Partisinin değil yalnız Anayasanın, 
Anayasa koyucu Kurucu Meclisin sarih ve vazıh 
kanaati odur ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın ve Atatürk'ün lâiklik anlayışını, bugün mese
lâ ezcümle Fransa'da tatbik edilen lâiklik anla
yışından ayıran, önemli bir özellik vardır. Tem
silciler Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü Sa
yın Muammer Aksoy, Anayasanın bugünkü 154 
ncü maddesini yani, Diyanet İşleri Başkanlığının 
genel idare içerisinde yer almasını emreden mad
desini Temsilciler Meclisine izah ederken, aynen 
şunu söylüyor : 

«Biz, lâikliği, inkılâbımızın anladığı mânada 
benimsiyoruz. Dinin, Devlete karşı tamamen müs
takil ve her türlü murakabe dışında kalması bi
zim lâiklik anlayışımıza uygun değildir.» 
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Bunun gibi yine Sayın Aksoy bir başka yer
de, 19 ncu maddenin, Anayasamızın gerekçesini 
şöylece okuduktan sonra; «Türkiye Cumhuriyeti 
lâiktir. Dinin Devlet işlerine karışmasını ve hu
kukun aklî olmayan nakli kaynakların tesiri 
altında bulunmasını reddeder. Bunun dini in
kâr mânasına gelmediği, ancak dinin fertlerin 
vicdanına terk ve hasredildiğini ifade ettiği şüp
hesizdir» dedikten sonra, tekrar ediyorum di
yor ve ilâve ediyor; «Lâikliğin diğer cephesi 
yani, Devletin dini hiçbir suretle murakabe et
memesi bizim bu Anayasa'da kabul ettiğimiz 
lâiklik değildir» ilâve ediyor; «Cemaatlerin ser
bestçe teşkilâtlanması, propaganda yapması hu
susunda bir serbestiye sahibolmaları fikri Türk 
inkılâbmdaki ve Anayasadaki lâikliğe uygun 
düşmez.» Sayın Altmsoy'un gensoru önergesin
de ifade edilen bir kanaatin hilâfına, Diyanet 
İşleri Teşkilâtının genel idare içinde yer alışı
nın sebebi, islâm tarihinin gelişmesi içerisinde. 
din işlerinin kendilerine has bir idari teşkilâtına 
sahibolmayışmdan doğabilecek mahzurların dik
kate alınması değildir. Bunun yanında çok ön
ce Diyanet işleri Başkanlığının genel idare 
içerisinde yer almasının temel sebebi, Batıdaki 
yalınkat lâiklik anlayışını Türkive'ye getirme
ye yeltenmek yolu ile Türkiye'de cemaat fik
rinin yaratılması ve bu cemaatin bir kuvvetli 
baskı . grupu halinde teşekkül ederek, Türkiye'
yi o yoldan tekrar Atatürk'ün kurtarmak iste
diği teokrosiye götürmes:ni önlemektir. Diya
net işleri Başkanlığı aslında, hem elbette ki. 
vicdanında, mukaddes yerinde yaşattığı dini
nin idare icaplarını yerine getirmesi için ge
rekli zabıta tedbirlerini sağlamak, geniş anlam
da jestivon mânasında zabıta tedbirlerini sağ 
lamak, fakat aynı zamanda toplumumuzu çağ
daş nvfrarlık pevivesine doğru hızla ilerleme
sini önlivecek her hannri bir teokratik akımın. 
Fransa'daki lâikliği getiriyoruz bahanesi altın
da, bir ta^Tik PTUDU olarak gelişmesini önle
mek içm lâik Türkiye Cumhuriyetinin lâikliği 
korumakla pörevli sivasi makamlarına, ezcüm
le Hükümetine gerekli murakabe vasıtasını te
min etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konu Yüce Meclis 
tarafından o kadar büvük ehemmiyetle mütalâa 
edilmişti ki, Siyasi Partiler Kanununu çıka
rırken Yüce Mecliste o zaman temsil edilen bü

tün siyasi partiler, Diyanet işleri Teşkilâtının 
genel idare içinde yer alması gerektiği yo
lundaki Anayasa prensibi aleyhinde çalışacak 
ve propaganda yapacak olan siyasi partilerin 
kapanmasını emreden bir hükmü Siyasi Far-
tiler Kanununa aynen biraz evvel okuduğum 
gerekçeleri, bu kanunun gerekçesinde tckrarlı-
yarak koymuş bulunmaktadır ve bu hüküm ha
len mer'idir. 

Muhterem arkadaşlarım, demek oluyor ki, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin vazifesi, 
bir yandan lâiklik prensibini her sahada koru
mak yani, ezcümle Anayasamızın 19 ncu 
maddesinin son fıkrasında bilhassa belirtildiği 
üzere : Hiç kimsenin, Devletin sosyal, iktisadi, 
sivasi veya hukukî temel düzenini, kısmen de 
olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi 
veya şahsi çıkar veva nüfuz sağlama amaciy-
le, her ne suretle olursa olsun, dini veya din 
duvgularını yahut dince kutsal savılan şevleri 
istismar etmesini ve kötüye kullanmasını önle
mek için, elindeki bütün vasıta ve tedbirleri 
kullanmaktır. 

Mrhterem arkadaşlarım, C. H. P. Orununun 
Vı konularda A. P. iktidarına 'tevcih ettiği ve 
haklılığına derirden derine inandığımız ter.Vd-
'eri olmuştur. Hükümetin, bu pernsiplerl ihlâl 
o:len ve 'bu prensipler muvacehesinde kanunla
rımızda yer alan müeyyideleri ihlâl edenlere 
karşı, eMndeki imkânları kullanmakta gereken 
celâdeti ve uyanıklığı göstermemiş ıbulurduğu-
na C. H. P. kesin olarak inanmaktadır. Bu
nun son bir misalini burada Af Kanunu vesile
siyle gördük. 

C. H. P. Grupunun kanaati 'odur ki, bu ko
nularda gereken hassasiyet zamanında gösteril
mezse, o 'zaman makûs cereyanlar büyür ve irste 
o vakit, daha zecri tedbirlerin alınması gerekir. 
El'bctteki bu tedbirleri almak mevkiinde bulu
nanlar, o zaman biz, bu iddiayı .karşılamak veya 
buna »karışmak durumunda da kendimizi his
setmiyoruz. Faikat o zaman, samimiyetsizlik it
hamı ile elbetteki karşılaşırlar ve 'bu ithamı 
karşılamak için önemli bir çaba sarf otmeik du
rumuna düşerler. 

Muhterem 'arkadaşlarım, Sayın Altmsoy'-
n.n önergesine gelince; Sayın Altmsoy'un öner
gesini iki kısma, hattâ üç kısma ayırmak müm
kündür. önergenin bir kısmında uzun uzun 
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Diyanet işleri Eski Başkanı Elmalı'nın görevin
den 'alınması olayı tenkld movzuu yapılmck'ta-
dıi'. 

Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. irin Cm ko-
nudaiki kesin görüşü şudur: Elmalı, Diyanet İğ
leri Başkanlığı vazifesini, lâyik genel idare içe
risindeki vasıflariyle mütalâa edebilmiş bir 
kimse değildir. Bütün tasarruf lan bu zatın, Di
yanet İşleri Teşkilâtını Babı mcş/ık':.!!; kr/rüse 
hattâ bir nevi maskeli şeyhülislâmlık haline 
getirmekten ibaret idi. Elmalı, böyle /bir aat, 
bu vazifeye getirilmekle hata ediim'gtir. Hükü
metin bu hatası zamanında C. H. P. tarafından 
gereği veçhile tenkid movzuu yapılmıştır. Yal
nız demokratik nizam içinde C. II. P. Grupu 
ona inanır ki, ıbir hatadan döküldüğü zaman 
eğer o hatadan dönüş, Atatürk'ün, Cumhuriyet 
Anayasasının gösterdiği istikamette ise, .o ha
tadan dönmüş 'olanlara samimiyet mıthasdbcai 
yapmaya kalkışmadan, C. II. P. .gibi 'bir parti
ye düşen ilk vazife, onlann velev eksik olsun, 
velev kif âyofaiz o'sun velev hattâ saımlrnıiyoti müna
kaşa edilsin, o hareketi desteklemektir. C. H. 
P. Grupu Elmalı'nın vazifelinden alınışını tas-
vibetmektedir. (O. II. P. ve A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) Bu itibarla C. H. P. Grupunun 
gensoru önergesinin bu kısmına iştiraık etmesi 
söz konusu olamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, <bu sözlerim hiçbir 
zaman O. II. P. Grupunun, A. P. İktidarının 
•lâiklik konusundaki davranışlarını gereken 
âzami dikkat ve harmsiyotlo izlemiycoeği mâ
nasına gelmiyecektir. C. H. P. Grupu 'gerçekte 
Elmalı'nın <:ş başından uzaklar.tırılmasiyle, Di
yanet İşleri Bask anlı ğmm aslında bir vesayet 
müessesesi olduğu halde bir nevi gizli teokratik 
Devlet menşei şeklinde teşkilâtlandırılması ve 
geliştirilmesi yolundaki bütün çalbalarm son 
'bulmadığını da müşahede etmekten geri kalma
maktadır. Bu itibarla, Hükümetin 'bu .'konudaki 
müspet çalış m alarmı daima kıymetlendirecek 
ve desıtekliyeceğiz. Ama Hükümetin /bu yolda 
bırakınız gerilemesin yeteri ölçüde, Anayasanın 
gösterdiği 'otikamette ilerlemediği takdirde ken-

- dişini en şiddotli ve en dikkatli bir şekilde mu
rakabe etmeyi daima vazife 'bileceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Altınsoy'un 
önergesindeki bir diğer kısım, daha ziyade ida-
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ri hususlara taallûk ediyor: Nitel'ksi?. kimsele
rin tâyini, idari tasarruflardaki kanunsuzluk
lar... Bu arada .bilhassa C. II. P. Grupu adına 
Yüksek Din İşleri Kurulundaki idari tasarruf
ların, biraz evvel arz etmeye çalıştığım gerçek 
lâiklik rujhuna ne derecede a y b n olduğunu 
Hükümetin dikkatine arz etmek isterim, kad
roların partizanca tevzii gibi hususlar var. He
men belirteyim ki, C. H. P. Grupu olarak bize 
intikal eden haberler, kadroların tevziinde bâ
zı tarafgirane muamelelerin yapıldığı merke
zindedir. Bunları Hükümetin düzeltmesini ta-
lûbediyoruz. 

Sayın Altınsoy'un önergesinin üçüncü kıs
mı, Başbakan Süleyman Demirci'm bâzı fiille
rini eleştirir mahiyettedir. C. II P Grupu, ola
rak, Sayın Altınsoy'un önergesinin bu kısmı 
üzerinde büyük bir dikkatle durduk. Bu konu
da C. II. P. nin sarih görüşü şudur arkadaşlar: 
C. H. P. Grupu o kanaattedir ki, Sayın Demi
rci'den bir müddetten beri sâdır olmadığını 
görmekle memnun olduğumuz, ancak bir süre 
önce de pek kesif ve sık şekilde sâd)r olduğunu 
gördüğümüz için, henüz bundan böyle sâdır ol
mayacağı hususunda kesin bir ümide bir türlü 
kapılamadığımız bâzı hareketler vardır. C. H. P. 
Grupu olarak burada, açıkça bizzat bendeniz 
bütçe müzakereleri vesilesiyle, lâik Türkiye 
Cumhuriyetinin Başbakanına bir vaiz edasiyle 
Bayram Gazetesine makale yazmasının yakışmı-
yacağını belirtmişimdir. Bugün de aynı şeyi 
grupum adına belirtmek zorundayım. Buna 
benzer misalleri burada çoğaltacak değilim. Sa
yın Altmsoyun önergesinde bunlar zikredili
yor. Yalnız Sayın Altınsoy'un önergesiyle, 
C. H. P. Grupunun bu konudaki görüşü arasın
da eğer, Saym Altınsoy'un önergesi dikkatle 
okunacak olursa, bir ince fark vardır. Ama bu 
ince fark çok önemli bir fark. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız Sayın Al-
tınsoy, önergesinin 12 ııci sayfasında ne buyu
ruyorlar: «Saym Başbakan siyasi hayatının kı
sa geçmişine rağmen, en çok Cenabı Hakka nu
tuk söyliyen ve yegâne dinî makale yazan siya
si lider olmuştur..» Bir objektif gerçeğin tesci
li olarak buna biz de iştirak ediyoruz. Gerçek 
budur maalesef. Devam ediyor Sayın Altmsoy: 
«Kahir ekseriyeti Müslüman olan Türkiye hal
kı, kendi inancının işaretini veren politikacıyı 
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çalbuk benimsemektedir. Sayın Başbakanın da 
tez başarıya ulaşmasında diğer faktörlerin ya
nında bu Ihusus ayrıca mühim âmillerden biri 
olmuştur. Sayın Başibakan, halkın hissiyatına 
uygun düşen ıbu davranışlarını., «iyice anlıya-
madım orasını (tek âlârmc) şeklinde yazılmış, 
belki de yanlış basılmış» pek âlârmc bir şekilde 
icra ettiği için de çabucak en ücra köşelerde 
(içok dindar adam) hattâ tevatüren (Hazreti 
iSüleyiman) olarak aidini duyurmuştu. Gerçi 
davranışlarından .bidayetten beri samimiyetten 
uzak ve saihih olmaktan âri (olduğu için >bâzı 
falsolar vermiş ise de, - ki, burası, çok dikkate 
•şayan - halk uzun yılların politikacısında ya
landan 'bile olsa, bu. çeşit ıhareket görmediği 
için, hataların veihame-tini kavrıyamamış, bu 
seibepledir ki, halk, Sayın ıBaşibakanın (ftaibah 
kahvaltısını etmeden evvel Allah'a dua eden bir 
ailenin ferdi) olduğunu ilân eden sesindeki, 
Müslüman kulaklara çıfıt akidesini duyuran 
tonu fark edememiştir.» 

Şimdi, bir kere hemen şunu belirteyim ki, 
«çıfıt» her ne mânaya geliyorsa, kamu âdaıbına 
aykırı olmadıkça her hangi ibir akidenin, yal
nız her Ihangi bir partinin veya iktidarın ııez-
dinde değil, her Türk vatandaşının nozdinde 
aynı derecede hürmete şayan olması lâzımdır. 
iler ne akide ise, Sayın Başlbakana atfedilen... 
bu akidenin de hürmete şayan bir akide olma
sı Anayasanın emridir. Başlbakana atfedilen bu 
akide nedir? 'Bu akide teoloji sahasında nasıl 
münakaşa edilmelidir? Bunun yeri Meclis de
ğildir. Başibakan ıbu konuda hatalar işlemişse, 
bu hataların muhasebesi ıbizim kanaatimizce si
yasi plânda yapılmam, ahlâkî plânda yapılır ve 
yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız asıl mühim 
olan bu konuda şudur: Yani denmek isteniyor 
ki, Sayın Demirci İra hareketleriyle kahir ekse
riyeti Müslüman olan Türkiye halkına kendi 
inancının işaretini vermiştir. 

Muhterem .arkadaşlarını, Cumlhuriyet Halk 
Partisi Grupunun kanaatince, Sayın Dcmircl'in 
Bayram Gazetesine vaiz o d âsiyi e makale yaz
ması keyfiyeti, olbjektif bir 'davranış olarak, ha
talı ve kötü bir davranıştır. Eğer, (Sayın De
mirci samimi sayılsaydı, bu davranış kötü bir 
davranış ol «uyacaktır. C. H. P., muhterem Al
tı usoy'un önergesinin satırları arasında, bu zih

niyeti açıkça sezmektedir. Sayın Altmsoy'un, 
Sayın Başibakanı tenkid etmesinin selbebi, ob
jektif olarak lâik ibir Cumihuriyetin Başbakanı
nın davranışının nasıl olması lâzınugeliyorsa, o 
davranışla kalbili telif olmıyan tutumu değildir. 
O tutumunun samimiyetsiz olmasıdır. O tutum
da sanıimiyetli olsa idi, o zaman Başibakan muh
temelen alkışa lâyık görülecekti. 

Cumlhuriyet Halk Partisinin ıgörüşü bu de
ğildir. Sayın Başbakan bu konuda bir samimiyet 
ınuihascibesi açmaya lüzum daihi görmemektedir. 
Günkü, Banibakan, Bayram Gazetesine vaiz mi-
•sillû makale yazarken, samimî de olsa, igayrisa-
ıııimî de olsa, bu davranış lâik Türkiye Cumhu
riyetinin Başibakanı na yakışmıyan bir davranış
tı r. (0. H. P. sıralarından «Ibraivo» sesleri ve al
kışlar) Ama, öyle zannediyoruz ki, C. II. P. Gru-
pu «Böyle bir davranışı samimî olmadığı için 
tenkid edilmelidir» diyen bir gensoru önergesini 
de, din istismarı konusunda yapılan ve bu mem
leketin yükselmesi için çağdaş uygarlık yolun-
ilerlcmesi için behemehal yok edilmesi gere
ken münakaşaların devamını sağlamak, bir ne
vi müzayede yapmak arzusuna ıhamletımek de 
herhalde hatalı değildir. Cumlhuriyet Halk Par
tisi böyle ibir müzayedenin de bu Mecliste va'-
zı saihne edilmesine müsamaha ve müsaade et
memek kararındadır. 

Mulh terem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grupu olarak özetle, esasen Di
yanet İşleri Başkanlığına getirilmesi pek va
him bir hata olan Elmalı'nın o makamdan niha
yet uzaklaştırılması dolayısiylc Hükümetin si
yasi mesuliyetini tahrike müncer olacak bir 
gensoru önergesi verilmesi değil, bu konuda 
Hükümetin daıha ileri davranışlarında teşvik 
ve bu davranışları yapmadığı takdirde şiddet
le murakalbc etmek kaydlyle müspet bir hare
ket olarak karşıladığı için ve ıBaşıbakanm ten
kid konusu olan hareketlerini, samimî olmadığı 
için, tenkid konusu yapmayı, samimi olsaydı 
tenkid konusu yapmamayı hedef edinen, şarta 
muallâk bir lâiklik anlayışını muhtevi bir gen
soru önergesini bu sebepten dolayı da onaylıya-
m anı ak mevkiindedir. Bu gerekçelerle Cumlhu
riyet Halk Partisi Grupu olarak, lâiklik konu
sunda Hükümeti bütün dikkatimiz ve hassasi
yetimizle murakabeye devam etmek karariyle 
fakat, din istismarının her hangi bir (bakımdan 
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müzayede konusu olmasını önlemek azmiyle bu 
gensoru önergesinin gündeme alınmaması lehin
de <oy kullanacağımızı Yüce Meclise arz ede
rim. (>C. H. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN •— Muhterem arkadaşlarım, siya
si partiler ıgrupları adına 'başka söz istiyen var 
mı? Yok. Söz Bakanlar Kurulu adına Başba
kan veya Bakanlardan birisinindir. Kim konu
şacak efendim? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Ben konuşacağım.' 

Başkan — Buyurun Sayın Devlet Bakanı' 
Kefe t Seagin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri; huzurunuzu Niğde Milletve
kili Sayın Mehmet Altmsoy'un okunmuş olan 
gensoru önergelerini Hükümet adına cevaplan
dırmak üzere işgal etmiş bulunmaktayım. 

Mâruzâtıma başlamadan evvel, gensoru mü-
nasöbetiyle hâdiselerin akışını Yüce Heyetinize 
takdim sırasında halen vazifeli bulunan ve bu-
lunmıyan ve bu Mecliste kendisini müdafaa et
mek imkânından mahrum bulunan şahısların 
fiillerine 'bizaarur dokunmak ıztırarında kalır
sam beni affedeceğinizi ümMedcrim. Bu işi 
yaptığım sırada, mümkün mertehe 'evvelce vazi
feli (bulunan zevatın şahsiyetlerinin vikayesine 
mutlaka dikkat edeceğimi de arz etmek iste
rim. 

Yüksek Meclisin huzurunda cereyan etmiş 
bulunan bütçe müzakerelerini hatırlıyorum. O 
günkü konuşmalarımız zabıtnamede münderiç 
bulunmaktadır. Müzakerelerin hitamında, Yük
sek Meclise mâruzâtta bulunduğum bir sırada, 
hâlâ Türkiye'de lâiklik konusunda münakaşa 
yapılmasının ıstırabını çekmekte bulunduğumu
zu ve şahsan da bundan mütcellim olduğumu 
arz etmiştim. Ne çare ki, aradan bir seneye ya
kın bir zaman geçmiş bulunmasına rağmen, yi
ne lâiklik konusunda Anayasamızın sarih hü
kümlerine rağmen, birtakım münakaşalar de
vam etmekte, birtakımı şahsi tefsirler yapılmak
ta ve Türkiye'de hâlâ hu konuda ittifaka va
ran bir vuzuha erişmemiş bulunmaktayız. 

Biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi 'Gru-
pu adına fikirlerini ifade buyuran Sayın Coş
kun Kırea'nm, lâiklik konusunda ifade ettiği 
fikirleri tamamen paylaştığımızı huzurunuzda 
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arz etmek isterim. (C. PI. P. sıralarından alins
in r) Lâiklik anlayışı, uzun mücadelelerden son
ra Türkiye'de 1928 Anayasası ile kabul edilmiş 
ve o tarihten itibaren Türkiye'de tatibik yeri 
bulmuş bir prensip bulunmaktadır, Atatürk il
keleri cürnl esindendir. Bundan vazgeçilmesi 
mümkün değildir. (A. P. ve C. H. P. sıraların
dan «hravo» sesleri) Türkiye'de lâiklik ilkesi
nin dışında bir cemaat teşkilâtı, bir mânevi li
derlik bahis konusu olamaz. Yoktur böyle bir 
şey. Anayasamızın 154 ncü maddesi sa--
rih bir hüküm ihtiva etmektedir. Vâ-
zıı kanun Anayasa vazıı bu hükmü, bil
hassa Türkiye'nin içerisinde ıbulunduğu şartlar 
itibariyle, bugünkü şartlar itibariyle, önümüz
deki birçoik seneler zarfında, muhtemelen için
de bulunulması gereken şartlar bakımından 
vaz'etmiş bulunmaktadır. Ve bu sebeple Diya
net İşleri Başkanlığını 'genel idare içinde mü
lâhaza etmiş, Siyasi Partiler Kanunuyla da, 
Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasanın 153 ve 
154 ncü maddelerindeki yerlerinin olduğu gibi 
muhafaza edilmesi lâzımgeldiğini, buna aykırı 
davranışların eğer bir siyasi parti tarafından 
ortaya atılıyorsa, o siyasi partinin kapatılma
sına kadar gideceğini nizamlamış bulunmakta
dır. «Hukuka bağlı devlet» ilkesinin mücadele
sini yapanlar, her şeyden evvel kanunların ve 
onların üzerinde bulunan Anayasa hükümleri
nin mutlaka riayetkarı olmak mcciburiyotinde
dir] er. İşte bu düşüncelerle mahmul olarak va
zifeye başladığımız andan itibaren bir tatbika
tın içine girmiş bulunmaktayız. 

Bu başlangıçtan s;onra, izin verirseniz Sa
yın Altms'oy'un gensıoru önergesine dönelim. 
Bu mâruzâtta bulunmamın sebelbi, düşünceleri
min ve ıhımdan böyle arz edeceğim izahatın 
mutlak surette bu düşüncelerin ışığı altında 
yapılmış tatbikat bulunduğunu Yüce Heyeti
nize arz etmek içindir. 

Sayın Altın» jy bu takriri verinceye kadar 
bu takriri vermelinden birkaç ay öncesine ka
dar, çeşitıli görüşmelerimizde henüz meseleler 
tekevvün ötmeden, daha doğıusu su yüzüne 
çıkmadan tall.jikatımız'dan memnun gözüken ve 
Vi'Zİ tu.'/Uığumuz yolda - ama her hakle anlama
mış olacak ki - teyjt ve takviye eden bir arka-
daşıımızdı. Sayın Altmaoy, kendisi ile halef se
lef okluğumuz zaman, vazifeyi devraldığım za-
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man Bakanlık makamında bir nezaket icabı 
olarak, bana 'kurulmamış bulunan, kendisinin 
kurmamış bulunduğu, daha doğrusu kurama
mış bulunduğu merkez teşkilâtına hangi şahıs
ların getirilmesi lâzımgeldiği hakkında telkin
lerde de bulunmuştu. Hazırlığımı yaptığım sı
rada tesadüfen dosyaları karıştırırken onların 
içinde Sayın AUınsoy'la halef - selef olarak 
vâki görüşmelerimizde, bana kimleri telkin et
tiğine, kimlerin merkez teşkilâtında vaızifeye 
(getirilmesi lâznnıgeıldiğini ifade ettiğine dair 
notumu da buldum, burada dosyadadır, onları 
da çıkaracağım. Diyor ki, Sayın Altmsoy; «lâ
iklik anlayışı İslam Dinî siyasilerin sultasın
dan kurtulamamıştır» diyor takririnin bir ye
rinde. Şöyle ifade ediyor; «Siyasilerin bir tür
lü ilmî ve reel ölçüsüne varamamış, bu sebep
ledir -ki, bilhassa islâm Dini aslında lâik anla
yışa çok müsait karakterde bir din olmasına 
rağmen, siyasilerin sultasından bir türlü kurtu-
lamamaktadır. Siyasi hudutlarımız içinde ve 
dışında tümüyle müslüıman olan Türk Milleti 
iki türlü din istismarcıısı siyasilerin inancın
da kendisini rahat bırakacağı günü hasretle 
bekler hale geslmiştir.» 

İştirak ediyorum kendilerine, hakikaten 
böyledir. Ama Sayın Altınsoy bu takririnde, 
takririnin ifadesinde kendi ef'alini bize izafe 
etmekte, bunu ortaya koymaktadır. Tatbika
tından misaller arz edeceğim. «Müslüman Türk 
Milletinin iki yönlü din istismarcısı siyasilerin 
inancında kendisini rahat bırakacağı günü 
hasretle bekledikleri» görüşü karşısında şunu 
ifade etmek istiyorum. Siyasi rakiplerini ve 
idare etmek istedikleri cemiyetin fertlerini, dinî 
duyguları yönünden sigaya çcıkmek suretiyle 
'kendilerine nüfuz temin etmek istiyenler 'gen
soru önergesini verenlerin kurmuş olduğu cep
henin zihniyetidir. Böyle bir cephe vaırdır. Tür
kiye'de. Ve Sayın Altmsoy bu cephenin mü-
'mes'silliğini yapmaktadır. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri). Ve şunu ifade etmek istiyo
rum; Sayın Altınsoy'un bu cephedeki ef'ali 
hakkında bütün Türkiye'de bir hükmü kül 
vardır. Misâlini arz edeyim. Bir parti genel baş
kanına «Mason» diyen zihniyet. Müftü oğlu, 
müslüman bir Bakana, «Hristiyanlığa aşık» 
diyen zihniyet. Önerge dili ile ters yönden dinî 
ve... 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Mason-
luğunu ispat edeceğiz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Din duygularını istismar zihniyeti. 
İşte bu cephenin zihniyeti bununla mücadele 
etmekteyiz, bununla mücadeleye sonuna kadar 
devam edeceğiz. Yine hristiyan olduğumuza 
dair vesika da çıkaı ısınlar, onun .da münaka
şasını yapalım. (Alkışlar). 

Dinin yanında görünmeden bahsettiler. Di
nin yanında görünme yoluna gelince, bu bizim 
'kârımız değildir. Bu bizim yolumuz da değil
dir. Zira, gerçek dindarların böyle davranış
larla ilgisi yoktur. Bu yanına vaizler almak su
retiyle propagandaya gidenlerin, önseçimleri 
kazanmak için din görevlilerini seferıber eden
lerin yoludur. Bizim yolumuz değildir, biz 
yapmadık. (A. P. sıralarından alkışlar, «'bra
vo» sesleri) 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Siz de 
yaptınız, siz de yaptınız. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De-
varırla) — Dinlemeye alışacaklar efendim. Mü
saade buyurun ben konuşayım, siz de konu
şursunuz. Bu kadar önemli gensoru verenleır, 
o gensorunun takipçisi olmak durumundadır
lar. Gensorunun gayriciddîliği, gensorunun ta
kibindeki gayriciddîyetle de ortadadır. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Biz konuş-
ımadık, bizden değil o. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden konuşmayı
nız, hatibe müdahale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Affedersiniz, ben gsnsoruyu verenle, 
gensoruyla takibeden bakımından ifade ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen karşılıklı 
konuşmayın, devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Adalet Partisinin hangi yolla ikti
dara geldiği bütün bir milletin gözü önünde ce
reyan etmiştir. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Dinî is
tismar yoluyla. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) —ı Şimdi kimin dini istismar ettiğimi 
4 ncü Koalisyon zamanından bir vesika ile arz 
edeceğim. Biz seçim beyannamesi ile ortaya çı
kan bir iktidarız. Köy köy, kasaba, kasaba 
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millî hâkimiyet prensibini, h u k u k a 'bağlı Dev
leti, Maiitiiır ve müreffeh Tüıİkiye idealini sa
vunarak , kar ış ık seçim sistemine rağmen, tek 
basına milletin reyi ile ik t idara geldik. Önerge 
sahihi, dinin yanında görünme1 i thamı ile, Bü
yük Türk Milletinin hür , soahest, meşru ve 
doğru seçim iradesini bir 'marazla, malûl gös
t e r m e k iddiasındadır . 19GG Türkiyesinde mil
letimizi bâlâ kamdırılaJbilen, iğfal edilebilen bir 
insanlar topluluğu addeden bu düşünce cid
den feci, feci okluğu k a d a r da ibret vericidir. 
(ıSoldan ve or tadan a lk ış la r ) . 

Eğer , Müslüman Türle Milletini kandı rmak , 
iğfai etmek mümkün oka, idi, kendilerini milli
yetçi ve mukaddesa tç ı olarak lanse edenler mu
vaffak oturdu. Dördüncü Koalisyonun kuruluş 
müzakere le r inde Hükümete iş t i rakin şa ı t ı ola
rak, Köy İşleri Bakanl ığ ı ile, Devlet Bakanlığı
nı öne .sürenlerin, hangi niyet ve gayelerle ha
reket ett iği gün gibi aşikârdır . Din üzerinde 
himaye ve sulta kurmak, bu memleket te ken
dilerinden başka ivasısi'z ve garazsız din işleri 
ile uğraşan la r ın bulunduğunu kabul etmiyen
le rin hareke t tarzıdır , bizim değildir . 

Şimdi izin verirseniz, Dördüncü Koalisyon 
devrinde, o zamanın .Başbakanının bir vesikası
nı okuyayım, müsaade edenseniz. («Önerge ile 
ne alâkası var» sesleri) . Önerge ile alâkalı , 
önergede bizi itham eden ziih ıılyatı! e alâkalı , it
ham eılenin hangi zihniyette bu lunduğunu 
or taya koymak ba lonundan mee 'mrum oku
maya. 

«Malûm olduğu üzere, Dördüncü Koalisyon 
Hükümet inde , Hüküme t ku ru lu ş I ar ına vücut 
veren protokol esaislarıma göre O.K.M.P. 'kon
tenjanı içinde Devlet Balkanı vazifesini demli
de etmiş olan Sayın Mehmet A'itımsey, daha 
önceki h ülkü m etlerde, Devlet bakanlar ın ın ida
resine bırakılmış olan, Başlbakanhk dairelerin
den Tapu ve Kadas t ro (J-enel Müdürlüğü, Tür
kiye ve Orta - Doğu Âmine idares i Enst i tüsü 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teşeilâtını ted-
vire memur edilmişti. Ook iyi t akd i r buyurula-
eağı gibi, genel seçimlere t ekaddüm eden bu 
hizmet devresinin hepimizden her zaman oldu
ğundan daha fazla ahenkli ve verimli çalış
maya müteveccih, feragat ve işi bir ligi ist iyen 
nazik siyasi şa r t l a r altında,, Diyanet İşleri 
Teşkilât ı kanun tasarıs ının meclislerden ' geçi

ri lerek kanuniye t kazn-ması, ancak siyasi parti
lerimizin ve Devlet adamlarımızın her türlü 
poli t ika mülâhazalar ın üs tünde memleketçi bir 
görüş e t raf ında 'birleşmelerine lüzum gösteren 
çetin çal ışmalarla gereç ki edebilmiştir. Böylece 
ıbüyük .emeklerle Barlam e pıtından b ü t ü n siyasi 
par t i le r in işblrlişi ile çıkarı lan Diyanet İşleri 
Teşkilât K a n u n u .15 Ağustos tan i t ibaren yürür 
lüğe girmiştir . Bu kanunun, yürür lüğe girme
siyle beraber , teşki lâ t kadro la r ında yor ala-
ea,k yeni personelin, biran önce tâyinleri yapı
la rak k a n u n u n gayesine uygun, daim mütekâ
mil bir t a tb ika t devresine geçilmesi lüzumu 
belirmiştir . Devlet Bakem S r y m Mehmet Al
tı m* y , 15 Ağustostan bu yana Diyanet İşleri 
Teşkilât ına yapı lacak tâyin lo'-d e» di kk at I e rî n i-
ze arz ederim. «Münhasıran kendi şahsi inti
hap ve tercihlerine mürss i r lyr t tanınmasını i::-
tiyen. t u tumu ile evvele Diyanet 'hicri idari 
kademesinde güçlüklerle karşı!a:şm;ş, bu Tees
ki lâ t ta başlıca vazifelere getinmek istediği gi-
h i bir kısmı memıırllar hakkında , bas'na, mem
leket •umumi efîkârına la intikal etmiş olan 
çeştili söylenti ler ve t enk i l l e r ka<rşıs.mda. ka-
nunen Başbakanlığa bağlı bulunan bu dairele
rin nihai sorumluluğu Baş;bakan sıfatı ile ita
na aklolması bakımından üzerinde ta r t ı şma ve 
t e n k i l l e r i çeken bâzı tâyini erdem sarfı nazar 
etmesini, kendi siyasi kar iye ini de düşünerek, 
en iyi niyetle ve acık yürekle Sayın h lb ımoy 'a 
takviye etmeyi vazife bilmiştim. I s a e m d a se
çimlerden önceki ortam içinde Hükümetimizi 
Diyanet İşleri gibi Anayasa rejimimizin, hassas 
bir mevzu üzerimde her türlü yersiz i thamlar
dan k o r u m a k gayesini hedef t u t an bu mülâha
zalarımın ve faydalı sayılması gereken ikaz
larınım. Başbakan sıfatı ile haiz olduğum yet
ki ve sorumluluk çerçevesi içerisinde, tabiî kar 
şılanmasını beklerken, Sayın Mehmet Altnısoy, 
personeli tayinler indeki şahsi ölçülerinin başka 
her tü r lü mülâhazalar ın üstümde aynen kaO;u-
l,ü için alıngan bir ruh haleti içinde ı s rarda 
/bulunmuş, muayyeni şahısların, muayyen va
zifelere getirilmesi hususunda;ki teklif ve te
şebbüslerinin kabul edilmıcmesinl kemlisinin 
Kabinedeki d u r u m u bakımından şahsi bir tak
dir mevzuu yapmak yerine, bunu adeta Hükü
met için'de bir ihtilâf mevzuu yapmak tema
yülünü göstermiştir . Asıl müh im nokta şudur 
ki , Sayın Devlet Bakanı , sadece Diyanet İşleri 
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teşkilâtı tâyinleri ilo tekliflerinin tasvip gör
memiş olmasını sebep tutarak, bu mevzuların 
tamamen dışında birçok mühim memleket ve 
Hükümet işleri üzerinde Bakanlar Kurulunun 
bir üyeısi s tf atiyi e tasvip ve imza'sına ara edi
len kararnameleri ve üyesi bulunduğu iktisadi 
kurul kararlarını imzalamak istememek sure
tiyle, haklı görülmesi imkânsız bir durum ya
ratmış bulummalkıtadır. Anealk Devlet Bakanı
nın bu tutumunun tabiî bir neticesi olarak, Hü
kümetimizin kanunların tatibiin, memleket 
menfaatleri ve kamu hizmetleri bakımından 
karar alma faaliyetlerinin aksaması gibi Dev
let hayatı ile bağdaşmasına imkân o'ımıyan 
ağır sorumluluğu mucip bir durumun bahis 
mevzuu olduğunu ve arz ettiği büyük mahzur
lar bakımından sorumlu Hükümet Bakkam ola
rak buna müsaade etmiyeceğimi belirtmek iste
rim». Devam edip gidiyor eferidim. 

MEHMET ALTINSOY («Niğde) — Sonuna 
kadar okuyun. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sonuna kadar okuyayım mı efen
dim, arzu ediyor musunuz'? 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Okuyun, 
okuyun, sizılerin de, 'bankalarının da zihniyeti 
ortaya çıksın. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Ef federemiz, biraz rahaıL-uz edici 
olur da, ben fazla sıkıntıya düşürmek istemi
yorum sizi. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Okuyun, 
okuyun, memnun oluruz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Devam ediyorum efendim. 

«Arz ve izah ettiğim sebeplerle Devlet Ba
kanı. Sayın Altınsoy'un imzalamamış olduğu 
kararlardan verilecek birkaç misal, doğabile
cek mahzunların ehemmiyetini göstermeye kâ-

— fidir. Sayın Devlet Bakanı 15 nei k vbaya 19 
milyon dolarlık ilâve .döviz tahsili ile alâlkalı 
müstacel maihiyettdki iktisadi kurul kararını 
imzalamamıştır. Bu suretle imıza edilmlyen ka
rarlar, Millî Savunma Bakanlığımızın 1,5 mil
yon dolarlık silâh mubayaasının karşılığı, yi
ne aynı karara göre 11 milyon dolarlık dış 
'borçların ödenmesi ile ilgili Devlet itibarı hiç
bir surette yüzüstü kalmasına tahammül ede

bileceğimiz konulardan değildir. Esas ınemle-
'ket menfaatleri bakımından, gecikmesinde bü
yük mahzurlar bulunan Ulaştırma Bakanlığına 
ait bir kararname tdklifi de, tekemmül için 
Devlet Bakanının imzasını bdklem ektedir. Bu
nun dışında gecikmesi ve durması aıslâ tec
viz edilemiyecek ve önemi 'maddi zarar ölçü
leriyle hesaplanaımıyacak karar mevzularını, 
hu arada meselâ Kılbrıs millî mevzumuzla alâ
kalı Birleşmiş Milletler toplantısına iştirak 
edecek delegasyonun teşkili hakkındaki karar
nameyi zikretmek mümkündür. Devlet zihni
yetinden bahsedenlere bunu sormak lâzımdır. 
Netice itibariyle şurasını ehemmiyetle kay
detmek isterim. Tarihi sorumluluklar almı.j 
Dördüncü Koalisyon Hükümetinin Başkanı sı-
f atiyi e, Anayasa ve kanun, hâkimiyeti ve mem
leket menfaatleri (bakımından mutlaka yürü
mesi ve yürütülmesi gereken Devlet işlerinin 
ve Hükümet kararlarının tarafınızdan da tak
dir buyuırulaeağı gilbi, Devlet Bakanının malûm 
hissi sebeplerle imzadan imtina dolayıısiyle dur
durulması asla tecviz edilemez. Her halükârda, 
kendilerinin imzalamak istemiyecclkle'ri karar
nameleri tatbik mevkiine koymak hususunda. 
Hükümet icra etmenin bütün kap ve tedbirle
rini yerine getirmekten çe'kinmiyeceğini, ken
di sorumluluklarına raci bulunan kusura işti
rak edemiyeceğimi ve bu durumdan doğaoilc-
cek bir s'orumluluk varsa, bunun bana alt bu-
lunamıyacağını takdirlerine atız ederim. Müsbet 
bir neticeye vâsıl olunmadığı takdirde, arz et
tiğim Hükümet kararlarına, ileride bu mahi
yette alınacak Hüküm ot kararlarının imza edi l 
memesine devam ve ısrar olunmaüi halinde key
fiyeti umumi efkârımıza ve T. B. M. M. ne in
tikal .ettirmeye meebur kalacağımı, malî ve hu
kukî bakımdan sorumluluk icaıbeden hallerde 
mevzuun tetkikini taldbedeceğimi ayrıca ifade 
etmeyi zaruri görüyorum. Demokratik haya
tımız için iyi örnek sayılamıyacak bu şartların, 
C. K. M. P. nin Koalisyon Hüikümetinin kuru
luş ve işleyişinde bugüne kadar gösterdiği ya
pıcı ve olgun anlayış zihniyeti ve işbirliği ru
hu içinde lâyık olduğu itina ile tetkik buyuru-
lacağından emin olarak, sayın Devlet Bakanı
nın Hükümet içindeki şahsi durumumun takdi
rini ve varılacak neticenin bildirilmesini say
gılarımla rica ederim. 

Suad Ha.yri Ürgüplü 
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Buradaki asıl konu arzu edilen bir zatın Di
yanet İşleri Başkanlığına getirilmesi konusu
dur. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta
monu) — Nereye yazılmış, bu yazı? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — C. K. M. P. Genel Başkanlığına. Da
hası var; A. P. Genel Başkanlığına, M. P. Ge
nel Başkanlığına, Y. T. P. Genel Başkanlığına 
yazılmıştır efendim. («Koalisyona» sesleri) Ve 
bunu, biraz evvel arz ettiğim gibi, Sayın Suad 
Hayri Üngüplü'nün istihsal ettiğim muvafalkatı 
ile arz 'ediyorum. 

mek garabetini de gösteriyorlar. Bunu da an
lamak mtimkün değil. Sayın Altmsoy bu vehim 
içinde gözüküyor. Herhalde kendileri vazife 
başında bulundukları zaman, tedvir ettikleri 
umum. müdürlükleri birtalkım düşüncelerle, bir
takım arit düşüncelerle idare etmiş olmalılar ki, 
karşılarındakinc de rahatça aynı şeyleri izafe 
ediyorlar. Vazife ta'ksiminde Sayın Başbakan, 
mevzuların yakınlığı itibariyle Vakıflar Genel 
Müdürlüğünü ve Diyanot İşleri Başkanlığını 
tedvir_ görevini bir arkadaşa vermiş. Bu, düşü
nülen, ileride düşünülen bir siyasi tatbikatın 
gereği imiş, diyorlar. Her halde tefehhüme iti
bar etmemek gerekir. 

Şimdi bir başka konuya geliyorum; Diyanet 
İşleri Başkanlığı, vazifesini tedvire başladı
ğım sırada, esefle arz edeyim ki, kanunun 
meriyete girmiş olmasına rağmen, merkez 
teşkilâtı henüz kurulmamış, intibak muame
leleri birikmiş, Diyanet İşleri Başkanlığı bir 
hercümerç içinde bulunmakta idi. Sayın Al-
tmsoy'dan devraldığım teşkilât bu idi. Gö
rüşmemiz esnasında bana merkez teşkilâtı 
bakımından birtakım şahıslar tavsiye ettiler. 
Meselâ Reis Muavinliğine İbrahim Bkc'nin, Ya
şar Tunagür'ün getirilmesi gerektiği hakkın
daki mütalâa bunlardandır. Ben Yaşar Tu-
nagür denen zatı, Diyanet İşleri Başkan Mua
vin Vekilliğine getirilinceye kadar görmüş ve 
kendisi ile konuşmuş bir insan değilim; tanı
mam kendisini. Ama bakarsınız matbuatta; 
Yaşar Tunagür Bakanın homşehrisidir. Bu 
iddia çıkınca, rica ettim kendisinden, dedim 
siz nerelisiniz? «Beşiktaş doğumluyum, dedem 
de Şirvan'lıdır. Nüfus kâğıdı dosyamda, arzu 
eden varsa, gösterebilirim. Halbuki Sayın Al
tmsoy, Yaşar Tunagür'ü bana tavsiye eden
ler meyanmda, onu da bırakıyorum. Yaşar 
Tunagür'ü yıldırım telgrafla vazifelendirmek 
üzere buraya çağıran Sayın İbrahim Elmalı; 
inhasını getiren İbrahim Elmalı; inhasını imza 
eden de Bakan sıfatiyle, ben. Bu gelmiş, Ba
kanın hemşehrisi. Bu gelmiş Başbakanın ha
nımının evinde kira ile oturuyor. Ankara'da 
10 bin ev varken Başbakanın hanımın evin
de kira ile oturuyor. Bunların münakaşası
nı, izin veriseniz, bu kadar dûn seviyedeki 
sora vesilesiyle yapmıyalım. Bir gayrimen
kulu kiralamış. Bu (A) nın veya (B) nin gay-

Şim'di efendim, önergenin m eh d cinde ga
rip bir zihniyet var. 683 sayılı Kanunun tat
bikiyle, bu kanunun 1 nei maddesiyle Diyanet 
İşleri Başkanlığının, Başkanlığa bağlı olması 
gcerkiyor ve diyor ki, «10 E'kljıu seçimlerinden 
sonra, Başbakanlığa bağlanması lâzımıgelcn Di
yanet İşleri Başkanlığının bir Devlet Bakanına, 
Başlbakan adına bağlanması kanuna aykırıdır. 
O itibarla Devlet Bakanı İtefet Sezgim Kanun
suz Devlet Bakanıdır..» Tabiatiyle benim bu 
mantığı anlamama imkân yok. Çünkü, 633 sa
yılı Kanun yüksek; malûmunuz olduğu üzere, 
15 Ağustos 1965 tarihlinde mevkii meriyete gir
di ve 27 Ekim 1965 tarihinde Devlet Bakan
lığı görevini Sayın Altırusoy'dan ben devir al
dım. Halef - selef olduk. Eğer benim durumum 
'kanunsuz isıe, Sayın Altınsoy'un hiç olmazsa 
15 Ağustos tarihinden itibaren 27 10 ki m günü
ne kadar kanunsuz olarak orada vazife ifa 
ettiğinin kendisi tarafından kabulü ve ikrarı 
lâzıımgelirdi. Başka türlü bunun izahı var mı? 
İstinadelttikleri 633 sayılı Kanunun birinci 
maddesi 15 Ağustoıs'ıda yürürlüğe girmiştir. 
O tarihte Sayın Altmsoy Devlet Bakanı idi, 
o tarihte Sayın Al'tınısoy Diyanet İşlerini ted
vir ediyordu. Demdk ki, o da kanunsuz, eğer 
Ikanumsuz ise. Hayır, ne •onun vazıfmi kanunsuz, 
ne de bendenizin vazifesi kanunsuz. İkisi dıc ka
nunî. Onun bulunduğu devrenin kanunî oldu
ğumun müdafaası da bize düşüyor. 

Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber aynı 
Devlet Bakanı tarafından Baş;bakan adına ted
vir edilmesinin tasmim edilen, düşünülen bir 
plânın tatbikinden tovellüdettiğini ifade et-
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rimenkulü olabilirdi. 9 yüz lira maaş alan bir 
memur 5 yüz liralık kira bedeli vermek su 
retiyle bir hanımın evinde oturmaktadır. On
dan sonra benim bunu,- Diyanet İşleri Başkan
lığında casus olarak isimal ettiğimin ifade 
edildiği bu satırlar üzüntümü, ziyadesiyle mu-
cibolmuştur. Hayatımızın hiçbir devrinde, hiç
bir safhasında, hiçbir muamelesinde casus isti
mal etmedik. Bizim siyasi felsefemizde casus 
istimali, hafiye kullanma yoktur. Bu, Nasyo-
nel Sosyalist metotların kârıdır. Bu bizim me
todumuz olamaz. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Ama Yaşar Tunagür iyi bir din adamıdır. 
Namuslu bir memurdur, kanunları tatbik 
eden bir memurdur. Şimdi esef ediyorum 
iddiaları gibi benim hemşehrim olmadığına. 
Keşke hemşehrim olsaydı, ben de iftiharla; 
evet, iyi bir memurdur, iyi bir din adamıdır 
ve benim hemşehrimdir, diye huzurunuzda 
rahatça söyleyebilseydim. Evet ben Yaşar Tu-
nagür'ü hakikaten himaye ettim. Vazifesine 
bağlı kaldıkça, 'kanunları müsavi tatbik et 
tikçe, kanunları doğru tatbik ettikçe, vazi
fede bulunduğum müddet zarfında bu kabîl 
vazifelileri, bu kabîl memurları gücümün yet
tiği nisbette himaye edeceğim. Mesele baş
ka. Mesele ta Dördüncü Koalisyon zamanın
dan beri tasavvur edilen bâzı şahıslar va 
sıtasiyle Diyanet İşleri Merkez Teşkilâtını ele 
geçirebilmek gayretlerinin bir gün farkına va 
rarak semeresiz bırakılması... Mesele bu. Hâdi
selerin tekevvününde, takdiminde Sayın Altın -
soy büyük hatalara düşmekte veya kasdî ha 
roketlerde bulunmaktadır. 

Bizim partizanca tâyin tekliflerimize, par
tizanca muamelelere, isteklerimize Diyanel 
İşleri Başkanlığının mutavaat etmemesini 
aramızın açılması hâdisesinin sebeplerinden 
olarak ifade etmektedir. Evvelâ şunu arz ede
yim ki, vazifeye başladığım zaman eski Diya
net İşleri Başkanı Sayın Tevfik Gerçeker'e. 
sonra Sayın İbrahim Elmalı'ya, sonra Sayın 
Ali Rıza Hakscs'e aynen şunu ifade ettim; 
Diyanet İşleri Teşkilâtı içerisinde mcnsubol-
duğum parti dâhil, hiçbir partinin lehine vazi
felerini ifa sırasında bir din görevlisinin 
şu veya bu partinin lehinde faaliyette bulun
masına müsaade etmem, müsamaha etmem 633 
sayılı Kanunun 25 nci maddesini bu kabîl şa

hıslar hakkında tatbik ediniz, dedim. Hiçbir mi-
;al yoktur, ne yazılı, ne şifahi; şu şahsı buraya 
';ctiriniz, şunu buraya tâyin ediniz diye, benden 
uıdır olan hiçbir şey varit değildir. Ancak 
birtakım müracaatlar vâki olmuştur, hepsini 
yazılı olarak Diyanet İşleri Başkanlığına şöy
le intikal ettirmişimdir; şöyle bir talep var
dır, tetkik ediniz, kanuni bir sakınca yoksa ge
reğini ifa ediniz. Ama partizanca tâyinler yap
makla bizi itham edenlerin, zamanı idarelerin
de ne şekilde partizanca muamele yaptıklarına 
dair, hangi memurlara partizanca muamele tat
bik öttiklerine dair dosyamızda bol, bol malû
mat vardır. Bu hem Tapu Kadaristro Genel 
Müdürlüğünde vatıdır, hem de Diyanet İşleri 
Başkanlığında vardır. Nitekim zamanın Başba
kanının biraz önce okuduğum mektubu da bu
nu teyidetmektedir. 

Saylm Altmsoy diyor ki, İbrahim Elmalı'yı 
emeline hizmet ettiremiyenler onu yola getir
mek için bir dış seyahat tertibettiler. Basında 
bir kanaldan çeşitli dedikodulara seıbebiyet ver
miş bulunan bu meseleyi huzurunuzda açıkla
mak istiyorum. 

Efendim, tarih 28 Mart 1966. Dışişleri Bakanlı
ğından bir yazı alıyoruz. Henüz bir hâdise yok, 
lıenüz bir ihtilâf yok, ortada. Su yüzüne çıkmış 
bir ihtilâf yok; Sayın İbrahim Elmalı'nın Ale-
îli'k Sünnilik beyantı hariç. Okuyurum : 

«Ankar'ıdaki Tunus Büyükelçiğindcn alı
nan bir notada Hazreti Muhamedd'in doğum 
yıldönümü münasobtiyle Tunus Hükümetince 
İvirvan şehrinde dinî bir şölen düzenlendiği bil
dirilerek yapılacak törenlerde hafızlar tarafın
dan kur'an, kaside ve mevlût okunacağı kayde
dilmektedir. Notada ayrıca törenlere katıla
cakların iaşe ve ibate masraflarının Tunus Hü
kümeti tarafından karşılanacağı ilâve edilmek
te ve söz konusu törenlere Türkiye'nin de işti
rak etmesinin çok arzu edildiği ifade edilerek 
uygun görüldüğü takdirde Tunus'a gönderi
lecek hafızların isim ve unvanlarının bildiril
mesi rica edilmiktcdir.» 

Bundan başka, 4 . 2 . 1966 tarihinde Dışiş
leri Bakanlığına Tunus Büyükelçiliğinden ge
len bir şifre ile, 8 Mart 1966 tarihinde Dışişleri 
Bakanlığından Bakanlığımıza şöyle bir yazı in
tikal etmektedir : 
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•«Tunus Büyükelçiliğimizden bu 1 o n <ı 

.na.n 4 . 2 . !!)(İG tar ihl i yazının bir s;, reli "di
lişte sunulmuştur . Tetkikind'en de müşahede 
buyu tadacağı veçhile zikri geçen yayada. Tunus 
hariciyesinin bu yıl ,'>() Hazirana ras'layan 
Peydamı I ;er 'in d'oğum günü nıüna'seb: -tiyle Tu
nus Kül tü r Nezaretin ve Ki rvan 'du düzenlene-
cek dinî merasimlere bir 'l^ürk delegasyonunun 
da katı lmasını temenni et t iği 've delegasyonu
nu uzun TunusT.aki ikamet ve nrmraflar imn Tu
nus Hükümet i nce karşı] an arağı biklir.il m ek te
kdir. Ayrıca Tunus Müftüsü v<a /jiturıa Jl âlı i ya t 
Fakül tes i l lektöKi Fazı! Benakan'un da, dinî 
konu la rda konferanslar vermek içki memle
ketimizi ziyaret etmekten büyük bir memnuni
yet duyacağı ifade edilmektedir .» deniyor. 

Aynı şekilde Libya 'dan bir davet vâki olu
yor . 

Kıbrıs politikası baksmındin Arap memle
ket ler i ile ilişkilerimizi dikkate1 alan Dışişleri 
Bakanlığı bu seyahatin menfaatlerimiz bakı
mından isalbetli olduğunu mütalâa -ei'mı-dde se
yaha t kabul ediliyor, Diyanet İşleri Başkan
lığına tebliğ ediliyor ve Başkana götü re e, eği 
heyetti de kendisinin seçmesi ifade ediliyor. Di-
yamoit İşleri Başkanı bu a r a d a bir arzu izhar 
esliyor. Diyor ki, «Avdet imde Kahire ve Şama, 
da uğ ramak istiyorum, acaba müsaade edilir 
mi?» Kahire ve Şam'dan bir da-,et vâki değil
dir. Şak ;an lia.sika.irm bu ar/ıi 'sunu, avdet te ku
rala rada uğramak kaydı ile kahu! elliğim ci
het le muamele bu suretle ta.ma.m kınıyor. Ken-
'dilıeriue H> günlük izin veriliyor, 15 günlük de 
kareli ;uh veriliyor. Hareke t inden iki yün -evvel 
"Hakanlığa gelen, Diyanet İşleri Başkanına, 
bir yabancı memlekete git t iği , oranın dilini 
de iyi bilmediği, meselelerine vâkıf olmadığı 
cihetle, sıfatı i t ibariyle Türkiye 'y i tomsilen de 
gitmesi nazarı d ikka te alınmak sureliyle, ora
daki dış temcilsiierimizlie mutahaka t halimle 
temas ve konuşmalar ını yapmasmın tabiî oldu
ğu münasip bir lisanla, şifahen taraf-md.au ifa-
de ediliyor*. Bundan daha i ahu ve normal bir 
dav ran ı ş tarzı okm ama sına rağmen Diyanet .İş
leri Başkan Mim hareket inden sonra şunu öğ
reniyorum. Başkan demiş k i ; «Böyle şey mi 
olur, ben Diyanet İşleri Başkanıyım, dilediğim 
şekilde konuşurum, istediğim şekilde konu
şurum. Buna Bakan ne karışır , buna Hükümet 
ne kar ı ş ı r ! 

( ' f iğde) —- Sizden 
\. W s ı ra la r ından 

ıısoy o tu rduğunuz 

MLJI1MUT ALTİNSOY 
öğ'-eniyaruz ımramllah. ( 
«Dinlesemo, dinlesene» sesi) 

BAŞKAN — Sayın Altı 
yerden lütfen müdahale etmeyiniz. 

DUVLET BAKANI R K F L T SUZOİN (De
vamla) —• Sayın Alfınsoy önergesindeki ciddi
yeti, k'onuşmasiyle di;' gösteriyor. 

BAŞKAN — (Jok rica ederim, lütfen devam 
ediniz. 

DUVBUT BAKANİ KKhBT KtiZOİN (De
vamla) — Lğer bunun karş ıs ında Hükümet 
olarak tedbir a I in asaydık o zaman Devletin cid
diyeti kalmazdı. Meseleyi müta lâa ett im. Şah
san mütalâa ettim. Hiç kimseye de bir şey sor
madım. Dışişleri Bakanl ığına bir yazı gönder
dim. Heyet başkanına şifahen arz ettiğim üzere, 
dış ' temsilciliklerimizle m u t a b a k a t hal inde ha
reket etmesi lüzumunu tebl iğ ediniz, dedim. 
Bu birinci şifre. Davet vâki olan Libya ve Tu
nus işin tebliğim bu idi. Ama. davet vâki olmı-
yan Kahire ve Şanı için ne yapabi l i rd im? Ayın 
tedbiri almanı mümkün değildi. (Jünkü bu özel 
bir seyahat t i . Özel seyahat ine kar ışmam müm
kün. olmazdı, olmayabil irdi . Ama yetkimi kul
landım, onu da, iptal ett im. Bu benim, takdi r i 
nize nıazhar* olur veya olmaz, Devlet ciddiye
tinin, Devlet, ciddiyeti h a k k ı n d a k i bir davranı-
şrmdır. Bu hareketimizi, masonların arzu etmeme
si sebebiyle, Siyonistlerin arzu etmemesi sebebiy
le diye izah edenler oldu. Ama bu ithamları ya
panlar , bu iddialar ı yapan la r unu tuyor la rd ı ki, 
b iz .de en az onlar k a d a r bu vatanın evlâtları
yız, en az onlar k a d a r Türk 'üz , en az onlar ka
d a r milletin, Müslüman T ü r k Milletinin hem 
dinî duygular ın ı düşünürüz , hem millî, duygu
lanın düşünürüz, hem bu meseleleri düşüaürüz , 
onu vikaye ederiz. Bizim siyanistlerin, bizim 
masonların düşünceleriyle k a r a r aldığımızı, ka
rar a lmakta bu lunduğumuzu veya o davranış 
içerisinde bulunduğumuzu hangi vicdanla ifa
de (»diyorlar, hangi vicdanla iddia., ediyorlar? 
(A. D. s ı ra lar ından alkış lar) Ama gar ip zihni
yet yalnız bu deği l ; bu da muvaffak olmamış 
da Sayr ı Llmalı 'yı, Başkanı emelimize hizmet 
ettirememişiz de onun A t a t ü r k ç ü olmadığı hak
k ındak i iddiayı yaymışız. 

MUSTAFA ITVA'Iİ (İzmir) — Doğru söyle
mişsiniz. 
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DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Doğru veya yanlış, onu ben bilmem, 

ama benim bildiğim bir şey var. Benim bil
diğim şey şu: Meclis zabıtları meydanda. Ge
çen sene Cumhuriyet Senatosunda Diyanet İş
leri Başkanlığı bütçesi görüşülürken bana su
al soruldu, burada da soruldu. Cevap verdim, 
yani, Şubat ayında cevap verdim. Halbuki Sa
yın Altmsoy Temmuz ayında bizim, sabık baş
kanın Atatürk düşmanı olduğunu yaydığımızı 
iddia ediyor. Bu mesele Şubat aylarında bu
rada görüşüldü. Bunu söyliyenler de biz deği
liz. Hem o zaman ben Başkana sordum, böy
le diyorlar hakkınızda, ne diyorsunuz, dedim. 
Reddetti. Meclis huzurunda Başkana atfen ben 
de beyan ettim. Tabiatiyle önerge kötü bir 
zihniyetle, düşünce ile yazılmış olduğu için ba
kın çok enteresan, çok garip bir pasajı da var: 
«Bunun da çaresi insanların midesinden ve men
faatinden avlamaktır. Kısa zamanda zengin 
olmayı becerebilen her faninin felsefesi buna 
dayandığı için Sayın Başbakan, da başka türlü 
düşünemezdi.» diyor. Kısa zamanda kimin zen
gin olduğunu bilmiyorum. Ama bu memlekette 
namuslu, faziletli, kimsenin hakkına el uzat
madan, Devletten vergi kaçırmadan zengin olan 
insanların da aleyhinde değiliz. Şunu sormak 
istiyorum, Altmsoy arkadaşımızdan; kendisi ne 
zamandanberi dürüst ve namuslu zenginlerin 
karşısına çıkanların kafilesine katılmıştır'? Bu
nun cevabını vermelidir, burada. (A. P, sıra
larından alkışlar.) 

Sabık Diyanet İşleri Başkanı, bütün arzu
larımızı kendisi düşündüğü bir plân ile tatbik 
imkânsızlığına uğratmış... Bu suretle biz um
duğumuzu bulamamışız. O mesele de şu imiş: 
Bizim arzumuza rağmen Diyanet İşleri Başka
nı, Yaşar Tunagör'ün elinden imza salâhiyetini 
almış. İnsanlar kendilerine verilen şeyleri tet-

~ kik etmeden, incelemeden, bir kısım basma in
tikal ettiği üzere Meclis kürsülerine getirirler
se hata ederler. Sayın Altmsoy da bu hatalara 
düşmüş. Başkan vazifesinden izinli ayrılıyor, 
seyahate gidiyor. Bakana, kendisine kimin ve
kâlet edeceğini bildirmiyor, Bakanın haberi 
yok. Bir mesele için muhatabımı arıyorum, 
kim Diyanet İşleri Başkanına vekâlet ediyor, 
diyorum ; çünkü kanun sarih bir hüküm koy
muş, 4 ncü maddesinde, eğer şu şahsı vekil bı
rakmazsa, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı 

otomatik olarak vekâlet eder. Kim vekâlet edi
yor, bunu soruyorum; diyorlar ki, Başkanın 
vazife taksimi hakkında bir talimatı var... Ba
kanın haberi yok, Bakanı saymıyor kendisi. 
O itibarla Bakana bilgi vermeyi zait bulmuş. 
Getirin bu talimatı diyorum, tetkik ediyorum, 
talimat yanımda, diyor ki; Başkan, mezun bu
lunduğum süre zarfında muavinim Yaşar Tu-
nagür bana vekâlet edecek. Doğru. Kanunun 
kendisine verdiği yetkiyi istimal ediyor. Doğru
dur. Talimatın ikinci maddesinde, bundan böy
le tâyin, nakil, azil muamelelerini diğer mu
avinim Cemalettin Kaplan imza edecektir. Be
nim bu mantığıma uymuyor. Çünkü vekiller de 
asiller gibi hareket eder. Vekil olduktan sonra 
Reise vekâlet eden şahıs asil olanın salâhiyet
lerini istimal eder. Binaenaleyh, bu salâhiyeti 
ondan ona nez edemezsiniz, asil yerine gelin
ceye kadar... 

Sonra bir diğer maddesinde de, İstanbul - An 
kara ve merkez teşkilatındaki bütün tâyin, na
kil, azil muamelelerini durdurdum. Buna da
ir hiçbir muamele yapamazsınız, ben gelin
ceye kadar, diyor. Bu da yanlış. Ama hizme
tinin devamlılığı prensibine aykırı nakil ve 
tâyin muamelelerini durdurmak bizim tatbika
tımızda yok. Benden evvelki arkadaşlar biraz 
yapmışlar. Bekledim, Reis avdedetti. Gelir 
her halde, Bakanı seyahati hakkında tenvir et
mek üzere Bakanlığa teşrif eder, diye bekledim. 
Bir gün, iki gün, üç. gün bekledim, gelmedi. Va
zife taksimi aynen devam etmektedir. Kendisine 
gayet münasip müeddep bir dille bir yazı yaz
dım. Sayın Gerçcker ile Altmsoy arasında ce
reyan eden muhabere nevinden değil... O da var, 
lüzum görülürse onu da okuyacağım. («Oku 
oku» sesleri). Dedik ki, bu muameleniz yanlış
tır. Şuuu tashih ediniz. Birtakım yazışmalar 
cereyan etti. Aradan bir hafta geçti, Reis yine 
gelmedi. Nihayet diyanete mütaallik meseleleri 
görüşmek üzere kendisini davet ettim ve o ara
da yazdığım yazılardan birinde de şöyle bir iba
re kullandım; henüz seyahat intihalarınızı ihti
va eden rapor hulul etmediği cihetle, kendisine 
böyle bir lüzumu hatırlattım, sureti nâzikanede 
raporu da o suretle aldık elinden. Davetimiz 
üzerine teşrif ettiler, meseleleri görüştük, muta
bakata vardık, gittiler.. Aynı muameleler devam 
etti. 

— 411 — 
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Bu arada bir gün bir din heyetinin Türkiye'
yi kurtarmak, memleketi kurtarma ekibi adı al
tında Sivas, Erzincan ve Erzurum'a gittiğini öğ
rendim. Orada yaptıkları konuşmaların... («Kim
se söyle», sesleri) Ben sizin arzu ' ettiklerinizi 
ifade etmek mecburiyetinde değilim. Takdir et
tiğim meseleleri burada söylerim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Mecliste konuşuyorsunuz. 

DEVLLT BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Meclisin emrindeyim. Meclis neyi 
emrederse onu veririm, ama sizin arzularınızı 
değil. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Meclis milletvekillerinden teşekkül 

eder Beyefendi. 
BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu müdahale et

meyin. 

DMVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bu memleketi kurtarma gayreti için
de bulunan bu din ekibinin neler konuştuğu. 
Adalet Partisi kongresini etkilemek üzere dahi 
birtakım gayretlerin içerisine girdiği, bizi dindar 
olarak getirmiş olmalarına rağmen dinsiz çıktı
ğımız, başkalarının dinsiz olsalar dahi bu mem
leketi kurtaracakları hususunda konuşmaları 
ihtiva eden zabıtlar bana geldi. Mesele ciddî 
bir mahiyet arz ediyordu. Konya'da yapılan 
müftüler seminerini vesile ittihaz etmek sure
tiyle bütün müftüler huzurunda gazetelerde de 
intişar ettiği şekilde bir konuşma yaptım. Ve 
bu meselelere değindim. Bu ekibin gidişini he
men takibettim. Ve o arada ekibin başında bu
lunan Diyanet İşleri Başkan Muavin Vekili za
tın mucibini iptal ettim. Tasavvurlarımı ve ni
yetlerimi anlıyanlar Konya'da büyük bir endi
şeye düştüler. Ama Diyanet İşleri Başkanı olan 
zat, kanuni salâhiyetlerini istimal etmek suretiy
le 2 Eylül 1966 da iptal ettiğim mucibi, vazife
den ayrıldığı 25 . 10 . 1966 tarihine kadar o zata 
tebliğ etmedi ve o zata salâhiyetsiz olarak tâyin, 
terfi ve nakil muamelelerini imzalattı. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Niye bı
raktınız ? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Arz edeyim, efendim. Bunlar takibat 
mevzuudur, takibedilmiştir, takibedilmektedir. 
Diyanet İşleri Merkez Teşkilâtında aynı ekibin 

faaliyetlerine katılmakta bulunanların hem hak
larında kanuni takibatta mübaşeret olunmuş, 
hemde vazifelerinden alınmış olmaları tasmim 
edilen plânın gerçekleşmesine mâni olduğu cihet
le, bir taraftan taraftarları bulunan vazifeliler, 
bir taraftan da birtakım matbuat vasıtasiyle me
seleyi başka istikametlere götürmek gayretlerine 
düştüler. Nihayet bu, parti kongrelerine kadar 
sirayet eden bir mesele halini aldı. 

Şimdi takririn bir yerinde, Ayasofyayı cami 
yapacağım, diye soeilerclk Bakanlık koltuğuna ge
len ve Adalet Partisi Kongresinde, «Ayasofya, 
Ayasofya» diyenlere, «Sizin Allanınız var mı?» 
diye sorduğumu söyliyen pasaja geliyorum. 

Evvelâ ben seçilmeme takaddüm eden zaman
larda Ayasofya meselesinden bahsetmedim. Ba
kan olduktan bir süre sonra bir basın toplantı
sında bana sual sordular, dediler ki: «Ayasofya 
cami halime gelecek mi? Bu husustaki düşünceniz 
nedir?» Cevap verdim, Meclits huzurunda da bu
nu tekrar ettim. Ben kanaatlerini açıkça söyli
yen bir arkadaşınızım, saklamam. Aynen şunu 
söyledim: Bu bir Hükümet meselesidir. Hükümet 
tetkik eder, isabetli olur, olmaz, kararını verir. 
Israr üzerine şahsi mütalâamı sordular. Düşünce 
özgürlüğü içerisinde kendi düşüncemi söyledim: 
«Ben ibadete açılmasını düşünürüm», dedim. 
Bunu söyledim; o zaman böyle söyledim. Ben bu
nu söylerim. Ama siz Bakan iken Ayasofya'nın. 
eğer hakikaten ibadete açılmasını istiyorsanız, 
onu gerçclklıoştiriniz. Gerçekleştirmemişsiniz. Ama, 
Bakanlıktan ayrıldıktan sonra bu hususıta beya
natta bulunuyorsunuz. Ben bunu tasvibetmiyo-
rum, ben bu düşüncede değilim, düşündüğümü 
söylüyorum. Ben bunu açıkça söylemişim. Hü
kümet üyesi olarak bu bir Kabine meselesidir, 
bu bir Hükümet meselesidir, bu kararı Hükümet 
verir, ben tek başıma veremem bu kararı. 

Şahsî fikriniz ne dediler; «Ben bunu arzu 
ederim» dedim. Ben bunu saklamadım. Şimdi 
ben bunu söyliyerck Bakan olmadım ki... A. P. 
Kongresinde hakikaten sağa ve sola yerleştirilen 
bâzı şahıslar bana, konuşma yapmak üzere çıktı
ğım zaman, «Ayasofya, Ayasofya» diye sordular. 
Onlara, «Allâhmız var mı?» demedim. Allahmız 
var mı diye kime dedim, bilir miainiz?. Bâzı ga
zetelere ilâve nüsha çıkarmak suretiyle Hıristi
yanlığımızı iddia edenlere söyledim. Dedim ki, 
siz ham İslâmiyet'i müdafaa eder görüneceksiniz, 
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müslumanı müdafaa eder görüneceksiniz, hem de 
müslüman olan bir insana, bir müftü çocuğuna 
kallkaca.ksmız, sen Ilıristiyansm, Hıristiyanlığı 
benimsiyorsun, diyeceksin. Sizin Allahmız var 
mı, dedim. Benim sözüm budur. Bunu yine tek
rar ediyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Çok gü
zel konuşuyorsunuz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Şimdi affmızı rica ediyorum, eğer tak
rirde olmasaydı bunları söylemezdim. 

BAŞKAN — Sayın Çanga çok rica ederim, 
hatibin sözünün silsilesini kesiyorsunuz. Uzaya
cak iş. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Tasvip-
kâr boyanda bulundum, bir şey demedim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri; Yüksek Mec
lisin dikkatine manzur olmuştur ki, gensoru öner
gesi başından sonuna kadar bir maıksadı istihdaf 
etmelktedir. Evvelâ, gensorunun dili parlâmento 
adabına yakışmıyan, üslûbu, tecvizi mümkün ol-
mıyan bir üslûptur. Dili isabetsizdir, ithamları 
fecidir. Gensorunun veriliş zamanı gensorunun 
maiksadmı ortaya koymalktadır. Beklenmiş, bek
lenmiş Adalet Partisi Kongresinden sonra bu gen
soru buraya getirilmiş. Elmalı hâdisesi, Diyanet 
L il eri Başkanlığındaki personel tasarrufları bu
günün tasarrufları değildir. Gizli yapılan tasar
ruflar değildir. Bana izafe edilen Personel Dai
resi B asumanlarının değiştirilmesi tasarruf hırı be
nim tasarruflarım değildir. En sonuncusu müs
tesna. Ben onun da şahsını, ismini vermiş deği
lim. Hepsi Sayın Altm«oy'un müdafaa etmek is
tediği za.tm teklif ettiği şahıslardır. Adalet Par
tisi Kongresinde umduğunu bulamıyanlar, bun
dan evvelki hâdiselerde, Anayasanın 154 ncü 
maddesine göre memur bulunan, memuriyet sta
tüsü b-ıkunmdan, tamamen bir memur bulunan 
bir vazifelinin, Diyanet İşleri Başkanının vazife
sinden alınma teşebbüsü muvacehesinde Ankara'
dan yapılan kışkırtmalarla, telefonla yapılan kış
kırtmalarla, yapılan tahriklerle bir netice elde 
edemeyince, beklenen kongreden de bir netice is
tihsal edemeyince mesele Parlâmentoya getirilmiş 
bulunmaıktadır. Murakabe evet, tenkid evet, ama 
kasdımahsusa istinadeden, lâiklik anlayışına ay
kırı, Anayasamıza aykırı davranışları nefsinde 

cem eden bir gensoru önergesi, hayır. Biz bu gen
soru önergesini, bize din istismarcılığı yapanla
rın, din istismarcılığı vesilesiyle, kcnd'lcrinin di
ni istismar etmeleri vesilesiyle getirdikleri bir 
gensoru olarak mütalâada mazuruz. Siz, Başbakan 
şunu yaptı, filân bunu yaptı, demek suretiyle bi
zi Müslüman Türk Milleti muvacehesinde mason
lukla itham edeceksiniz, dinsizlikle itham cdeeek-
s'niz, hıristiyanlıkla itham edeceksiniz, bilmem 
nelerle itham edeceksiniz, siyası parti olarak bun
dan çıkarınız nedir? Biz vatandaşın, Müslüman 
Türk Milletinin İslâmî duyguları itibariyle te
veccühünü kaybedeceğiz; siz İslâmiyetin müda
fileri, siz Müslümanlığın müdafileri itibar kaza
nacaksınız. Bu takrir ile elde edilmek istenen 
gaye bu Bu takrir ile elde edilmek isten gaye; 
acaba Adalet Partisini bir siyasi bölünmeye ma
raz bırakabilir miyiz?. Maksatlardan biri de bu. 

Takririn çok mühim bir konusu var. Biraz üs
tü kapalı, ama Yüce Meclis huzurunda bunu aç
maya mecburum. Gensoru önergesinin 7 nci say
anının 5 nci paragrafında çok enteresan, bütün 

Türk Milletini ilgilendiren ve bizim de hassasi
yetle üzerinde durduğumuz bir konu var. Bu it
hamı huzurunuzda cevaplandırmak isterim. 

«633 sayılı Kanunun 25 nci maddesi, Diyanet 
İşleri Teşkilâtı personelinin siyasetle uğraşması
nı yasaklamıştır. Bu hususta Memurin Kanu
nundan daha ileri ve sıkı hüküm vaz'cdilmiştir. 
Buna rağmen siyasi davranışları tesbit edilen 
ve haklarında işten el çektirme kararı alman bâ
zı hizmetliler, Devlet Bakanının himayesine maz-
lıar olmuş ve vazifelerine iade edilmişlerdir. Bu 
kimselerden bir kısmına izafe edilen suç Devletin 
temel nizamını tehlikeye düşürecek vasıftadır, 
Yüce Meclis gensoru önergemize iltifat edecek 
olursa bu tehlikeli davranışların vesikaları birer 
ibret, levhası olarak arz edilecektir.» 

Sayın milletvekilleri, bu ithamın altında kürt-
çülük yatmaktadır. Bunu ben açıklıyacağım. Bir 
insan Doğuludur; bâzılarının nazarında kurttur. 
Devlet Bakanı Bitlis doğumlu olması itibariyle 
kurttur. («Hayır, yok öyle şey» sesleri) Öyle di
yorlar, efendim. Müsaade edin arz edeyim. Bu
nun ıztırabı var burada. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Bize iza
fe etmeyin. Kim izafe ediyorsa ona söyleyin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Geleceğim beyefendi, geleceğim; bu-
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nun hesabını göreceğiz burada. Dikkatinizden 
kaçmamıştır, gazeteler yanını da dır. Dernekler 
bildiri yayınladılar. Devlet Bakanı ile Ueis Mu
avini Yağar Tuna gür 'ün millî menfaatlerimiz 
aleyhindeki faaliyetlerini açıklayacağız, dediler. 
Bâzı parlömanterler, vesikalarını neşrediyoruz, 
dediler. Bunların hepsi var. Geçen sene bana bir 
parlömanter arkadaşımız şifahi olarak bir müf
tüden şikâyet etti, ismini vermiyeceğinı. Onun, 
memleketin menfaatleri aleyhine, Barzani ile mü
nasebeti bulunduğunun kendisine intikal ettiril
diğini ifade etmesi üzerine; yanımda İle is Mua
vini bulunuyordu; 19 Mart 1966 tarihli ve 
14290 sayılı bir yazı ile Diyanet İşleri Başkanlı
ğı tarafından Yaşar Tunagür imzasiyle Devlet 
Bakanlığına durum yazıldı. Benim talimatımla 
yazılı'dı. Gerekli mercilere işi intikal ettirdim. 
Hassasiyetle takibettinı, cevabım aldım. Cevap 
aldıktan sonra, 2 Mayıs 1966 tarihinde Diyanet 
İşeri Başkanlığına zata mahsus ve gizli olarak 
gönderdim. Tarihleri kasden arz ediyorum. Bu 
şahıs hakkında ancak Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından muamele yapılacak, onun yetkisi da
hilindeki memurlardan birisi, idi, bir vazifeli id;. 
Bekledim, cevap gelmedi. Nihayet 27 Eylül 19GG 
tarihinde tesirlim, ettikleri başka bir plânı mev
kii tatbika vaz'etmek için faaliyete başladıkları 
sırada hatırlarına geldiği cihetle aynen 27 Ey
lül 1966 tarih ve 17.1.47 sayılı İbrahim Elmalı im
zalı yazı ile o şahıs hakkında «Bugünkü tarih ile 
Millî İstihbarat yazısı sureti Teftiş Kuruluna 
gönderilmiştir.» demek suretiyle, 2 Mayısta hak
kında kanuni takibat için kendilerine talimat ver
diğim vazifeli hakkında muameleye mübaşeret et
in iş bulunmaktadırlar. 

Muhterem milletvekilleri; bir taraftan mem
leketin menfaatleri aleyhine çalıştığı iddia edi
len şahısları takip için her nevi hassasiyeti göste
ren Bakan, öbür tarafta meseller başka istika
mete gelince aynı bakanı Türk Milletinin aley
hindeki davranışları tervicetmekle veya onları 
himaye etmekle suçlıyan zihniyet... Bunları hu
zurunuzda söylemek: isterim. İşte 5 nci madde bu. 
Yapılan tahkikat neticesinde o zata isnadedilen 
fiil sabit olmadığı cihetle bir tedbir olarak vazife 
mahalli de değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem .milletvekilleri, bu gensoru vesile
siyle Yüce Huzurunuzu daha fada 'işgal etmek 
istemi yorum. Benıim için 'halef - selef olduğum 
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bir arkadaşla idare ettiğimiz umum müdürlük
ler bakımından bir münakaşaya girişmiş olma
nın talihsizliği içindeyim. Bunun'hiıç arzu etmi
yorum. Daha çok ihama izafe edilen hareketteinin 
benden Kadir olmadığı, ianealk hana izale 'edilen 
hareketlerin gerçekte kendileri tararfından ikâ 
edildiği hakkında dosyalıaırımda çok del illeri var. 
Yazılı delililer var. Devlet Bakanlığı ile vazifeli 
idareler arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı ana
sında, Parlâmentoyla, Ibiitıün Parlâmentoya, bü
tün vazifelilere elem. verecek yazışlar var, bu dos
yaların (içerisinde. Müsebbibi benden evvel cere
yan etmiş yazışmalar. Bunları huzurunuzda oku
mak suretiyle ,no aırikadaşıımı, ne 'muhterem Par
lâmentoyu 'muazzebetme'k ist (iniliyorum. Diyanet 
İşleri Başkamlıgına hürmet etmekte itham edi
len bu arkadaşımızın hiçbir zaman Diyanet İs
teri Başkanlığına ihtarı ihtiva eden yazılar gön
dermemiştir. Ben göndermedim, aım/a, gönderen
ler var. Hem çok ağır İtham'lar ihtiva eden ya
zılar gönderenler var. Biz yalnız şahımlara de-
ğil, aslımla makamlarla hüıtmet ödem insanlarız. 
Eğer şahıslar makamları doldurmaıyorsa o ayrı 
bir meseldedir. Diyanet İşleri Başkanlığına, Baş
kanlık olarak, Müslüman olarak hepim'kıim hür
meti vardır, hepimizin saygısı vardır. Ama, bu 
fonksiyonunun yanında Diyanet İşleri Başkanı 
bir memurdur, bir vazifelidir, genel idare 
içinde bir memurdur, bir memur gibi maaş alır, 
terfi eder, nakledilir. Anayasamı,n 154 ncü (mad
desi 'böyle. Bunları ıben teknar cderısom mi hür-
metsiz oluyorum? Bir taraftam Devlet Bakanı 
bu mülâhazayı serd ederken, Diyanet İşleri Baş-
'kanını tıapu memuru ile ;mükaye'-.;e etmek suretiy
le milliyetçi ve mukaddesatçı cepheyi yıkmıştır, 
diyecekler; o bir taraftan ge!:ip, bir taikınir ile, 
bir gensoru takriri ile Anayasanın 19 ucu nıiad-
desindeki lâilklik ilkesini izah edecek'ler, 154 ncü 
maddesini izah edecekler... Olmaz böyle şey. Bu 
gayrisamimidir... Iştie dün istismarı budur, din 
istismarcı'] iği budur. Yoksa benim kanaatime gö
re, 'inutadolaırak hayatın akışı İçinde «İnşallah» 
veya «Canâbı Hak sizden razı olsun» demek din 
istismarcılığı değ ilidir; samimiyetle söylendiği 
takdirde. Ama bunun dışımda din istium arıdır. 
Biz iktidar olarak Anayasamızın lâiklik anlayı
şını vâzıı kanunun tedvini istikametinde tatbika 
devam edeceğiz. Bumdan hiçbir suretle fariğ ol-
mıyacağız. Günkü Türk Milleti nıedeniy etçildir, 
Türk Milleti muasır medeniyet seviyesime ulaş-
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nııak için büyük bir gayret içindedir. Köylüsün
den şehirlisine, Ikasalbalısına kadar bu düşünce 
içerisindedir. Medeniyet ist emciktedir, yol iste-
miektedh', ışık ist emciktedir, köprü istem okl'edlr, 
fabrika ht emektedir, dimine hüınnet üst nm ektedir, 
serbestçe ibadet yapılmayı, istemektedir, buna Dev
letin müdahale 'etm'e,;mıo«ini .istemckted'ir. Zaten 
müdahale eden. de yok. Çocuklarına l>;sdcıt ta
rafından dinî tah-_ıil imıkâın verilmesini istemek-
tedir. Aına bunun ötesinde ne şerilate 'bayii bir 
Devlet, ne teokratik bir Devlet, ne hilâfet Tüık 
M/dlet'ınin arzu ettiği şeyler değdi. Bumu Türkl-
ye'dc gerçekleştirmek iısıtiyeıı gafil İçin gerçek
leştirmeye gücü yetmiyeeektiir, hiçbir za.nv.an. 
(Alkışlar) 

Tamamen hissi, tamıaıinen din •istismarı mak
sadına ınâtuf olarak, tamaımen politik «'ayeleri o 
verilim iş bulunan igcıi'joru önerge'yinü Yüce Mec
lisin 'takdirlerinearz ederim-

Hünne'il erimi sn nar i m. «fendim. (Atlaslar) 
BARKAN —• Muhterem arkadaş Vır, önerce 

siaJİribi Sayın Mehmet Altınsoy arkadaşı mıfz lükıi 
öner »a göndererek Balkandan sonra söz k'temıc'k-
tedilr, Evvelâ Yük-.ak Heyetinize bu ıöiverse!eri 
okuyacağım 

MEITMKT ALTINSOY (Niğde) — Aynen 
'sataşma da vardır... 

BAŞKAN — Lütfedin dinleyin, ondan sonra 
ıbaşka iddialarınız varsa arz ederdiniz. Şimdi 
önergeleri okut uy onum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan gensoru öne idesinin ii/i'dıı 

sadedinde söz hakkımın tanınmasına müsaadele
rinizi rica ederim. 

Niğde 
M ohmat, A1 ıtıırso\' 

BAŞKAN — İkinci önergesini okutuyorum. 
Yüksek Başkan!ığa 

Anayasamızın 8i) ucu ve İçtüzüğümüzün 
160 ncı maddeleri gereğince Bakandan sonra 
önerge sahibi olarak söz İstiyorum. 

Hürmetlerimle. 
Niğde 

Mehmet Altınsoy 

BAŞKAN — Şimdi l)u iki önergede talcbedi-
len; birisi, Anayasanın 89 ncu maddesi, ikinci
si de İçtüzüğün 160 ncı madesidir. Bu mad
deler karşısında Baş'kanınız, Sayın Altınsoy 
arkadaşımıza şahsen söz vermek isteğinde1 olsa 
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dahi, söz vermek durumunda olmadığını ve bu
na Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddelerinin 
müsaade etmediğini, 'bu 'maddeleri okumak su
retiyle Heyeti Âlinize arz edeceğim. («Size ina
nıyoruz» sesleri) Müsaade buyurun çolk rica ede
rim, böyle şeyler gürültü ile değil, bilâkis ahes
te aheste konuşmak suretiyle 'halledilir. (Gü
lüşmeler) Biraz da gülmek lâzımdır efendim, 
bu kadar gergin asap içinde... 

Anayasanın 89 ncu 'maddesinin son kısmım 
okuyorum : 

«... Bu görüşmede, ancak önerge sahibi veya 
önerge sahiplerinden bini konuşur...» Önerge sa
hibini davet ettim, esefle kaydedeyim ki, ycılk
lardı. Başka davet edilecek önerge sahibi de 
yoktu. 

«... Siyasi parti grupları adına birer millet
vekili...» siyasi parti gruplarından ancak birer 
milletvekili konuşur, diye madde tasrih etmiş 
Başkasına söz ydk. Madde sarih. 

«.. Bakanlar Kurulu adına Baş'ba.kan veya 
bir bakan konuşa'bilir.» Bundan 'başka mü taad
düt konuşmalara imkân yoktur. Sıraya koy
muş ve o saraya da riayeti Anayasa mecburi 
kılmış. Fin şekilde yapılan bir s'rayı, Sayın 
Mehmet Altınsoy da takdir eder ki, Başkan da 
tebdile muktedir değildir. 

İSMAİL HAKKİ YILA.NLIOĞLU (Kasta
monu) — 160 ncı maddeyi okuyunuz.. 

BAŞKAN — Okuyacağız müsaade ederse
niz. («Anlaşılmıyor»1 sesleri) Anlaşılmıyor mu 
efendim, eğer anlaşılmadı ise tekrar edeyim. 
(«Lüzum yok» sesleri) 

Şimdi 160 ncı maddeye geliyorum. Yalnız 
Anayasanın bu okuduğum kısmının son bir fık
rası vardır, onu da okumama 'müsaadelerinizi 
rica edeceğim: «... Gündeme alıma 'kararı ile bir
likte gensorunun görüşülme günü de 'belli edi
lir.» Eğer yapılan oylamada gündeme alınma 
'kararı verilirse, hangi gün görüşüleceği de be
lirtilecektir. 

Şimdi İçtüzüğümüzün 160 ncı maddesine ge
lelim ; «Davet olunan vekil muayyen günde biz
zat, veyahut maiyetindeki devair rücsasından 
biri vasıtasiyle Heyeti Umumiyede izahat ve
rir..» Ne zaman verir? Önerge kabul edilirse... 
Belirli günde... Bakınız belirli günde çağırılır, 
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diyor. Belirli günde davet edilen vekil izahat 
verir veyahut da maiyetinden birisini gönderir, 
diyor. 

«Ondan sonra teklifin sahibi, veyaıhut sahip
leri mütaaddit ise ilk imzası olan - yani öner
gede birkaç imza varsa ilk imza sahibi mebus 
önce ve sair mebuslar onu mütaakıp leh veya 
aleyhte söz söyleyebilirler.» 

Şimdi, .160 ncı madde, biz önergeyi oylayıp 
gündeme alınması kabul edildikten sonraki iş
leme aittir. Yoksa henüz- daha gündeme alın
mamış 'bir önergede, 'konuşan Sayın Vekilden 
sonra söz hakkını vermomekte olduğundan ben 
de esefle kaydedeyim ki, Sayın Altınsoy'a söz 
verme imkânım mevcut değildir. 

Anayasanın bu hükmüne göre, üzerindeki 
müzakereler bitmiş olan önerge... 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Usul 
halanda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 13 cirim ver
diğim izahattan başka bir yol bulursanız ben 
de razıyım, buyurun. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) Q sayn 
B.T'knn, 'muhterem arkadaşlar. Huzurlarnvzn 
getirmiş ''bulunduğum gensoru önergesinin bv-
p'i'm kmır'rdma'sı mevmubahisdi. Anea'k hasır
lamakta olduğum vesikaları tasnif e'ımck üze.rr 
yukarda grup edası rtd ayken, müzakerenin açıl
dığım haber aldım. Burada müzakerenin bağ
lıyacağı anda bana sıra gelince haber vermen* 
için vazifelilere tenbih ettim. Bu arada gelin
ceye kadar söz sıram geçmiş bulun'du. (A. P. 
den gürültüler) Her şeyi hazırladım, her şey 
hazM'dı. Lütfederseniz tabiî göreceksiniz, An
cak Anayasarrn fiî) ucu maddesinde; gensoru 
önergesi üzerine ıkonuşaeaklann isimleri yazıl
mıştır. Bunlarda sıra, Sayın Başkanın söyledi
ği gibi mcvzun'ba.'kis değildir. İçtüzüğümüzür 
160 ncı maddesi sarihtir. İçtüzüğün 160 ne1 

maddesini de Sayın Bajkan gibi anlamafk müm
kün değildir... 

BAŞKAN — Anayasanın mı? İçtüzüğün mü? 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — İçtü

züğün... 
«Ondan sonra teklifin sahibi veyahutt sahip-

kvi mütaaddit ise ilk imzası okan mc'bus önce 
ve sair mebuslar onu mütaa'kıp leh ve aleyhte 
söz söyliyebilirler» (Başından oku sesleri) Ba

şından okuyayım. «Davet olunan vdkil muay
yen günde bizzat veyahut maiyetindeki devair 
rücsasından biri vasıtasiyle Heyeti Umumiyede 
izahat verir.»' 

Efendim, müşkülat şuradan çıkmaktadır: 
Anayasada tedvin edilmiş olan gensoru önerge
si, Meclis soruşturması, Meclis araştırması he
nüz Millet Meclisi İçtüzüğü tedvin edilmediği 
için eski İçtüzüğün bu maddelerine istinaden 
muameleye tabi tutulmaktadır. Bu okuduğu
muz 160 ncı madde bakanlardan yapılacak is
tizah hakkındadır. İstizahı üç ayrı müessese
ye Anayasamız ayırmış vaziyettedir: Meclis 
araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru 
önergesi. Bunun her üçü henüz tüzük tedvin 
edilmediği için, şu okuduğum maddelerle idare 
edilmektedir. Asıl müşkülât buradan gelmek
tedir. Bu da Yüce Heyetinizin alacağı karar
larla yürütülmesi mümkün olan bir husustur. 
İçtüzük sarih değildir. Anayasa maddesi ise 
bunun usulünü bütün kemaliyle ortaya koyma
mıştır. Şimdi Yüce Meclis bu hususta bir ka
rar verirse bu karar bundan sonrası için tea
mül olacaktır. Bendenizin kanaatim odur ki, 
bir gensoru önergesinin müzaıkcreslnde, gen
soru 'snhibinin şu veya bu usul muameleler'yle 
lrmuç:turu İm aması, gensorunun üzerine gölge 
düşürür, muamelenin üzerine gölge düşürür. 

Arkadaşkar, kaldı ki, her hususta smı söz 
m.illetvekilinmdir. Hükümet 'konulmuştur. Da
ha evvel takrirle müracaat ettiğime göre son sö-
'din de yine bendenize aidolması lâzım. BüMin 
bunları da kabul etmediğiniz takdirle, Sayrı 
Bakan burada bana saıfasmıştır; nasyonal sos-
vaüst olduğumu söylemiştir, din is t "'s m ar." i sı 
olduğumu mukabil alarak iddia etmiştir. Bu
na benzer beyanlarda bıdunmustur. Bu boyan-
karna hieohnazsa cevap vermek için 'bondon'ze 
o/'h hakkı taıryacağmızı tahmin etmekteyim. 
Hürmeti erirde. . 

BAŞKAN — Sayn Altınsoy'un beyanların1 

dikkatle, hürmetle dinledim. 15 nci ban, isti
zah takririnin kabulünden sonraiki işlemlere 
ait bir keyfiyeti ve muameleleri tasr'h etmek
tedir. Yoksa. ka'buVlen evvelki m'ümkcroVrn 
ait değildir. Bakm, oku valim. «Bu takrir. He-
veti TT-mıımivede okunduktan smıra kaibul ve
ya reddi hakkında müzakeresîz işari oyla ka-
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rar verilir.» Bunlar hep müzakereler bitip de 
takrir kabul edildikten sonra yapılacak işlemle
re aittir. 

Sonra, «Takrir sahibi Heyeti Umumiyece is
tizahın günü tâyin edilinceye kadar takririni 
geri alabilir.» Hep bunlar istizah takririnin ka
bul veya ademi kabulünden sonra okn görüş
meleri ve yapılacak işlemleri saymaktadır. Bi
naenaleyh, bunun içerisinde olan 160 ncı mad
deyi -de okudum. Buna imkân mutasavver de
ğildir. Esefle kaydedeyim iki, keşke Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi siyasi parti grup vas
fını kaybetmemiş olsaydı, gruplardan birer üye
nin konuşması zımnında kendilerine yine söz 
halkikı verecdktim. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — işte şimdi ha
ta oldu. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Baş
kan, Anayasanın 80 ncu maddesi üzerinde usul 
bakımından mâruzâtım var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben sözü
mü bitirmedim. Daha sözüm bitmedi. Hata 
falan yok. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Hata ediyor
sunuz. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Usul hakkın
da söz istiyorum, 

BAŞKAN — Mvsaade buyurun efend:rn, sö
zümü bitireyim. Ben söz vermekten çcik:nmiy~-
rum, sözüm bitsin siz de gelin konuşun. Fik
rimi de izahtan çekinmiyorum. Hatam vars.ı 
rûcu etmeyi fazilet addederim. (Alkışlar) Der
hal dönerim. * tddia sahibi değilim', ama önüm
deki Anayasayı da çiğneyip geçemem. Bunu 
burada kırk defa izah etmiştim. 

Şimdi Sayın Altmsoy aıfkadaşrm, son söz 
milietvekilinindir, diyor. Son söz milletvck'ili-
nindir. .Ama. müzakereler sıras'n^a eğer son 
sö": mil] etvekil inindir usulü burada da cari ol
saydı, Anayasa son sözü bakanlardan birisine 
verip de oylamaya geçmezdi. Binaenaleyh, bu
rada cari olmıyan bir kaideyi zikretmek doğru 
değildir. 

Yalnız bir tek şık kalıyor, o da sataşma iddi
ası. Bu sataşma iddiasında ısrar ederlerse onu 
da muameleye koyarım. 

Buyurun, Emin Paksüt arkadaşımız, 89 ncu 
madde hakkındaki görüşünüzü dinliyelim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Değerli arka
daşlarım, gensorunun, gensoru önergesinin gün
deme alınıp alınmamasına ilişkin görüşme, Ana
yasanın 89 ncu maddesinde bâzı kayıtlara bağ
lanmıştır. Konuyu bir kere Anayasanın 89 ncu 
maddesi dışında... 

BAŞKAN — Sayın Balksüt, 89 ncu madde mi 
dediniz. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Evet. Konu-
vu, Iç.tüaüğün son söz milletvekiline aidoJusuna 
bağlamaya imkân yoktur. Ancak 89 ncu madde 
ne yazıyor? 89 ncu madde, gensoru önergelerinin 
Parlâmentoyu büyük ölçüde işgal etmemesini he
def almış. Doğru. Konuşma hakkını bâzı kimse-
Tere hasretmiş. Doğru. Kiım konuşabilir? Önerge
yi. 80 kişi imzalıyarak verse, içlerinden bir kişi 
konuşur. Gruplardan birer kişi konuşur. Hükü
met adına bir kişi konuşur. Bunun sırası, evvelâ 
önerge sahiıbi konuşur, sonra gruplar konuşur, 
°!onra Başbakan veya bir bakan konuşur. Yazılış 
tarzı itibariyle behemahal bu sırayla konuşulaca
ğı ifade edilmemiş, işin mahiyeti itibariyle gere
kirdi ki, önerge sahibi l'k defa konuyu açsın, grup
lar ondan sonra mütalâalarını söylesinler. Hak
kında gensoru açılması istenilen Hükümet de son 
°.ÖZJÜ söylesin. Mahiyeti bu. işin maslahata uygun 
olan tarafı budur. Ama Sayın Başkan, ben, şim
di söz hakkını kaçırmış olduğu için söz veremem. 
Çünkü ille önce konuşacaklar, Anayasa böyle di : 

yor, derse Anayasayı yanlış anlamış oluruz. Şu 
meselede açık olalım. Bu meselede sataşma var 
veya yok tarzındaki şeyler ayrı bir konudur, iç
tüzüğün milletvekiline son sözü verdiği ayrı bi>-
konudur. Ama Anayasayı dikkatle okursak görü
rüz ki, önerge sahibi veya sahiplerinden birisi söz 
hakkı sahibidir. Bu ilik defa konuşmazsa hakkı 
sakıt olur, diye de bir kaide yoktur. Mahiyeti 
icabı böyle konuşmak başka şey; Anayasa mani
dir, onun için söz veremiyorum, demek başka şey. 
Mahiyeti icabı, evvelâ önerge sahibi konusunu 
arz eder, ondan sonra gruplar konuşur, iddiaya 
•hedef olan Hükümet de son sözü söyler. Mahiyeti 
icalbı böyle. Bununla beraber Meclis ve YÜCP Baş
kanlık Divanı; ne yapayım, Anayasa mâni, onun 
için söz vermiyorum, demek mevkiinde de değil
dir. Bu hususu açıklamayı vazife bildim, hürmet-

I l e r ederim (C. H. P. ve M. P. sıralarından alkış
lar) 
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BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu buyuru
nuz efendim, sıra sizin. Fakat lehte mi, aleyhte 
mi konuşacaksınnz? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Baş
kanlığın mütalâasının lebinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; şu anda yaptığımız müza
kereler bir bakan hakkında gensoru açılmasına 
lüzum olup olmadığına karar vermek için bir 
'müzakeredir. Buna karar verebilmek için takriri 
dinledik. Gerekir ki, takrir sahibi takririnin dı
şında birtakım izaJhat verecek ise onu da söylesin, 
arkasından siyasi partiler ortaya konulan argü
manlar ışığında mülâhazalarını beyan etsinler. 
Ondan sonra da itıbaım edilen bakan bu kürsüde 
savunma hakkını kullanabilsin. 

Şimdi Sayın Paksüt'ün, 89 neu maddenin, da
ha gensoru açılmasına karar verilmeden önce 
Yüksek Meclisi gensoru açılmış gilbi birtakım, mü
zakereler yapmaktan alıkoymak istediği ve faz
la işgal edilmesine mâni olmak istediği yolunda
ki mülâhazalarına katılıyorum. Tekrar etmiyo
rum. Ancak, bir sıranın mevzuubahJis olması iki 
isdbepten varittir, kanaatimce. Birincisi, hâdise
nin *mantıki icabı böyledir. Çünkü bakan en son 
konuşur; hakkında ne gibi ithamlar varsa onlara 
karşı cevap vermek ve kendisini savunmak mec
buriyetindedir. Savunmak hakkına hürmetimiz 
varsa, Bakanın sön konuşma hakkını kabul etme
miz lâzıimgeMr. 

Öte yandan, önerge sahibi arkaldaşımızın en 
önce konuşması, gterelk bakana ve gerek siyasi par
tilere kendi noktai nazarlarını söylemesi için lâ-
zımıgelen delilleri venmıek bakımımdan zaruridir. 
İşte bu mantıki zaruretlerledir ki, Anayaisanm 
89 neu maddesi bunu bir sıra dâhilinde saymış
tır. Yalnız, şu noktada bir tereddüt mevzuubahis 
olaibilir. Filhakika, böyle bir sıra varıdır ve eğer 
önerge sahibi arkadaşımıza Bakandan sonra söz 
vermek mümkün olur ise; o takdirde, beyan edi
lecek yeni argümanlar karşısında siyası pa rtile-
re de mukabil görüşlerini söylemek, Bakana da 
savunma hakkı tanımak gerekecektir. Bu mantıkî 
zaruretle mütaıaıddit konuşmaları göze almak lâ
zımdı. Fakat Anayasanın 89 neu maddesi umu
miyetle tahdidetme üslûbu ve anlayışı içerisin
de yazıldığına nazaran mütaaddit konuşmaları 
derpiş etmemiş kanaatini telkin etmektedir. Bu 

kanaatin isabetli olup olmadığı bu noktada tar
tışılabilir. Fakat bendemizin 89 neu maddeden 
hissedebildiğim bunun bu istikamette olduğu nok
tasındadır. Bu itibarla arkadaşımızın bugün gö
rüşüleceğini bilim esi, mesainin 3 te başlıyacağmı 
hı ilerek bütün hazırlığını ya.panak Yüce Mecliste 
vazife almak üzere hazır bulunması tabiî ve za
ruri idi. Saygı!arımla. 

BAŞKAN — Saym Erol Yılmaz Akeal, leh
te mi, aleyhte mi? (Gürültüler) 

EROL YILMAZ AKOAL (Rize) — Bir nok
tayı zıntı âlinizden öğrenmek istiyorum... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Şim
di bir usul müzakeresi anmış bulunuyoruz. İki leh
te, ilki aleyhte konuşmak zarureti vardır. 

EROL -YILMAZ AKOAL (Rize) — Teşek
kür ederim efendim, konuşmıya cağım, sarfınazar 
ediyorum. 

RAtF AYBAR (Ordu) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Raif Aybar, Başkanın 

fikrinin lehinde mi, aleyhinde imi? 

RAİF AYBAR (Ordu) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Peki, aleyhte, buyurun efendim. 

(«Aleyhte iki kişi konuştu.» sesleri) Hayır efen
dim, şiımdi ilki kişi oluyor. ('«Mehmet Altmsoy 
da konuştu», şasileri ve gürültüler.) 

Altınlsoy önerge sahibidir, o dâhil olmaz, rica 
ederim efendim, müsaade buyurun, (Gürültüler 
ve «İlki kişi konuştu» sesleri, A. P. sıralarından, 
«Altmsoy'la, Paksüt aleyhte konuştular.» ses
leri) 

RAİF AYBAR (Ordu) — Muhterem arka
daşlarının, Başkanlık.-,. (A. P. sıralarından gürül
tüler, «Aleytc kâfi derecede söz verdiniz, artık 
;SÖz veremezsiniz.» sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun. Bir 
dakflka. Sayın Raif Aybar, size söz vermiş bulu
nuyorum; aıma, şiımdi arkadaşlarımızın ikazı ile 
ben de ahlara iştirak ediyorum. Hakikaten aleyh
te olanak önce Sayın Altmsoy, ondan sonra da 
Sayın Paksüt konuştular. İki oldu efendim. Şim
di tekrar size aleyhte söz vermem mümkün değil, 
efendim. ('Gürültüler) 

RAİF AYBAR (Devamla) — Efendim, Meh
met Altınsoy'un konuşımasıını alleyhte bir konuş
ma diye telâkki etmek mümkün değildir. Çünkü, 
takrir sahibi sıfatiyle konuşmuştur. Ama buna 
rağmen ben mutlaka konuşup da fevkalâde bir 
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şey söyliyeoek değilim. Yalnız Anayasanın 89 ncu 
maddesiyle ilgili olarak bu tatbikatla bu madde
nin zedelenmesi ihtimalini gördüğüm için, Emin 
Paksüt'ü yüzde yüz teyidetmek üzere, Meclise 
hizmet olsun diye konuşacaktım. Takdir Divâ
nındır. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Aybar, 
bu hususta İçtüzüğümüzün müsaadesi olmadığına 
göre size söz veremiyeeeğim; laffmızı rica ede
rim efendim. 

RAİF AYBAR (Devamla) — Takdir Riyase
tindir. 

BAŞKAN — Sağolun. 

Efendim, başka söz istıiyen arkadaşımız var 
mı? Bir lehte konuşmak imkânı kalmıştır... Yok. 

Bu konuşmalar muvacehesinde Başkanlık ka
rarında müşirdir, başka bir şey yoktur. Yalnız 
Sayın Altınısoy, sataşma olduğu kanışımda ise bu 
işlemi de yaptıktan sonra oylamaya geçeceğim. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın 
Başkan, evvelâ Anayasa hükmünü yanlış tatbik 
ediyorsunuz. Bir gensoru sahibinin konuşmama
sını temin etmek Anayasayı ihlâldir. 

BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyurun. 
Bu, benim kendi takdirime ve anlayışlıma ait bir 
meseledir. Yoksa, ne zâtıâlin'izln konuşmasından 
veya konuşmamasından katiyen hiçbir surette ne 
gocunmam icabeder; ne de bundan faydalan
mam... 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Teamül 
yaratıyorsunuz. 

BAŞKAN — Binaenaleyh.. Bak teamülü de 
arz edeyim. Her hangi bir kanunun müzakere
sinde sıra ile söz almış arkadaşlardan birisi bu
lunmazsa ne muamelesi yapıyoruz? Söz hakkını 
kaybediyor, tekrar söz istediğinde en sonrava ya
zıyor ve sö<z sırası gelince konuşabiliyor. Başka 
söz sırası olmadığına göre (C. K. M. P. sıraların
dan «Bununla o farklı» sesleri) Şimdiye kadar-
ıki vâki Meclis teamülünde dahi böyle bir şey 
yoktur. Lütfen oturun. Eğer sataşma hususunda 
diremiyorsanız onu oylıyacağım. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Direni
yorum. Evvelâ söz hakkımı oylayın da sonra... 

BAŞKAN — Hayır, oylama ile olmaz efen
dim. Bu, oylamaya tabi bir şey değildir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başkanımı, müsaade ederseniz 

arz edeyim. Bir kere müzakere açtınız; ondan son
ra Yüce Heyete arz etmeniz lâzımdır. Madem ki, 
tereddüde düştünüz oyladınız... (Gürültüler, «İş
ar i oya» sesleri) 

BAŞKAN — Peki, peki... Anladım, anladım... 
Müsaade buyurun. Siz şu usul müzakeresini oy
lamamı istiyorsunuz. Haklısın, başüstüne, buyu
run, rica ederim. Yanlış yaptığım yerlerden dön
meyi kendim için şeref addederim, demiştim. Ni
çin bunu, şey ediyorsunuz. (Alkışlar) Yanlış tat
bikattan ve anlayıştan her vakit dönebiliriz. Şim
di yapılan usul müzakeresinde.. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Başkanım, siziin 
yaptığınız muamele doğrudur. İçtüzüğün 89 ncu 
maddesi takdirinize kalmış bir husustur. Bu hu
susu ister oylarsınız, ister oylamazsıniK;. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
ben oylanma taraftarıyım, müsaade buyurun oylı
yacağım. Şimdi bu hususta Başkanın görüşünü 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Başkanın gö
rüşü kabul edilmiştir. Sayın Altınsoy'a söz ver
mek imkânı mevcut değildir. 

Şimdi bir nokta kaldı.. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın 
Başkan, bu noktada ihsası reyde buldunuz. Sa
taşma olduğunda direniyor musunuz, diye sor
dunuz. Sataşma hakkında kanaatinizi söylemeden 
direnip direnmediğimi sordunuz. 

BAŞKAN— Tabiî... Soracağım tabiî, direnip, 
direnmediğiriizi sormak meöburiyetindeyim, 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sataşma
nın vâki olup olmadığına evvelâ karar vermeniz 
lâzım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Be
yefendi, bakınız, siz işin mekanizmasını yanlış 
tutuyorsunuz. Bir dakika müsaade edin de anla
tayım, rica ederim. 

Evvelce Sayın Emin Peksüt arkadaşnmız bu
rada bir sataşma mevzuuibahsolamıyacağını söy
lediğine göre siz onun fikrini kabul etmiş du
rumdasınız. Şu halde bunu kabul etmediniz. Mü
saade buyurun, öyle buyurdular; burada, bir sa
taşma mevzuubalh'solamaz dediler, siz de onun 
fikrini kabul ettiniz. Binaenaleyh, ben ihsası rey 
etsem de, etmesem de ben bunu oylıyacağım. 
Kendi reyimle değil, Yüee Meclisin oyuyla.. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Ama Sa
yın Başkan, oylamadan evvel zâıtıâliniz kani olur-
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sanız (Gürültüler) o zaman oylamaya lüzum yok
tur. ('Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade bu
yurun arkadaşlar... Peki kardeşim, olur karde
şim... 

Efendim, ben sataşma olduğuna kaaniim. Sa
taşma olduğunu kalbul edenler lütfen oylarını iz
har etsinler... (C. K. M. P. sıralarından gürül
tüler) Peki, daha var mı? 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Kaani ol
duğumuza göre sö'Z vermeniız lâzım. (C. K. M. P. 
sıralarından, «Zapta geçti» sesleri ve gürültü
ler) 

BAŞKAN — Al lalı, Allah.. Sen öyle diyor
sun... (C. K. M. P. sıralarından gürültüler) öy
le diyorsun, kardeşim, buyur ne diyorsun, sataş
ma nerede var? (O. K. M. P. sıralarından gürül
tüler) Müsaade buyurun Beyefendi, Heyetçe ka
bul edilmezse ne yaıpayıım ben? (C. K. M. P. sı
ralarından mahiyeti ani aşı İmi yan gürültüler) 
Canum, sizin zihninize göre söylüyorum, Beyefen
di. Rica ederini, oturunuz yerinize... (Gürültü
ler) 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo
nu) — Sayın Başkanım, bir hususu öğrenmek is
tiyorum. Bir kere ovunmadan sataşma olduğuna 
fkaanirm deldiniz, zapta geçti... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi kardeşim,, müsaade bu
yurun ... (Gürültül er) 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başkanım, ben bir hususu öğ
renmek istiyorum, sizden bir hususu öğrenim ek 
işitiyorum... 

BAŞKAN — Şiimdi kardeşimi müsaade buyu
run... Ben, «Sataşma olduğuna kaaniim», desem 
dahi bu, olmaz diyorum. Ben, sataşma olduğuna 
kaani değilim. Binaenaleyh, oyla bunu hallede
lim, diyorum. Ne istiyorsun arkadaşım? Otur ya
hu... 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Ben bir hususu öğrenmek istiyorum... 

BAŞKAN — Neyi öğrenmek istiyorsun arka
daşımı? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Müsaade edin arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun gelin söyleyin baka
yım, ne istiyorsanız dinliyclim. Hadi bakalım. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Hayır, gelsin söy
lesin efendim. Ilaîkkımda olan bir sözü dinleme

ye mecburum, müsaade buyurun, haikkımıdi: bir 
şey .söyliyecek... 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Baş
kan... 

SABRI KESKİN .Kastamonu) — Hangi 
mevzu hakkında Reis Bey? İstiycn kürsüye geli
yor, nasıl olur bu efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... Sa'bri Bey, 
sabırlı olun kardeşim.. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Aferin, aferin Sabri Bey, devam et. 
(Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım... 
SELÂIIATTİN GÜVEN (Trabzon) — Bun

lar kürsüye bir usul hakkında konuşmak için gel
miyorlar ki... 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, müsaa
de buyurun, hakkımda bir - iki lâf söylesin Be
yefendi.. . Cevaplan di r acağım. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, bellki konuş
tuğumu iyi anlıyamadmiız. Ben Başkana dedim 
ki, «'Sayın Başkanım, bir hususu öğrenmek isti
yorum.» «Buyurun, konuşun» dedi. Oradan da 
söyl ivebil irdim. Öğrenmek istediğim şudur arka
daşlar : 

Şimdi, Yüce Meclisin önünde şaka olmaz. Sa
yın Başkan bira-z önce dediler ki, «Ben sataşma 
olduğuna kaaniim. (Gürültüler) Benim fikrim..» 

BAŞKAN — Allah Allah... Olsam dahi, de
dim yahu, sen ne biçim anlıyorsun şeyi?... (A. P. 
«ıralarından alkışlar, «Bravo Başkan»,, sesleri, 
gülüşmeler) Olmaz efendim bırakın yahu.. (Gü
rültüler) Demeyim, niye demeyim yahu ben... 
(Gürültüler) Olsam dahi bunu Heyeti Aliyeniz 
halledecek. Olmaz efendim, böyle şey olmaz. (Gü
rültüler) Yok efendim, evvelâ, olsam dahi ben 
buna şey etmem. (Gürültüler) Öyle şey mi olur? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Efendim, kanaatinizi söyleyin. Sataşma 
var mı, yok mu? Takdir hakkınızı söyleyiniz, di
ye arkadaşıımız ısrar etti. (Gürültüler) Sayın 
Başkan takdir ederse, sataşma vardır, derse sözü 
verir; teneddüdederse, Yüce Meclisin oyuna su
nar. 

Ş i md i... (G ürültüler) 
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BAŞKAN — Yahu, rica ederim İsmail Hak
kı Bey.. Anladım canım, buyurun, oturun da 
ben de fikrimi söyliyeyim. Anladım kardeşim, 
rica "ederim, buyurun. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, ben iptidasında, 
eğer kendim kaani olsa idim, «direniyor musu
nuz1?» diye sorar mı idim arkadaşıma? (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, , alkışlar) Binaen
aleyh, bunların üst tarafı; hepsi, işi karıştır
maktan ve uzatmaktan başka bir şeye matuf de
ğildir. (C. K. M. P. sıralarından gürültüler,' 
«karar verdiniz» sesleri) Müsaade buyurun, 
eğer siz... 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Kararı 
vermeden'evvel söylemeniz lâzımdır. 

BAŞKAN — Evvel söylediğimi, sonra söyle
diğimi sen kabul etmiyorsun. Ne söylesem ka
bul etmiyeceğine de eminim. Eğer direniyorsa-
nız oylıyacağım beyefendi. Direniyor musunuz? 

MEHMET ALTINSOY (Niğde^ — Siz kaa
ni misiniz, değil misiniz? Evvelâ onu söyleyin, 
vicdanınızın sesini dinleyiniz. 

BAŞKAN — Ben kaani değilim. Onu da, 
direniyor musunuz diye sormakla ifade etmiş bu
lunuyorum. Lütfen siz söyleyin. (C. K. M. P. 
sıralarından anlaşılamıyan müdahaleler) 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Kaani 
olmamız lâzım, olmaz böyle, Başkansınız. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Kaaniim, de
diniz, zapta geçti, okuyun zabıtları. Zabıt gel
sin. Benimkine benzemesin iş. 

BAŞKAN — Yahu, kaani değilim, diye on 
defa söyledim, yüz defa söyledim; kaani de
ğilim. dedim. Sen hâlâ ısrar ediyorsun. (C. K. 
M. P. sıralarından «kaaniim dediniz» sesleri, 
«zapta geçti» sesleri) Canım, kim dedi «kaa
niim» diye? 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Okuyun 
zaptı. 

BAŞKAN — E., okuyun zaptı.. Direniyor 
'musunuz diye sordum size. O neyi ifade eder? 
(C. K. M. P. sıralarından gürültüler) Şimdi 
lütfen uzatmayın. Direniyor musunuz? 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Direni
yorum, oya koyun. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Zabıtlar gel
sin, benim işe dönmesin. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sataşma 
olduğuna kaani olanlar, sataşma olduğunu ka
bul edenler lütfen oylarını izhar etsinler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. Sataşma yok
tur efendim. Buyurun. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Zabıtlar gel
sin, zabıtlar... 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — İtiraz 
ediyorum, böyle şey olmaz. 

BAŞKAN — Zabıt gelse bile zapta itiraz 
sonra olur; bugün olmaz efendim. Buyurun 
oturun. («Zalbıt gelsin, zalbıt gelsin» sesleri) 
Oturun efendim, zapta itiraz bugün olmaz 
efendim, buyurun oturun. İçtüzüğü bilin, on
dan sonra 'konuşun. 

MEHMET'ALTINSOY (Niğde) — Benim 
itirazım zapta değil, senin beyanına karşıdır. 
Zaten şimdiye kadar tutumunla Meclis celse
lerinin içine ettin. Biraz evvel söylüyorsun, son
ra sözünü inkâr ediyorsunuz. Böyle Başkanlık 
mı olur? 

BAŞKAN — Senin gibi olana Başkanlık çok 
bile, otur yerine,. (A. P. sıralarından «bravo»1, 
sesleri ve gülüşmeler) (C. K. M. P. sıraların
dan gürültüler) Oturun rica ederim, bu kadar 
nezaketimi muhafaza ettim, (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri) rica ettik, hâlâ daıha di
reniyorsun. (A. P. sıralarından alkışlar) 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Söy
lediğini inkâr eden Başkan olmaz. (Gürültü
ler) Tükürdüğünü yalıyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen oturun. Oturmadığı
nız takdirde Umumi Heyet salonundan dışa
rıya çıkarılmanızı oylıyacağım. Başkanlığı tah
kir ediyorsunuz. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Tek
rar ediyorum, sözünü inkâr ediyorsun, tah
rif ediyorsun, tükürdüğünü yalıyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, Mehmet Altınsoy 
Başkanlığa hakaret etmiştir. Bu celse Meclis
ten dışarı çıkarılması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun efendim dışarıya.. (Mehmet Al
tınsoy'un duyulamıyan sözleri) 

Buyurun efendim dışarıya, buyurun «fen
dim, buyurun. Daha şey ederseniz, daha zecri
sini tatbik ederim. (Niğde Milletvekili Meh
met Altınsoy dışarı çıktı.) 
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Muhterem arkadaşlar, gensoru önergesinin 
gündeme almıp alınmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Gensoru önergesinin günde

me alınmasını kaibul edenler... Etmiyenler. 
Gündeme alınması kaibul edilmemiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR YE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 

i . —• Samsun Milletvekili liahattin Jızun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba, Fa
sulyesinin ihracına, zorluk çıkar-ıh•naşının- Ana
yasanın, tarım ürünlerinin ve it arımla uğraşan
ların emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 
52 nci maddesi hükmüne aykırı olup olmadığı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/81) 

BAŞKAN — Sayın Bahattin Uzunoğlu?... 
Burada. Sayın Ticaret Bakanı1? Burada.. Soru

yu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun Milletvekili 
Bahattin Uzunoğlu 

Bu sene İspanya'daki kuraklık doiayısiyle 
İtalya, ve Fransa bizden fasulye, mercimek, no
hut istemektedirler. Bu istek üzerine adı geçen 
memleketlere ihracatçılarımız kalite ve lezzet 
bakımından dağ mallarından memleketimizde ve 
hariçte daha iyi tutulan Çarşamba fasulyesinin 
de numunesini göndermişler ve satış da yapmış
lardır. 

İki heyet bu fasulyelerin ihracında, mahsur 
olmadığına dair raporlar vermişler, rutubet de
recesinin, muayenesinde 15,75 çıkmış Vekâletiniz 
alâkalıları % 10 toleransı kabul edebilecekle
rini söylemişler yani % Ki ya kadar bırakırız 
demiş olmalarına rağmen bugün rutubet fazla
dır diyerek ihraç mevzuunda müşkülât çıkarma
ları döviz teminine ve köylü malının değerlen
dirilmesi hakkındaki Anayasanın 52 nci madde
sine aykırı değil midir? 

BAŞKAN —Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI SADİK TUK İN MÜr1-

Tl'lOĞBU (Zonguldak) — Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Bahattin FzunoğJu'nun vermiş olduğu 
sözlü soru önergesine cevaplarımı arz ediyorum. 

llifzıssıhha Kanununun t-ıtbikatına dair olan 
Nizamnamenin 253 ve 266 nci maddeleri hükmü
ne göre, Türkiye içinde yüzde 15 ten fazla rutu
bet taşıyan fasulyelerin satışı mümkün değildir. 

İkinci olarak göz önünde tutulması lâzım ge
len nokta, ihracat bakımından ithalâtçı devletle
rin kendi bünyeleri içerisindeki bu tarz hüküm
ler muvacehesinde malımızı ihraç, edebilmek için, 
Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü ve di
ğer teşekküller tarafından standartlar babında 
nazarı dikkate alınmış olan husustur. Bu husus
ta ihraç edilecek fasulyelerin rutubet derecesi 
yüzde 14,5 olarak tesbit edilmiş bulunmakta idi. 
Bunun sebebi, bu fasulyelerin, soruda da geçtiği 
gibi, daha ziyade Marsilya ve emsali Akdeniz şe
hirlerine ihraç edilmesi ve ihracı sırasında nakli
yatın deniz yolu ile, gemilerle yapılması keyfiye
ti idi. Bu durum muvacehesinde uzun sürecek 
bir yolculuk içerisinde bu fasulyelerin bir nisbet 
dâhilinde rutubet alabileceği nazarı itibara alı
narak, Türkiye içindeki yüzde 15 rutubet, ihra
cat için, yüzde 14,5 a Standartlar Enstitüsü tara
fından indirilmiş bulunuyordu. Ancak, vâki ya
zışmalar ve vatandaşların, tüccarlarımızın vâki 
talepleri muvacehesinde, durum bilâhara Bakan
lığımız tarafından Tarım Bakanlığı Tetkik Heye
tinde tetkik ettirilmiş ve Tarım Bakanlığının tek
nik teşkilâtınca, son defa yapılan incelemeye gö
re, söz konusu fasulyelerin normalden fazla rutu
betli olduğu tesbit edilmiştir. Normalden fazla 
rutubetli olmasının sebebi olarak da; teknik ele
manların tesbit ettikleri hususlar şunlardır: 

1. Bölgenin iklim bakımından rutubetli ol
ması, 

2. Hasat sırasında mahsulün tarladan zama
nında kaldırılmaması, yağmur yağması, doiayısiy
le yağmur yemesi sebebi ile rutubetin artması, 

•]. Mahsulün muhafazası sırasında, göze çar
pan hususlar. 

Bu. hususlar rutubetin fazla olmasına âmil 
olmaktadır. 
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j Bu tarzda basit bir kurutma ile imalın rengi ve 
i lezzeti bozulmamaktadır. Demek oluyor ki, tüc-
I car veya ihracatçı arkadaşımız müstalısıldan al-
I mış olduğu malı ihrıacetmıeden önce bir kurut -
I ma ameliyesine tâbi tuttuğu (takdirde, standart

ların tesbit 'etmiş olduğu normal rutubetin al
tına fasulyelerin rutubeti düşmektedir ve bu, 
ıbittecrübe sabittir. Şu halde Ibu arkadaşların 
biraz külfete girmek suretiyle pekâlâ bu fasul
yeleri ihracetm'ek 'durumunu kendiliklerinden 
yaratmaları mümkündür. Mümkün olan bir şey 
var iken, standartları değiştirmek veya '.beynel
milel standartların dışında ve o standartlara uy
gun olmıyan malı, ıbir defaya mahsus olmak üze
re yurt dışına sevk 'ederek bu suretle yurt mal
larımızın aleyhinde dış pazarlarda menfî bir 
propagandanın doğmasına sebebiyet vermek 
kanaatimizce hatalı olur. Kaldı ki, son 
defa Hükümetlimiz zamanındaki, 2 1 . 9 . 1966 ta
rihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır; bu, Balkan
lar Kurulu kararına göre bölgenin, yani, Doğu 
Karadeniz bölgesinin hususiyeti nazarı dikkate 
'alınmak suretiyle ınizanınamedekl bu yüzde 14,5 
rutubet, yüzde 4 tolerens tanınmak suretiyle 
yüzde 19,5 a yükselmiş vaziyettedir ki, «bu suretle 
gerek Hükümet tarafından son defa alman bu 
kararname ve gerekse tüccarın biraz himmetiyle 
fasulyelerin rutubetimi bu dereceye ve hâttâ bu 
'derecenin altına düşürmek mümkün olduğuna 
ve bu şartlar içerisinde de ihracat gayet rahat
lıkla yapıla.oağwıa göre, arkadaşımızın ileni sür
müş olduğu bir Anayasa mesel esinin, hiç olmaz
sa fasulyede olsum, vâriıd olmadığını ifade et
mekte bendeniz mazurum. Saygılarımı suna
rım. 

Arkadaşım, bu mahsulün değerlendirilmesi 
için bu tarz takyit, edici hükümlerin Anayasanın, 
mahsullerin değerlendirilmesi babında serd etmiş 
olduğu hükümlere aykırı bir davranış olup olma
dığını ifade ederek, sual halinde bunu huzura ge
tirmektedir. Kanaatim şudur- Hukuki yönden 
bir defa elimizde bir Anayasa vardır, doğrudur. 
Bu Anayasa, mahsulün değerini ve değer fiyatı
na satılmasını öngörmüştür, doğrudur. Ancak 
mahsul ne şekilde değerlendirilecek ve değer fi
yatını bulacaktır? Bunu da Anayasanın ışığında 
ona uygun olarak çıkarılmış olan hukukî mevzu
atta aramak icabcder. Sözümün başında ii'ade 
ettiğim gibi, Hıfzıssıhha Kanunu ve bunun tat
bikatı ile ilgili Gıda Maddeleri Nizamnamesi; ni
hayet, Türk Standartlar Enstitüsünün aldığı ka
rarlar. Bunların hepsi bir ilmin ışığı altında bu 
mahsullerimizin gerek içeride, gerekse dışarıda 
hem mahsulün değerlendirilmesi, hem de vatan
daşların sıhhatleri ve hayatiyetleri bakımından 
göz önünde tutulan ve ilmî yönden tetkik edile
rek ortaya konan nosyonlardır, normlardır. Bi
naenaleyh, bunu şu şekilde neticelendirmek müm
kündür. Evet, Anayasa mahsulün değerlendiril
mesini.öngörmüştür. Ancak anladığımız mânada 
mahsulün değerlendirilmesi kalite ve evsaf bakı
mından bozuk olan bir mahsulün veya diğer ,lür 
tâbirle, standartlara ve normlara uygun olmayan 
bir mahsulün bir defa dışarıya ihracı değil; fakat, 
standartlara ve normlara uygun olan mahsulün 
devamlı olarak ihracı ile, devamlı pazarlar bulun
ması ve bu suretle, devamlı alıcılarla, devamlı su
rette mahsulün değerlendirilmesi esprisinde tat
bikatı aramak ve mütalâa etmek icabcder. 

Burada bir noktayı da arkadaşımızın dikkat 
nazarlarına sunmakta fayda mütalâa etmekteyim. 
O da şudur arkadaşlarım: Müstahsil malını tüc
cara satmaktadır. Tüccar, ithalâtçı olarak veya 
ihracatçı olarak malı, dış piyasalara sürmekte
dir. Konulan normlar, standartlar olarak ileri sü
rülen hususlar, ifade ettik ki, yüzde 14,5 dur. 

Bu tüccar arkadaşımız, 'bir ihracatçı arkada
şımız, elindeki fasulyeleri, fazla değil, yine Ta
rım Bakanlığı (teknik teşkilâtının yapmış oldu
ğu etütler ve tecrübelerle ortaya çıkan duruma 
göre ki, aynen şöyledir; Tarum Bakanlığınca yap
tırılan tecrübeler Çarşamba fasulyelerinin gölge
de 5 - 8 gün kurutulmak suretiyle rutubet dere
cesinin normıal seviyeye indiğini göstermiştir. 1 

BAŞKAN — Sayın Baıhattin Uzunoğlu bu-
I rumuz efendim. 

BAHATTIN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri, bu sözlü 
sorumu geçen sene sormuştum. Her nekadar 
esprisini kaybetmişsede; gerek bu Mecliste Se-

I çim Kanununun çıkarılması istendiği sırada, ge-
I rek seçimlerde «çalı fasulyesi önergesi» adı al-
I tında istismar edilmesi bakımından bâzı nok-
I talara değinmek istiyorum. Sözlü sorumda da 
I zikrettiğim gibi, 1965 senesinde İspanya'da ku-
I raklık olmuştu, İspanya'daki bu kuraklık dola-

yısiyle Fransa ve İtalya bizdim mercimek, nohut 
I ve fasulye istediler. Bunun üzerine 1961 - 1962 se 
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nelerinde ihracedilip de hiç itiraz vâki olmıyan 
Çarşamba ve Terme fasulyelerinin numuneleri, 
ihracatçılarımız tarafından Avrupa alıcılarına 
gösterilmiş, pazarlık yapılmış, numuneler veril
miş, mukaveleler yapılmış olduğu halde Ticaret 
Bakanlığı, bu fasulyelerin fazla rutubetli olduğu
nu ileriye sürerek, ihracına izin vermemiştir. 
İhracatçılarımız, Hükümetin bu kararını Av
rupalı alıcılara bildirmişler, Avrupalı alıcılar 
% 18 rutubete kadar bu fasulyelerimize alıcı 
olduklarına dair telgraf çekmişlerdir. Bu telgra
fın fotokopisi Ticaret Bakanlığındaki Standart
lar Müdürü Fasih Beye getirilmiş, verilmiş ol
duğu halde bu defa bu fasulyeler sararır, 
bozulur mülâhazasiyle bir süre Samsun'da ar-
diyelrde bekletilmiş, sararın a d.ığı görülmüş, bo-
zulmadığı görülmüş, raporlar verilmiş. Alıcı
lar % J8e kadar rutubet kabul ediyorlar. Son 
yapılan muayenede rutubet % 15,75 e çıkmış 
ki, bu vaziyet karşısında, memleketimize döviz 
getirecek ve bu suretle müstahsilin eline daha 
fazla para girmesini temin edecek olan bu ih
raca her nedense müsaade verilmemiştir 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz belki bâzı 
mevzulardan. anlamanı ama, bir köylü çocuğu 
olarak bütün ecdadımın bu işle uğraşması, bir 
zahireci olmam, bütün akraba ve taallûka tı
nını da /yahirecilikle iştigal etmesi bakımından 
fasulyeden ve bölgenin mahsulü olan mısır ve 
tütünden anlarım. Bu sözlü sorum münasebe
tiyle, fasulyeden anlamıyan; fakat, bunu istih
za ile karşılıyan bâzı arkadaşlara şahidoldunı. 
Gerek matbuat vasıtasiyle, gerek seçimlerde 
bu sözlü sorum ile alay ettiler. Gönül isterdi ki, 
benim bölgemin milletvekilleri bu fasulyeleri 
yetiştiren müstahsili arın reylerini almışlardı, 
beni desteklesinler. Diğer milletvekilleri belki 
fasulyeden anlamazlardı; onlar belki Sayın 
Başvekil gibi, fasulyeyi leylî mektepte gör
müşlerdi, belki de lokantada, pilâv üzerinde 
görmüşlerdi. Ben onları mazur görürdüm. Sa
yın Başvekil çalı fasulyesinden bahsediyorlar. 
Ben kendilerine izah edeyim. Bu fasulye yal
nız çalı fasulyesi değil, bunun kendi tabirle
riyle türlü çeşitleri vardır. Horozu vardır, Se
laniğ'i vardır, tonbulıı vardır, şekeri vardır, 
barbunu vardır battalı vardır, dermasonu var
dır, ayşe kadını vardır ve nihayet işte çalıya 
saran ve bu hususiyetinden dolayı da çalı fa
sulyesi dedikleri, Başvekilin de öğrene öğrene, 

mektepte yemek suretiyle öğrendiği, bu cali 
fasulyesi vardır. Bâzı arkadaşlarım bana, soya 
fasulyesi dediler. Hayır arkadaşlar, soya fa
sulyesi değil... Soya fasulyesinin diğer ismi, bi
zim memlekette çok yetişir, çılbandır. Erzin-
can'lılar bilir, orada horuzu yetişir bunun; 
bizim Çarşamba'da yetiştiği gibi, dermasonu 
Niğde'de yetişir. Fakat diğer arkadaşlarım bu
nu anlamadıkları için benden sordular. İşte 
nasıl Sayın Başvekil fasulyeden anlamıyorsa 
ve sadece bunun çalısını biliyorsa, bir çok çe
şitlerini de ben burada arz etmiş bulunuyorum, 
Sayın Başvekil.... 

TİCARET BAKANI SADİK TEKİN MÜF-
TÜÜĞL17 (Zonguldak) — Bunun Başvekille ne 
alâkası var? 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Mü
saade ederseniz şimdi alâkasını söyliyeceğim. 
Size teşekkürlerimi arz ederim; gerekli ehemmi
yeti verdiğiniz için, Başvekil seçimlerdeki ko
nuşmalarında çalı fasulyesi önergesinden bah
settiği için, Başvekilden bahsediyorum. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Başvekille hiç bir 
alâkası yok. 

. BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Be
yefendi, ben, zatıâlinizi sükûnetle dinledim. 
Müsaade buyurun da karşılıklı münakaşa et-
miyelim. Sayın Başkandan sataşmaları durdur
masını istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Başvekilin beşiğini 
annesi belki gül ağacının dibinde sallamıştır, 
belki İsparta halısının üzerinde sallamıştır; ama, 
Çarşambalı 200 bin vatandaşın temsilcisi olan 
Bahattin'in beşiğinde, işte o çalı fasulyesinin, 
beğenmediğin, 200 bin nüfusun geçimi ile ilgili 
bir nebat olan çalı fasulyesinin gölgesinde sal
lanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben fasulyecinin, mı
sırcının, tütüncünün reyi ile buraya geldim, onun 
mahsûlünün para etmesi içinde gayet halisane 
bir şekilde bu sözlü soru önergemi vermiştim. 
İşte fasulyeden anlamıyan; fakat, kendini fasul
ye gibi nimetten sayan bâzı arkadaşlar bunu is
tihza mevzuu yaptılar, 200 bin nüfusun geçim 
vasıtası olan bu fasulyenin pancar fiyatına satıl
masına sebeboldular. Ama, bu fasulye satılmadı 
mı? Gitti arkadaşlar, kaçak gitti. Üzülerek ifa
de edeyim ki, yine iktidarın ilçe başkanları İhı-
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ye'de, Merzifon'da, Havza'da, Çorum'da dağ mal
larına bunu karıştırmak suretiyle Mersin limanın
dan kaçak olarak Vitral ve Mehmet 'Kiremitçi 
Firması eliyle kaçak olarak gönderdiler. 

Şimdi Sayın Bakana geleyim, diyorlar ki, 
Hıfzıssıhha Kanunu 1930 senesinde çıkmış. 1930 
senesinde çıkan Hıfzıssıhha Kanununun Gıda 
Maddeleri Nizamnamesi de 1952 senesinde çıkmış. 
Bu devirlerde vapurlar Fransa'ya, İtalya'ya iki 
ayda gidiyordu arkadaşlar. Bugün bir haftada 
gidiyor. Bu fasulyelerin bir haftada bozulması
na imkân yok. Çarşamba ve Terme fasulyesi 
yalnız başına vapurda giderken bozuluyorda, dağ 
malları arasında kaçak olarak giderken bozulmu
yor mu? İşte standartlara aykırı olması ve Türk 
malının değerinin düşmesi bunun kaçak olarak 
gidişinden ileri gelmektedir. Dağ malı serttir, 
sahil malı Çarşamba, Terme fasulyesi ise yumu
şaktır. Birisi on dakikada pişer, diğeri arkadaş
lar, bir saatte pişer. Ecnebi bunu pişti zannede
rek alacak, dişine vuracak, birisi taş gibi, diğeri, 
hamur gibi olmuş. İşte bu kaçakçılığa evvelâ 
Hükümet mâni olsun, ondan sonra, malımızın 
değerinin dışarıda düşeceğinden bahsetsin. 

Muhterem arkadaşlarım, benim bu sözlü soru
yu getirmekteki asıl kasdım şu : Seçim bölgem 
olan Samsun'un Çarşamba ve Termcsi'nin başlıca 
iki mahsûlü vardır. Samsun, deyince tütün akla 
gelir. Fakat Çarşamba ve Terme fasulye ve mı
sır yetiştirir. 150 - 200 bin çuval fasulye çıkar, 
buradan. Bu fasulyeye ve mısıra senelerden beri 
hiçbir Hükümet el atamadığı için bu bölge halkı, 
arazisi çok zengin, Karadeniz'in zahire ambarı 
olan Çarşamba ve Terme halkı, maalesef bu sebep
ten kalkmamamıştır. Bunun sebebi ve bir tek 
milletvekilinin de buraya gelip Hükümete bunu 
duyurmamasıdır. Ben bunların iyi bir şekilde 
değerlendirilmesini, köylünün halini bildiğim için 
getirdim. 

BAŞKAN — Saym Uzunoğlu, vaktiniz ta
mamdır. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Gönlüm isterdi ki, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
arkadaşlar beni desteklesin. Fakat bırakın des
teklemeyi, maalesef kösteklediler. Onların bir 
kısmı avukattı, bir kısmı operatördü ve anlamı
yorlardı. Meselâ, Sayın llyas Kılıç tütün ziraa-
tinden anlar. O bölgenin reyini aldığı için onun
la meşgul olur. Anlamıyanların, anlıyanları des

teklemeleri Hükümet nezdinde teşebbüslere geç
meleri suretiyle işte bugün çok mağdur bir du
rumda olan Çarşamba ve Terme köylüsünün bir 
nebze olsun 'sevindirmiş olacaktır. Bu sene de 
aynı vaziyet, pancar fiyatına, yetmiş - seksen ku
ruşa fasulye satılmaktadır. Sayın Bakandan is
tirhamım, daha evvelki Ticaret Bakanından çok 
fazla anlayış gösterdiler; fakat, sataşmasalardı 
kendilerine çok fazlasiyle müteşekkir olacaktım. 
(A. P. sıralarından «yağcılık yapma.» sesleri) 

BAŞKAN — Yine müteşekkirsiniz. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 

Ben hiç kimseye yağcılık yapmam. 
BAŞKAN — Saym Uzunoğlu, lütfen. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 

Bitti Sayın Başkanınm. 

Arkadaşlarım, şuraya da dokunayım, isterse 
hatırları kalmasın. Hükümete, biraz evvel bir 
paşanın söylediği gibi, bu işlerden anlıyan ba
kanları seçmesini tavsiye ederim. Bir mağaza
sını Samsun'da , işletemiyeni, Amasya'da bir 
ocağını çalıştıramıyanı bu Hükümetin başına 
Ticaret Bakanı yaparsanız, işte fasulye işi böyle 
olur. Ondan sonra oradan bağırırsın İşçi Parti
liye, komünist, diye. Bu millet komünist olmaz 
arkadaşlar, sırtı pek, karnı tok olursa... Sırtı pek, 
karnı tok olursa İşçi Partisi sözcüsüne bağırmak 
lüzumunu hissetmezsin. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, sözünüzü kes
mek zorunda kalacağım efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Bununla da alâkadar olmasını ve komünizmin bu 
memlekete sirayetini önlemesini tavsiye ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, 18 dakikalık bir za

manımız kalmıştır. Bu arada gündemimizin ikin
ci sırasında bulunan sözlü soruyu da ikmal ede
biliriz, zannediyorum. 

2. —• Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü isliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

BAŞKAN — Saym Ahmet Şener?.. Burada 
Saym Tarım Bakanı burada. Soruyu okutuyo
rum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Tarım Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasını saygılarımla arz ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

.1. 440 sayılı Kanuna tâbi 227 sayılı Kanunla 
kurulmuş Tarım Bakanlığına bağlı Süt Kurumu 
Umum Müdürlüğü bu tarihe kadar ne miktar süt 
işliyerck kryınetlendirmiştir? 

2. Ne kadar özel sektör teşvik ve ona önder
lik etmiştir? 

3. Memleketin süt istiklâlciyle ve hayvancı-
bğiyle önemli olan bölgelerde ne gibi örnek tesis
le1!' kurmuştur? 

4. Kurulmuş olan bir örnek nüve varsa Dev
let eliyle veya özel teşebbüsle mi kurulmuştur? 

5. Karma ekonomi esasına göre hangi koope
ratiflerle iş ve sermaye ortaklığı yapılmıştır? 

6. Kurumun bu maksatla beş senelik plâna 
ve yıllık programa göre ön projeler ile program-
laştırılmış olan yatırım harcamaları için 1963 ten 
1965 yılma kadar ne miktar para ayrılmış ve 
bunun ne kadar kısmı harcanmıştır? 

7. Adana, İstanbul, İzmir ve Kars'ta kurul
ması öngörülen süt endüstrisi fabrikalarının du
rumu ne safhadadır? 

8. Trabzon ilinin Tonya, Maçka ve Çaykara 
ilçelerinde mevcudolan nüfusun % 80 ni hayvan 
mahsullerinden geçinmekte olduğu ve hayvancı
lıkla iştigal ettikleri malûmlarıdır. Bu memle
ketin yağının Türkiye'de ve birçok pazarlarda 
makbul olmakla beraber beslenme yönünden çok 
kullanıldığı halde şimdiye kadar Süt Kurumu ta
rafından bu bölgede hiçbir etüt yapılmış mıdır? 
Yapılmışsa mahiyeti nedir? 

9. 440 sayılı Kanunun 9 nen maddesinin ver
diği yetkiye göre Bakanlık tarafından bu kurum 
hiç teftiş edilmiş midir? Edilmiş ise plân ve 
programın tahakkuk etmediğine göre ne muamele 
yapılmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, buyuru
nuz. 

TABIM BAKANI BAHRİ BAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün çalışmala-
larına dair TraJbzon Milletvekili Sayın Ahmet 
Şener'in sözlü sorularına cevaplarımı arz edi
yorum. 

410 sayılı Kanuna tabi ve 227 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan Türkiye Süt Endüstri
si Kurumu 13 . 12 . 1963 tarihinde çalışmalarına 
başlamıştır. 1964 yılında biri Kars'ta, diğeri İs
tanbul'da ' olımak üzere, Federal İsviçre Hükü
meti ile yapılan bir anlaşma neticesi oradan te
min. edilen bir yardımla bu iki fahrikamn yer
leri etüdedilmiş, tesbit edilmiştir. 1964 yılın
dan 1965 yılma kadar olan müddet bir etüt saf-
hasi'dır. Bunun yanında kendi öz kaynakla
rımızdan temin edilen para ile birisi İzmir'de, 
•diğeri de Adana Via olmak üzere, iki tane süt 
'süt fabrikacının yeniden yerleri tesıbit edilmiş 
ve 1965 yılına 'kadar etütleri ikmal edilmiştir. 
1965 yılımda her dört fabrikamızın da ihalesi 
yapılmıştır. 1966 yılında temin edilen 40 mil
yon liralık bir kredi ile fabrikaların inşaatına 
başlanmıştır. .1967 Haziranına doğru montajı 
bitecek ve Fabrikalar işletmeye hazır duruma 
getirilecektir. Fabrikaların kuruluş yerlerinin 
teslbitin'de elbetteki mevcut süt kapasitesi, yem 
istihsal kapasitesi ve devamlılığı sağhyacak di
ğer hususların hepsi etüdodilmistir. Devamlı
lığın sağlanması için de lüzumlu tedbirlerin 
aimması babında çalışmalara başlanılmıştır. Bu 
konu kendi basma bir konudur. Genişliğine bir 
teknik malûmatı burada vermek her halde 
Yüce Meclisi fuzuli işgal etmek olacaktır. 

1963 ten 1965 yılma kadar sarf edilen para 
yoktur. 1965 yılında 5 528 825 liradır, sordu
ğunuz için arz ediyorum. 1966 yılında sarf edi
len para yekûnu da 41 259 milyon lira civarın
dadır. Bunun dışında Türkiye'de mevcut eko
lojik şartların tesbiti neticesinde bir süt ha
ritası meydana getiril'miştir. Bu meydana ge
tirilen haritada priyorite tanınan illerimiz şu 
şekilde sıralanmıştır : Eskişehir, Bursa, Sam
sun, Konya, Gaziantep, Zonguldak, Diyarba
kır, Erzurum, Sivas, Malatya, Sakarya, Trab
zon, Bingöl, Van, Mardin, Muş, Ağrı, Bitlis, 
Siirt, Maraş, Çanakkale, Afyon, Amasya, Yoz
gat, Edirne, İsparta ve Niğde'dir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında teklif 
edilen TraJbzon ili süt ve mamulleri tesisleriyle 
ilgili olarak mahallinde, kurumun yetkili ele
manlarınca tetkiklerde bulunulmuştur. Kuru
mun çalışmaları devamlı olarak izlenmektedir. 
Programlımızın ta'hakkuk ettirilememesi gibi bir 
durum vâridolmadığmdan, bu konuda her han-
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gi bir işlenilin yapılması da düşünülmemiştir. 
Saygıyarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, -buyuru
nuz efendim. 

.AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakana 
teşekkür ederim. Kendileri çok kıymetli bir ar
kadaş ve meslektaşımdır. Bu sözlü soru öner
gem 16 . 12 . 1965 tarihinde verilmiştir. Hemen 
hemen 10 gün sonra tam bir sene olacaktır. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Bakanın 
bunda kabahati yoktur. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Lütfedin 
sayın arkadaşım, Bakanı sıyanet etmek ica-
bederse, muhafazakâr bir meslekdaşı olarak, 
bendeniz sıyanet ederim. Onun için aramıza 
zatıâlinizin girmesine bir sebep olmasa ge
rektir. Lütfen bırakın da teknik bâzı hu
susları ortaya koyalım. 

İstihsal ve işletme tekniği ve kıymet
lendirmeleri bakımından Süt Kurumu, 1963 yı
lında, kendilerinin de ifade ettiği gibi, ku
rulmuştur. Süt Kurumunun bu tarihe ka
dar yapmış olduğu icraatı dolayısiyle, Sayın 
Bakan burada rahatlıkla konuşamadı, cevap
ları bizi ve ilgili zümreyi tatmin etmemiştir. 
Çünkü, bilginin yanında eğitimin de bulunması 
lâzımdır. Ama, bu bilgisini eğitim yolu ile va
tandaşa ve yerlerine ulaştırmamıştır. Teknik 
hususatı, ulaştırma imkânlarını araştırma
mıştır. Organizasyonu yoktur. Kendilerinin 
de ifade ettiği gibi, asıl bu süt sanayiinin, 
süt endüstrisinin kurulması icabeden yerlerde 
bu hususları tesbit edip kıymetlendirememiş 
ve yapamamıştır. Kanunun vermiş olduğu yet
kileri sadece personel bakımından değil, da
ha ziyade istihsali artırma bakımından mütalâa 
etmeliyiz. Söyliyeyim size, kendileri çok iyi 
bilir, bugün bizim memlekette bir vatandaşa 
ikiyüzelli gram süt düşmektedir. Memlekette 
70 - 75 milyon hayvan vardır, ama bugün 
ikibuçuk - üç milyon ton süt elde edilmekte
dir. Halbuki, kendileri bilir, yabancı mem
leketlerdeki rekortmen inekler, senede itam 10 
bin litre süt vermektedir. Türkiye'de ise bir 
lâktasyon devresinde ancak beş yüz kilo süt 
veren inekler besliyebildik. Bu Süt Kurumu 
kurulurken ve bu kuruluşla ilgili olarak bu 
kanunu kendilerine tevdi ederken, onlardan 

bu mevzuda çok şeyler bekledik. Maksat bu 
bir lâktasyon devresinde Kurumun bir inek
ten beş yüz kilogram süt alması veyahut va
tandaşın ineğinden günde bir veya üç litre 
süt alması değil, vatandaşın yanma, köylere 
kadar gidip orada bunu organize etmek ve 
tedbirlerini almaktı. Sayın Bakan arkada
şım, bu yapılamamıştır. Mevzu olarak bu 
Süt Kurumunu niçin seçtim. Bunu seçişi
min bir sebebi vardı. Yeni kurulmuş, yeni 
imkânlar verilmiş olan bu Kurum, bu imkân
ları kıymetlendirerek vatandaşın ayağına gi
decekti. Gidememiştir. Bizi de süt ve süt 
mamulleri bakımından tatmin edecekti. Ede
memiştir. Burada arkadaşımız sadece basit 
bir bilgi vermiştir. 

Kurulacak olan bu fabrikalar çok gecik
miştir ve bunlar daha kurulmamıştır. İnşal
lah -1967 yılında açılır ve açılış törenine lüt
fedip bizi de davet ederlerse gideriz. Gidemiye-
ceğiz, ben biliyorum. Bunları rahatlıkla 
söyliyelim. Çok samimî olarak tanıdığım ar
kadaşıma söylüyorum, bunların! murakabe
sini, 11 umum müdürlüğün murakabesini yap
mak çok çetindir, onu da biliyorum. Ama, 
burada sual soruyorum, diyorum ki, muraka
be ettiniz mi? Ben bir sene evvel sorduğum 
soruya bir milletvekili olarak bir sene sonra 
cevap alırsam kendisi murakabe yapmak im
kânına sahip midir? Yapılamamıştır. Plân 
tatbik edilmiş midir? Beş Yıllık Plânda, 1964 
yılı Programının 101, 102, 103 ncü sayfaların
da derpiş edilen hususlar vardır. Onların han
gisi tahakkuk ettirilmiştir? Ettirilmemiştir. 
Bu! umum müdürlüğün bir eskilik içinde yerle
şip kalmaması için, yeniliği ve kanunların ver
miş olduğu yetkiyi iyi kullanması iç'in ben bu 
suali sormuştum arkadaşımdan istirham ede
ceğim, kendilerine çok teşekkür ederim. Zah
met buyurmuşlar, bize bir cevap vermişlerdir. 
Teşkilâtı yeni bulunan yeni bir kuruluşu eski 
halde bırakmıyalım. Onun için lütfetsin arka
daşımız. îkiyüz elli gram süt düşüyor, nüfus 
başına. Halbuki, kendileri iyi bilir, bir kilo, 
iki kilo düşen yerler vardır. Biz bu memle
kette süt içmek için görüyorsunuz kuyruğa gi
riyoruz. ŞSimdiıye kadar ne miktar süt kıymet-
Dendirilmiştir ? diyorum. Hiçbir şey. Üç sene-
denberi bir kilogram sütün, süt endüstrisi 
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kurumunca, kıymetlendirilin! esi yapılmamış/tır ? 
Darılmıyalım; yani, icraat yapmadım mânası
na .değil. Bunun 10 bin litreye çıkarılmasını 
arzuluyorum, desinler. Yük hiçbir şey kıymct-
lendirmemiıştir. O halde niçin kıymeti endiril-
mediğini, hiç olmazsa tahrik etmek suretiyle 
önliyclim. Bilâhara teşvik edelim, imkânsızlık
ları varsa tedbirlerini alalımı ve imkânlarını 
burada bulalım. 

Ondan sonra diyorum ki, köyllerde koope
ratifler kuracaklardı. Bu kooperatifler kurul
muş mudur? Hayır kurulmamıştır. Süt koope
ratifleri kurulacaktı. Bununla ilgili olarak bir 
de örnek verdim: Trabzon. Başka yerleri de
ğil de, burayı örnek vermenin bir sebebi var
dır. Çünkü Trabzon'un hayvancılık bakımın
dan önemi haiz dağ kazaları vardır, Çaykara, 
Maçka ve Tonya bunlar arasındadır, hayvan
cılık ve yağ bakımından Türkiye'nin en meş
hur yerleri buralarıdır. Etüt mevzuunda sade
ce bir süt haritası görebiliyoruz. Yerlere göre 
kıymetlendirmelerde bunlara puvanlar verildi. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz 
ki, bu haritadaki kıymetlerin, bu dört vilâyet
teki süt fabrikalarının işletilmelerinin tahak
kuku için aradan 3 - 4 sene geçecektir. Hari
tada sayılanlları bir zarbedelim, o zaman ara
dan kaç. sene gezecektir. Bunu ben, arkadaşımın 
takdirine arz ederim. Kendilerinden, gerek Ta
rım. Komisyonu çalışmalarında ve gerekse 
Bütçe çalışmalarında hiçbir şey esirgenme-
mektedir. Bunlar verilirken bu hususta arka
daşları tahrik etsinler, bir istikamet versin
ler ve bunllar yerini bulsun. Aksi takdirde 
1963 yılında kurulmuş olan Süt Kurumunu üç 
sene sonra eski bir kurum haline getirmiş ola
cağız. 

Hürmetlerimle. 
TARIM BAKANI BAHRİ BAĞDAŞ (Kon

ya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Sayın Başkan, ben yalnız bir hususu 
tavzih için söz aldım. Sayın soru sahibi arka
daşımız Ahmet Şener Bey, bir senedenberi söz
lü sorumun cevabını ancak bugün alabildim, 
buyurdular. Elbette bu ne benim elimde idi, 
ne de muhterem Ahmet Şener Beyin. Kendi
leri iyi bilir İler, kendileriyle beraber sırf bu 
sözlü sorunun cevabını arz edebilmek için belki 
10 celse, belki 9 celse kadar burada bekle
dik. Ondan sonra gensorular geldi. Elbette ki 
ölimizde olmıyan sebepler dolayısiyle Divanım 
takdir hakkını kullanmasına müdahale edecek 
halde değildik. Oecikme bu yüzden olmuştur, 
arz ederim. 

Süt ineklerinin geliştirilmesi konusunda Ba
kanlığımızda geıııiş bir çalışma okluğunu ken
dileri de biliyorlar. Ben Yüce Meclisin teknik 
(konularla vaktini almamak için daha fazla tek
nik malûmat arz etmeye girişmedim. Müsterih 
olsunlar, ben. işi ele aldım, dört fabrikanın in
şaatı büıtün hızdyle devam etmektedir,! 9G7 yı
lında Cenabı Hak ııasibedeedktir. İnşallah ben 
de kendisini davet edeceğim ve resmi küşadma 
gideceğiz. Hürmetlerimle, 

AHMET ŞENHR (Trabzon — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Vaktin geçmiş olması dolayısiyle, 9 Araplık 

1966 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzer*1 

birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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LAR VE CEVAPLARI B) YAZILI SORUJ 

1. — Ay dm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
İncir ve diğer klâsik kuru yemişlerimize bir ta
ban fiyat tesbitinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Devlet Bakanı ve Ticaret Bakan 
Vekili Cihad Bİlgehan'm yazılı cevabı (7/136) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. Saygılarımla. 

Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

1965 yılı mahsulü kuru incirden bin ton ka
darının hâlâ müstahsilin elinden çıkarılamamış 
olması sebebiyle, köylü güçlüklerle karşı karşı
yadır. Yeni mahsûl yılı gelmiş olmasına rağ
men, köylü eski mahsulünü satacak alıcı bula
mamaktadır. Bu sebeple,* yeni yılın gerektir
diği bakım, yetiştirme işleri aksamaktadır. Önem
li bir ihraç malımız ve döviz kaynağımız olan, 
rakipsiz nefasetteki incirlerimize, devamlı ve 
müstakar bir fiyat politikası uygulanmayışı 
sebebiyle, köylümüz incir ağaçlarını sökmeye baş
lamıştır. Bu durumu önlemek için : 

1., Kuru incirde de, üzümde olduğu gibi, bir 
BOARD teşkili için Bakanlığınızca her hangi 
bir teşebbüs yapılmış mıdır? 

2. tncir ve diğer klâsik kuru yemişlerimi
ze, Devletçe taban fiyat tesbiti düşünülmüş 
müdür? 

3. Aydın ili içinde, geçen yıl ürününden el
de kalan kuru incirleri, bozulmadan, kooperatif
ler eliyle satmalmak imkânları araştırılmış 
mıdır? 

4. Köylünün incir tarımını terk etmek üze
re, aeaçları sökmesini önlivecek, ekonomik kök
lü tedbirler düşünülmüş müdür? 

5. Ortak Pazar ülkelerine yapılacak ihraç 
kontenjanlarının yükseltilmesi için, son Ortak 
Pazar Parlâmento toplantısına her hangi bir ça
lışma götürülmüş müdür? 

T.C. 
Ticaret Bakanlığı 25.8.1966 

Dış Ticaret Dairesi 
5/15047 

Şube remzi ve No. 311.2 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10.6.1966 tarihli 7/136.2051/10455 g a . 
yılı yazınız. 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un incirde 
taban fiyatı ve bununla ilgili tedbirler hakkın
daki soruları aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Saygı ile arz olunur. 
Ticaret Bakanı V. 

Cihad Bilgehan 

1. Üzüm için kurulmuş olan özel statüyü 
haiz Birlik, üzüm ihracatında memleketimizle 
Avustralya ve Yunanistan arasında müşterek bir 
ihraç politikası takibi zaruretinden doğmuştur. 
İncir için böyle bir durum olmadığından bu 
maddenin ihracatı için özel bir birlik kurulması 
düşünülmemektedir. 

2. Taban fiyatı tesbit edilerek müdahale 
mubayaasında bulunmak maksadiyle fındık için 
21.7.1966 tarihli 6/6815 sayılı, çekirdeksiz kuru 
üzüm için 21.7.1966 tarihli 6/6705 sayılı karar
nameler istihsal olunmuş ve yürürlüğe konulmuş 
bulunmaktadır. İncir için de aynı şekilde bir 
karar yürürlüğe konulmak üzeredir. 

3. 1965 - 1966 mahsulünden elde ihraca sa-
lih stok bulunmadığı ilgililer nezdinde yapılan 
soruşturmadan anlaşılmış bulunmaktadır. 

4. Son beş yıllık kuru incir üretimi aşağıda 
gösterilmiştir. 

1961 48 000 Ton 
1962 45 000 » 
1963 50 000 » 
1964 40 000 » 
1965 45 000 » 

1966 yılı itibariyle de üretimin 53 000 ton 
olacağı tahmin olunmaktadır. Binaenaleyh köylü 
tarafından incir tarımını terk etmekten ziyade, 
yaşlı ve meyva vermez duruma gelmiş olan ağaç
ların sökülmekte olduğu söylenebilir. 

5. İncirin Ortak Pazara ithalinde gümrük 
resmi indirimini sağlıyan tarife kontenjanları
nın bu yıl daha da artırılması Dışişleri Bakan
lığı kanalı ile istenmiştir. 

2. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Pilot bölge olarak kabul edilen Altınözü ilçesin
de ne gibi işlerin plân ve programa alındığına 
dair sorusu ve Devlet Bakanı Cihad Bilgehan'ın 
yazılı cevabı (7/148) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
masını arz ve rica ederim. 

15.6.1966 
Hatay Milletvekili 

Hüsnü Özkan 

1. Hatay'ın Altınözü ilçesinin pilot bölge 
olarak kabul edilip yapılacak işlerin programa 
alındığı malûmdur. 

2. Bugüne kadar bu ilçede pilot bölge olma
sına rağmen ilçenin kalkmmasiyle ilgili bir faa
liyet görülmemiştir. Mezkûr bölgede ne gibi iş
lerin plân ve programa alındığının açıklan
masını. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : 1022 

6 . 9 . 1966 

Büyük Miıllet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 6 . 1966 gün ve 71148 - 2187/11702 

Sayılı, yazı. 
Hatay Milletvekilli Hüsnü Özkan'ın Başba

kanlığa yönelttiği, Sayın Başbakanımız tarafın
dan Hükümet namına cevaplandırılmakla gö
revlendirildiğim Pilot Bölge olarak kabul edıil-
rniş bulunan Hatay'ın Altınözü ilçesinde bugüne 
kadar yapılan ve yapılacak işler hakkındaki ya-
'zılı soru önergesine, Pilot Bölge çal ışımaları ile, 
yapılan, halen yapılmakta olanı ve yapılması 
plân ve programa alınan işler hakkında gerekli 
(bilgiyi hâvi cevabın 2 nüsha olarak sunulduğunu 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Devlet Bakanı 
Cihat Bilgehan 

Hatay - Altınözü Pilot Proje Alanında toplum 
'kal kim ması yönünden yapılan çalışmalar 
Bilindiği üzere, toplum kalkınması çalışmala

rına, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki 
esalslar çerçevesinde, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın sorumluluğunda, deneme bölgelerinde, kü
çük bir grup tarafından başlanmıştır. 

Hatay'ın Altınözü ilçesi 1965 yılında çalışma 
alanımda alınan ilk (6) pilot bölgelerimizden 
birisidir. 

Burada zikredilen çalışmaların (bir kısmı, 
toplum 'kalkınması çalışmaları Köy İşleri Ba
kanlığına devredil ine iye kadar Devlet Plânlama 

Teşkilâtı taraflından; bir kısmı da Köy İşleri Ba
kanlığı kurulduktan sonra organize ve icra edil
miştir. 

İlgili bölümde, kaynağı öteki Bakanlık ve 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluşları tarafından fi
nanse edilen ve toplum kalkınması ımetodları 
'kullanılarak organize ve icre edilen faaliyetler
den de 'bahsedileooktiir. 

Toplum kalkınması çalışmaları safha safha 
ele alınıp yürütülen faaliyetleri ihtiva »eder. Bu 
faaliyetler pilot ilçemin seçişi, di personel inin ye
tiştirilmesi, pilot ilçede araştırma yapılması, ilçe 
personelinin ve saha 'elemanlarımın yetişti itilme
si, köy önderlerinin yetiştirilmesi, program plân
lama ve teşkilâtlandı uma, uygulama ve değerlen
dirme safhalarıdır. 

Altınözü ilçesinde, son safha olan değerlen
dirme safhasıına kadar gelinmiş, bu bölgenin de
taylı bilgileri ihtiva ©den genel bir değerîendiıril-
mesıi yapılmışıtır. 

Bununla beraber, Altınözü ilçesinde 1963 
yaz aylarından başlıyarak, hugüna kadar, Köy 
İşi eri Bakanlığı ve öteki Bakanlıklar kuruluşla
rınca bugüne kadar yapılmış olan faaliyetleri 
şöylece özetlemek mümkündür. 

A) Köy İşleri Bakanlığı kuruluşları tara
fından yapılan faaliyetler : 

I - Halk Eğitimi Grenel Müdürlüğü : 
a) Altınözü ilçesi pilot proje alanı olarak 

alındıktan »onra ilçe merkezinde bir halk eğiti
mi merkezi açılarak müdürü hemen tâyin edilmiş
tir. Toplum kalkınması eğitiminde kullanılımak 
üzere 11 500 Tl. lık ödenekle, 12 000 Tl. tuta
rında sinema makinası, projeksiyon, radyo, 
amplifikatör, miktafon, teiyp ıgilbi eğitim araçla
rı 'gönde rilmişitir. 

Ayrıca (5) halıcılık, (1) dokuma kursu açı
larak, bunlardan 116 öğrenci mezun olmuş, 
•bunlardan kursu pekiyi ve iyi derece ile biti
ren 87 öğrenciye ('87) tezgâh dağıtılmıştır. 

8 Yönün de gezici demircilik ve maranıgoz-
luk kursu ile 4 yönün de (gezici köy kadın kur
su açılarak, demirci ve marangoz kurslarından 
1963 ten bu yana 110, 'gezici köy kadın kursla
rından 44 kız öğrenci mezun edilerek köylü va
tandaşlarımızın boş zamanlarının değerlendiril-

I mesi cihetine gidilmiştir. 
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1966 yılında 5 adeıd halk dersanesi açılmış, 
köy okuma odalarının sayısı 24 e yükselmiştir. 

<b> Iİ963 yılı Haziran ve Temmuz ayların
da, toplum kalkınması çalışmalarının çeşitli ka
demelerinde kullanılmak üzere, ilçenin faali ha
zır ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve ida
ri yapısını yansıtan bir araştırma yapılmış ve 
bu araştırmanın sonuçları yayınlanmıştır. 

c) Toplum kalkınma konularında idari 
personelde, halkda ve halk önderlerinde görüş 
birliği sağlamak arnaciyle; 1963 iEkiminde vali, 
il idare müdürleri, kaymakamlar, gönüllü ku
ruluşlar temsilcileri, Altınözü ilçe şube başkan
ları, öğretmenler, ebeler, sağlık memurları, köy 
muıhtar ve imamları için eğitim seminerleri ve 
önder kampları düzenlenmiştir. 

Bu seminerler ve kamplar için merkezden 
sadece teknik yardım yapılmış, bu konudaki 
diğer masraflar, toplum kalkınması metotları
nın 'sonucu olarak mahallî idarece sağlanmış
tır. 

d) Eğitim seminerlerinde yetiştirilmiş olan 
ilçe personeli, 1964 yılından itibaren, ilin mad
di ve teknik yardımlariyle desteklenerek; köy
lerde program plânlama ve teşkilâtlandırma 
çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar vesi
lesiyle devamlı şekilde ihalkın arasına girilerek 
idare ile halk arasındaki ilişkilerin geliştirilme
sine çalışılmıştır. 

Proje çalışmaları başlayıncaya kadar. Dev
let dairelerine aracılar kullanarak ve çekinerek 
'giren AltmÖzü halkı, çalışmalar ilerledikçe, dil 
'güçlüklerine rağmen; idare ile olan ilişkilerini 
köylerinde ve ilçe merkezinde geliştirmeye baş
lamış, ihtiyaçlarını çekinmeden ve aracı kullan
madan ilgililere aktararak çözüm yolları arama 
cesaret ve alışkanlığını kazanmıştır. 

Altınözü halkının evveliyatını bilen ve son 
çalışmaların ışığı altında durumu mukayese ci
hetine giden (her fert bu farklılığı kolayca mü
şahede edebilir. 

c) Bilindiği üzere, toplum kalkınmasının 
amaçlarından birisi de, büyük yatırımlar yapa
rak fiziki alanda göze batan önemli değişiklik
ler yapmaktan ziyade, mânevi alandaki 'gözle 
•görünmez önemli boşlukları doldurmaktır. 

Şüphe yok ki, mânevi alandaki boşlukları 
doldururken maddi alanda da gelişmelere önem 
vermemiz gerekecektir. Bu amaçla, bugüne ka

dar Altınözü'nün 28 köyünde program plânla
ma ve teşkilâtlandırma çalışması yapılmıştır. 
Alınan bilgilere ve mahallinde yapılan izleme
lere göre bu (28) köyden büyüklü küçüklü 116 
çeşit proje ele alınmış, bu projelerin (75) şi 
köy, ilçe ve il imkânlariyle yürürlüğe konula
rak, geri kalan projeler dalha sonraki yıllara 
kaydırılmıştır. 

Ele alınıp sonuçlandırılan ve devam eden 
projeler gerek Köy İşleri Bakanlığı kuruluşla
rı ve gerekse öteki [Bakanlıklar kuruluşlarını 
ilgilendiren faaliyetler arasında zikredilmekte
dir. 

f) Toplum kalkınması çalışmaları sonun
da, Altınözü ilçesinde kooperatifleşme faaliyet
leri de yoğunlaşmaya başlamıştır. 

, İlçede zeytin mahsulünü değerlendirme ko
operatifinin kuruluş hazırlıkları ilerlemekte
dir. 

Pasıkaya köyünde, buğday saplarından örü
len çanta, hasır şapka, duvar süsleri ıgilbi turis
tik eşyanın aracılar elinden kurtarılarak değer
lendirilmesi için bir sap örmeciliği kooperatifi 
faaliyete geçmek üzeredir. 

II - Y. S. E. Genel Müdürlüğü : 
a)1 Yol faaliyetleri : 
1964 yılında 5 km. yol prolgrama alınmış

ken, toplum kalkınması çalışmalarının başla
ması üzerine (halk katkısı geniş 'ölçüde artmış 
olduğundan 1(3 km. Balbatorun - Bohşin yolu ek 
programa alınmış, halk (bu yolun yapılabilme
si için 75 000 Tl. arazi bağışında ve 164 000 Tl. 
civarında da nakdî yardımda bulunmuştur. 

Bölgede yol çalışmalarına devam edilmekte
dir. 1965 yılma kadar 6 - 7 kin. si bitirilmiş 
olan Balbatorun - Bolhşin yolunun 7 - 14 km. 
arasındaki sanat yapısı bitirilmiş, kaplaması ele 
alınmak üzeredir. 

Bahsin - Mayadalı - Keskincik yollarının 
17 - 26 km. arasında sanat yapısı ve kaplaması, 
1966 programına alınmış; aynıca aynı yolun ev
velce yapılmış olup da boızulan 13 - 18 km. ara
sında yolun onarımı 1966 yılı programına dâhil 
edilmiştir. 

Babatorun - Çetenli, Toprakhisar, Kurtmez-
rası köylerine ait 7 km. iltisak yolunun tesfiye, 
sanat yapısı ve kaplaması 19616 programına alın
mıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 
Altmözü - Akdarı ve Yunusihan köylerine ait 
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9 Km. yolun 0 - 6 Km. arası tesf iyesine başlan
mış, 1 Kın. sinin sanat yapısı bitirilmiş olup ça
lışmalar devam etmektedir. 

b> İçme suları : 
içme suları çalışmalarında da, yol/da -oldu

ğu gibi geniş ölçüde halk iş gücünü vererek su 
yolları açmakta, çeşmeler için taş, kum v.s. gi
bi gönüllü nakdî ve aynî katkılarda bulunarak 
'birçok projeleri gerçekleştirme yolundadır. 

Mayadalı, Ronuyoğun ve Ziyaret köylerinin 
içme suyu projeleri 1966 programına dâihil edil
miş ve (bitirilmiştir. 

1964 yılında Seferli köyü ile Tokaçlı'nm ka-
lmsan maıhallesi içme suyu projesi tahakkuk et
tirilmiştir. 

1965 yılında Altınözü Merkez, Iskent, Kar-
sıı, Kamlberli, Akdarı köylerine ait içime suyu 
programının bir kısmı da 1966 yılına devredil
miştir. (Bu dört köye ait içme suyu keşif bede
li 1 090 756 Tl. sına baliğ 'olmaktadır. Bu çalış
malar sırasında kullanılan halkın işgücü, nakdî 
ve aynî yardımları bu hesalbm dışında kalmak
tadır. 

1966 yılında, 1965 ten devredilen içme suyu 
programları dışında Atayurdu, Toprakhisar, 
Kozkalesi ve iHacıpaşa ek örnek köylerinde in
şaatlar devam etmektedir. Bu köyler için ayrı
lan yatırım miktarı 350 488 Tl. dır. 

c> Köy •elektrifikasyonu : 
Altınözü ilçesindeki elektrik faaliyetlerini 

gören ve havaiyi [hattın köylerinin içinden ve 
'civarından geçeceğini düşünen Koakalcsi ve 
Ka'mlberli köyleri, köylerini elektriğe kavuştur
mak için çalba sarf etmıiye başlamış, toplum kal
kınması çalışmalarında önder durumda olan 
Kamlberli köyleri bu amaçlarını gerçekleştir-
ımek için -aralarında teşkilâtlanarak para topla
mışlar, köy önderlerinin ve ilçe personelinin 
rehberliğinde çalışmaya başlamışlardır. 

Halkın talelbi üzerine kaymakamlıkça he
men Kamlberli köyünün elektrik projesi hazır
lanarak işleme konulmuştur. 

65 000 Tl. keşif ıbedelli Kamlberli köyü elek
trik şelb ökesinin 10 000 Tl. sı il özel idaresince, 
30 000 Tl. sı, 1 100 kg. bakır tel karşılığı ola
rak, milletvekilleri için 'ayrılan ve Köy İşleri 
Bakanlığına devredilen ödenekten gönderilmiş
tir. 

Kamlberli köyü elektrik projesinin merkezin 
ve mahallî idarenin yardımları toplamı 40 500 
Tl. olmuş, bu konudaki nakdî halk katıgısı 
24 500 Tl. sini bulmuştur. Halk elektrik direk
lerini satınalmış, kendi eimek ve parası ile ta
şıtmış, çukurlarını açarak direklerini dikmiş ve 
trafosunu da getirtmiş Ibulunmaktadır. 

III - Topraksu Genel Müdürlüğü : 
İlçede toplum kalkınması çalışmaları başla

dıktan sonra, eğitimsel çalışmalar sırasında 
halk ve halk önderleri toprak ıslahı, toprak 
muhafazası ve topraksu kredilerinlden yararlan
maları konusunda aydınlatılmış olduklarından 
Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlü
ğü ile işbirliği yapılmış, bu işibirliği sonunda 
Altınözü ilçesinin toprak etütleri yaptırılmış, 
genel müdürlükçe merkez ilçede açılan toprak
su çiftçi eğitim kampında 55 köy genci eğitime 
tabi tutulmuş, aynı yıl içinde 378 000 Tl. İlk 
toprak muhafaza çalışmaları sonuçlandırılmış
tır. İşin önemli olan tarafı, toprak muhafaza 
çalışmalarına katılan köy önderleri ve genç 
çiftçiler öğrendiklerini kendi tarla ve bahçe
lerinde uygulamaya başlamışlardır. 

Genel Müdürlüğün kredi kaynaklarından 
yararlanmak istiyen (7) köyden (7) vatandaşa 
560 411,00 Tl. lık proje hazırlanmış, bu proje
nin tahakkuku için aynı vatandaşlara 
'265 825,72 liralık kredi ödenmiştir. Proje karşı
lığı ile, kredi bedeli arasındaki 194 585,49 lira 
projenin tahakkuku arasındaki halk katkısını 
ifade etmektedir. 

IV - Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğü : 

Altınözü ilçesinin envanteri çıkarılmış, ayrı
ca bu ilçenin Soferli köyünde kendi evini yapa
na yardım metodunun uygulanması için bir ön-
araştır'ma yapılmıştır. 

B) Diğer Bakanlıkların mahallî ve merkez 
kuruluşlariyle yapılan işibirliği sonucu ve de
vam edilen çalışmalar : 

1. Bayındırlık Bakanlığı : 
Altınözü ilçesinde toplum kalkınması çalış

malarına başlandığı zaman Altınözü ile Hatay 
arasında bulunan 18 km. lik yol çok bozuktu. 
Her mevsimde geçit vermekle beraber, arabalar 
çok sarsılıyor ve sık sık arıza yapıyordu. İlçe
de toplum kalkınması çalışması başladıktan 
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'sonra, halkın ve ilçe idaresinin devamlı ve ıs
rarlı istekleri üzerine, Bayındırlık (Bakanlığı 
Karayolları Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yapı
larak 1964 yılında asfaltlanmıştır. 

2. tiler Bankası : 

İlçe merkezine ait elektrifikasyon çalışma
ları, yine ilçede toplum kalkınması çalışmaları
na başladıktan sonra, İller (Bankası ile yapılan 
işbirliği sonunda inşaata öncelik verilerek, ilçe
nin elektrik tesisatı tamamlatılmıştır. İlçenin 
biran önce elektriğe kavuşturulması için gerek
li kuruluşlarca çalışmalara devam edilmekte
dir. 

3. Tarım Bakanlığı : 
Bilindiği üzere Altmözü'hün temel gelir kay

nağı tarıma ve tarım ürünlerinin çeşitli kolları
na dayanmaktadır. 

Tarım Bakanlığının Altınözü ilçesinde, bu 
konuda sarf ettiği çabalar önemli 'bir yer işgal 
etmektedir. 

Burada toplum kalkınması çalışmalarına 
başlandıktan ve lıalk bu konuda Jhtiyaçlandı-
rıldıktan 'sonra, hizme'tler köye daha sistemli 
olarak inmeye başlamış; budama ve zeytin 
toplama kuralarının ve ddmanstrasyonlarm sa
yı ve hacmi genişlemiştir. Suni -gübre kulla
nılması 1963 yılında 5 ton civarında iken, bu
gün bu miktar 250 tona yükselmiştir. Zirai 
mücadele halka intikal ettirilme yolundadır. 
Halk zirai mücadele aletlerine sahibol muştur. 
Bölgedeki selektör bina ve maıkinaları ile sıvat 
ve banyolukların sayıları - geniş ölçüde artırıl
mıştır. Bir değeriendi um e yapılmamış olmakla 
beraber Tarım Bakanlığının hu konuda harca
dığı para ile halk katgılarınm önemli yer tut
tuğunu ifade etmek gerekir. 

4. Millî Eğitim Balkanlığı : 
1964 yılında 7 köyde okul inşaatına başlan

mış, aynı yıl da Hatay'ın bütün ilçe ve köyle
rinde köy okulları ihale ile yapılırken, Altınözü 
ilçesinde inşaatlarda emanet usulü uygulanmış
tır. Toplum Kalkınması 'metodunun kullanıl
ması »cbehiyle halk okulları için köylerinin en 
güzel mevkiini ayırmış, taşını, kumunu getire
rek ve okulun temellerini kazarak gönüllü kat
kılarda bulunmuştur. 

Emanet usulü ile inşaatına başlanan 
55 000 Tl. keşif bedelli okullar 35 000 Tl. sına, 

115 000 Tl. keşif bedelli okullar da toplum 
kalkınması metodunun desteği ile 60 000 Tl. 
çıkarılarak öğretime açılmışlardır. 

5. İmar ve İskân Bakanlığı : 
Pilot proje çalışmalarına başlamadan evvel 

ele alman ve 'bir türlü başlanamıyan Altınözü 
ilçesi Hacıpaşa köyüne ait 110 hanelik örnek 
köyün inşaatla ilgili ön hazırlıkları bitirilmek 
üzeredir. Bu konuda (halkla Ve İmar ve İskân 
Bakanlığı Afetler Dairesi ile yapılan işbirliğin
de yine toplum- kalkınması metotlarımdan ya
rarlanılmış, halkın bu konuda rızası ve desteği 
sağlanarak proje uygulama ıseviyesine getiril
miştir. 

6. 11 özel idaresi : 
1964 yılından beri Hatay 11 Özel İdaresi ta

rafından sadece Altınözü ilçesinde, toplum kal
kınması faaliyetlerinde kullanılmaik üzere her 
yıl 25 - 30 bin T.L. civarında teşvik fonları ay
rılmaktadır. 

1964 yılında ayrılan 30 000 Tl. teşvik fonu 
desteği ile, tutarı 75 -80 bin Tl. sına varan 
ve çeşitli köyleri kapsıyan hela, köprü, motel 
inşaatı, köy elektrifikasyonu, 'köy içi yolları ka
nalizasyon, okul ve (mezarlık ihata duvarları 
inşaatları ikmal edilmiştir. 

C) Sonuç : 
Plânda, toplum kalkınması çalışım alarmın 

yapılacağı ünite ilçe olarak gösterilmiştir. Top
lum kalkınması çalışmalarına, Türkiye'nin bü
tün il, ilçe ve köylerinde birden haşlanmamış; 
coğrafi bölgeler dikkate alınarak, kılavuz böl
geler şeklinde ve 15 yıllık bir plân görüngesi 
içinde bütün yurda yayılabileceği hesaplan
mıştır. 

Sınırlı imkânlara sahip bir ülke olmamız ha
sebiyle, bu çalışmalara yurt yüzeyinde nasıl bir 
anda başlıyamıyorsak, bir ilçe İçinde de bir 
anda başlıyamamaktayız. Toplum kalkınması 
çalışmalarına, il içinde ortaımı tıoplum kalkın
ması çalışmalarına müsaidolan ilçelerden; ilçe 
içinde de müsait ortam olan köylerden işe baş
lanmaktadır. İşte bu sebeple, bu çalışmalar. 
Altınözü ilçesinin bütün köylerine sirayet ett'i-
rilmcmiş ve yukarda adı geçen köylere kadar 
yayılabilmiş'tir. Yıllar ilerledikçe ve ortalmlar 
hazırlandıkça çalışmalar ilçenin öteki köylerini 
de kapsıyacaktır. 
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Bilindiği üzere toplum kalkınması halkla 
Devletin .gücünün gönüllülük esasına dayana
rak birleştirilmesi ve bu birleşme neticesinde, 
mahallî toplulukların ekonomik, sosyal v'e kültü
rel yönden kalkınmalarını hedef tutar. Kütleleri 
eğiterek birlikte düşünme, plânlama ve birlikte 
çalışıma alışkanlığını kazandırır. Toplum ya
pısında, düşünce ve diğer sistemlerinde kalkm-
ımayı kolaylaştıracak değişiklikleri sağlıyarak 
toplulukların kendilerine güvenlerini artırır, 
karşılıklı yardımlaşma kabiliyetlerini geliştire
rek her .şeyi Devletten bekleme alışkanlığını 
yok eder. Toplumsal enerjiyi yaratıcı ve ya 
pıcı bir şekilde harekete getirerek değerlendi-
ri r. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da 
anlaşılacağı üzere, Altınözü'nde bugüne kadar 
yapılan toplum kalkınması çalışmaları, birçok 
güçlüklere ve imkânsızlıklara rağmen, kısa za
manda amaçlarına küçümsenimiyccek ölçüde 
yaklaşmış bulunm aktadır. 

Bu konuda daha açık bilgiler vermek ama-
ciyle bâzı Altınözü köylerinde, halk tarafın
dan yapılan ve yapılmasına karar verilen örnek 
projeler de vermek mümkündür. 

Şöyle k i : 

Altınözü'nde pilot bölge olalıdan bu yana yapılan 
(Tam aralanan) işi er 

1. Kanberli köyü köy içi kanalizasyonu 
yardım görülmeksizin köylülerce yapıldı. 

2. Köy mezarlığına zeytin ağaçları dikildi 
(Kanlberli) 

8. Kariberli köyüne umumi hela yapıldı. 
Keşif bedeli 5 741,65 lira Devlet yardımı 
2 000 Tl.) 

4. Kan'bcrli köyü sokakları taşla döşendi. 
5. Kannerli köyüne ikibuçuk kilometreden 

su getirildi. (Devlet boru, çimento, kum yardı
mı yaptı.) 

6. Kanber'li köyünün yolu yapıldı ve ağaç
landırıldı. 

7. Ba'batorun köyünün sokakları taşlarla 
döşendi. 

8. Balbatorun köyüne umumi hela yapıldı. 
(Keşif tutarı 4 297,14 lira Devletin katılışı 
1 500 Tl.) 

9. Ba'batorun köyü camisi yeniden yapıldı. 
10. Babatorun köyü köprüsü yapıldı. (Altı-

buçuk metre) 
11. Paslıkaya köyünün sokakları taşla dö

şendi. 
12. Paslıkaya köyü köy içi (kanalizasyon) 

yapıldı. (Keşif tutarı 7 792,65 Devlet yardımı 
2 000 Tl.) 

13. Paslıkaya köyüne çamaşırhane yapıl
dı. (Devlet yardımı 2 000 Tl.) 

14. Paslıkaya köyüne ikinci 'bir içime suyu 
getirildi. 

15. Paslıkaya köy 'halkı .mezarlık etrafını 
duvarla çevirdi. (Çimento duvar) 

16. Paslıkaya köyü sap örücülüğünün in
kişafı için örücüler arasının kooperatifin kuru
luşu ve çeşitli kurs faaliyetlerine katıldı. 

17. Kazancak köyü okul köprüsünün' yapı
sı. (Keşif tutarı 2 461,18 Tl., Devletin yardımı 
2 000 Tl.) 

18. Kazancık - Paslıkaya arası köprüsünün 
yapımı. (Keşif bedeli 12 274,14 Tl. Devlet yar
dımı 5 000 Tl.) 

19. Kazancık - Paslıkaya yolu halik tara
fından açıldı. 

20. ' Yiğityolu köyü köye gelir getiren üç 
bina yapılarak kiraya verilmiştir. (Keşif bede
li 15 000 Tl., Devlet yardımı 3 000 Tl.) 

21. Yiğityolu köy halkı tarafından köy içi 
yolları taşla döşenmiştir. Yiğityolu köy halkı 
kendi güçleri ile bir okuma odası yapmıştır. 

22. Yiğityolu köy halkı Devlet katılışı ile 
okul la rı na ilâve yap mışl ardı i*. 

23. Eımek köyü halkı köy evlerini Altınözü 
asfaltı üzerine kurmakta olup elli hane inşa edil
miştir. 

24. Kozkalcsi köy halkı köyü İki kilomet
re mesafede bulunan tarihî kalenin yolunu ta
mamen yapmış olup kalenin restoresi için çn-
lışım aktadır. 

25. Kozkalcsi köy halkı köy içi yollarım 
tamamen taşla döşe inişi erdir. 

26. Kozkalcsi (köy halkı içime sularını getir
mişlerdir. 

27. Yolağzı köy halkı kendi yollarım ken
dileri yapmıştır. 

28. Yolağzı köy yoluna -ait köprünün ya
pılısı. (2.80 m. 16 139,84, Tl. keşif bedeli, Dev
let yardımı 5 000 Tl.) 

29. Karsu köyü halkı 3 kilometrelik yolları
nı kendileri yapmıştır. 
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30. Karsu köyü halkı camilerini yapmışlar
dır. (9 000 Tl. Devlet yardımı) 

31. Y. S. E. Genel Müdürlüğü VI ııcı Böl
ge Kontrol Amirliğince Karsu köyünün içme 
suyu projesi 1965 de yapılarak, 1966 programı
na dâhil edilmiştir. 

32. Oymaklı köy halkı köy yollarını taşla 
düşemişlerdir. 

33. Oymaklı köyü halkı okullarının bahçe 
etrafını telle çevirmişler ve bahçeyi ağaçlandır
malardır. 

34. Oymaklı köy halkı okullarına 2 000 
metreden su getirmişlerdir. 

35. Oymaklı köyü halkı köylerine gelir ge
tiren bir bina yapmışlardır. 

36. Oymaklı köyü halkı köy içi yollarını 
taşla döşemişlerdir. 

37. Yunus köy halkı 8 kilometrelik köy 
yolunun açılmasına başlanmıştır. 

38. Yunushanı köy halikı köy sıvkaklarmı 
taşla döşemişlerdir. 

39. Yunushanı köy halkı kendi emekleri ile 
pazar yeri yapmışlardır. 

40. Yunushanı köy halkı bir kesilmeyi yap
mışlaradır. (Keşif bedeli 6 000 Tl., Devlet yar
dımı 2 000 Tl.) 

41. Yunushanı köy halkı köye umumi he
la yapmışlardır. 

42. Yunushanı - Akdarı ara köprüsünün 
onarımı yapıldı. (Keşif bddeli 8 200 Tl., Dev
let yardımı 6 000 Tl.) 

43. Seferli köy halkı 3 kilometrelik yolla
rını asfalta bağlamışlardır. 

44. Seferli köy halkı köy içi yollanın dö-
şemüşler ve kanal yapmışlardır. 

45. Seferli köy halkı 1964 yılında içme su
yu inşaatını tamamlamışlardır. 

46. Yanıikpınar köy halkı köy iç sokakla
rını taşla döşemişlerdir. 

47. Yanıkpmar köy halkı umumi hela yap
mışlardır. 

48. Yanıkpınar köy halkı köyde bir ban-
yo'luk yapmışlardır. 

49. Yanıkpmar köy 'halkı çamaşırhane yap-
ınışlardır. 

50. Yanıkpmar köy halkı su çeşmeleri yap
mışlardır. 

I 51. Akdarı köyü köprü onarımı yapılmış
tır. (Keşif bedeli 8 000 TL, Devlet yardımı 
3 000 Tl.) 

I 52. Bonşin - Hacıpaşa yolu yapılmıştır. 
(7 Km.) 

53. Mayadalı - Keskincik yolu yapılmıştır. 
(26 kilometre, 17 kilometresi kaplama) 

54. Atayurdu köyünün içme suyu getiril
mesi için projeler yapılmıştır. 

55. Hacıpaşa köyünün içme ısuyu getirilme-
I si için projeler yapılmıştır. 
I 56. Tökaçlı köyüne bağlı Kahnsal mahal-
I leşine içme suyu .getirilmiştir. 

57. Altınözü ilçesinin içme suyu priojesi 
yapılmıştır. 

58. Dokuz köye içme suyu etüdü yapılmış
tır. 

59. Erbaşı köyü içme suyu etüdü yapıl
mıştır. 

60. Mayadalı, Ziyaret, Boynuyoğun ve 
Yareli köylerinin içme suyu projeleri yapıl-

I mıştır. 
61. Altınözü ilçesine 400 000 T.L. keşif be

deli bir ortaokul binası yaptırılarak 1965 - 1966 
I ders yılında öğretime açılmıştır. 

62. Okulu bulunmıyan 11 köye ilkokul bi
nası yapılarak öğretime açılmıştır. 

63. Koy İşleri Bakanlığı Halik Eğitimi Ge-
I nel Müdürlüğü 'bu ilçeye ayrı bir önem vermiş

tir. Hiçbir ilçede Halk Eğitimi Merkez Müdür
lüğü bulunmadığı halde bu ilçeye açmıştır. Bu
nun sonucu olarak bu ilçenin 30 köyü okuma 
odası veya okuma köşesine kavuşmuştur. Di-

I ğer ilçelerde çok az veya hiç olmamasına karşılık 
bu ilçede 6 tane gezici kurs çalışmıştır. 

I 64. Altınözü köylerinin 17 sinde halk 
dershanesi açılarak lokuma - yazıma bilmiyen va
tandaşların okuma - yazma öğrenmeleri sağ-

I lanmıştır. 
65. Altınözü köylerinin zirai ve ekonomik 

potansiyelini ölçebilmek için köylerin envan-
I ter etütleri yapılarak tamamlanmıştır. 

66. Topraksu Başmühendisi tarafından çift-
L çilere 306 069,91 lira tutarında kredi projesi ya-
I pılmış, 300 000 Tl. safi ile de toprak muhafaza 

tedbirleri alınarak zeytin ve bağ plantasyonu ya-
I pılmıştır. 
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67. Altınözü pilot bölge olduktan sonra zi
rai kredi ve plasman durumunda önemli artışlar 
olmuştur. 

a) 1963 yılında umumi ikraz 2 124 747 li
ra iken, sırasiyle 1964 te 2 491 492 liraya, 1965 
te 3 742 734 liraya, 1966 da 4 793 706 liraya 
yükselmiştir. 

b) Altınözü ilçesi pilot bölge olduktan son
ra, T.C. Ziraat Bankası plasman durumunda da 
önemli yükselmeler olmuştur. Buna göre 1963 yı
lında plasman miktarı 2 361 858 lira iken, 1964 
te 2 956 430 liraya, 1965 te 3 989 000 liraya ve 
1966 da da 5 315 000 liraya yükselmiştir. 

68. Altınözü pilot bölge olduğundan beri zi
rai alanda da büyük gelişmeler olmuştur. 

a) Bölgede yeniden zeytin tesisine başlan
mış, 1963 te 12 köye 7 076 aded zeytin dikilmiş. 
bu miktar 1964 te 24 köve sirayet ederek, dikilen 
zeytin adedi sayısı 35 000 e, 1965 te ise 28 köye 
siravet ederek bu sayı 36 000 e yükselmiştir. 

b) Bölgede yemden bağ tesisine de başlan
mış, 1963 te 4 köye 3 000 aded, 1964 te 5 köye 
4 100 aded, 1965 te 6 köye 8 000 aded çubuk 
dikilmiştir. 

e) ilçede meveudolan menengiç ağaçlarının 
Antep fıstığına aşılanmasına başlanmış, 1963 te 
2 kövde 100, 1964 te 3 kövde 800, 1965 te 4 
kövde 1 500, 1966 da ise 10 köyde 1 500 aded 
menengiç ağacı aşılanmıştır. 

d) 1963 te 15 köv 132 ton. 1964 te vine 1^ 
köv 170 ton. 1965 te 20 köy 240 ton, 1966 da iso 
26 köv 240 ton tohumunu temizliyerek ve ilâçlı-
yarak tarlasına serpmiştir. 

69. 1965 vıbmda Kanberli. EHt, Fatikli. 
YnKo^ kövleri ve Yenişehir mahallesinde halıcı
lık kursu açılmıştır. 

70. 1965 yılında Seferli köyünde bir doku
macılık ku^su açılmıştır. 

71. 1966 vıbnda (22 N'san - 12 Mavi s araşıl 
Pap.lıkava. lî-ö^ii^do bîr sar» ö'nVnlviftü kursu acıl-
rmstır Kursu iki Alman bV 'Tiirk vö>WTm'cf|rr._ 
d.'V. K ı ı ^ so-m-mdn avnı kö^de 18 üveli Küçük "El 
Sanatlarımı Geliştirme Kooperatifi kurulmuştur. 

Pilot ilçe olan Altmözünde şu anda 

yapılmakta olan isleri 
1. 64 460.60 lira keşif bedeli Kanberli kövii 

elektrik tesisinin yapısına devam edilmektedir. 
Bu is için özel idare 10 500, Köy işleri Bakan
lığı 30 000 Tl. yardımda bulunmuştur. 

2. Babatorun köyü meydanına Atatürk büs
tü dikilmesi işi köylüler tarafından ele alınmış
tır. Bu işin keşif bedeli 9 841,97 liradır. Devlet 
2 000 lirayla yardımda bulunmuştur. 

3. Kazancık köyüne köylüler tarafından 
minaresiyle birlikte bir cami yapılmaktadır. Ca
minin bodrum katında genişçe bir oda okuma 
odası yapılmaktadır. 

4. Altınözü - Akdarı - Yunushan köy yolu 
inşaatı devam etmektedir. Köylüler akar yakıt 
yardımında bulunmakta ve kaba işçiliği yapmak
tadırlar. (Yol 9 kilometredir, 6 kilometresi üze
rinde çalışılmaktadır.) 

5. Altınözü - Babatorun, Bağlantı - Çeteni i -
Toprakhisar yolu inşaatı devam etmektedir. 
Köylüler tarafından akar yakıt karşılanmakta ve 
kaba işçiliği yapılmaktadır. (Yol 7 kilometredir. 
Tamamı üzerinde çalışılmaktadır.) 

6. Hacıpaşa köyü içme suyu inşaatı devam 
etmektedir. 

7. Atayurdu köyü içme suyu inşaatı devam 
etmektedir. 

8. Bir zeytinyağı prese fabrikasının inşaatı 
devam etmektedir. Fabrika özel sektör tarafın
dan yapılmaktadır, önümüzdeki zeytin mevsi
mine açılacaktır. 

Altınözü pilot bölgesinde yapılmak için plân 
ve programa alman işlerle yapılması 

düşünülen işler 
1. Behşin - Hacıpaşa yolu 1966 proerramma 

alınmış olup bu yıl yapısına başlanacaktır. 
2. Bohsin - Yol ağzı - Mavadalı - Keskincik 

kövleri yolları 1966 programında yer almıştır. 
Bu vıl yapısına başlanacaktır. 

3. öezl sektör tarafından bir zevtinvağı 
prese fabrikasının yapılması düşünülmektedir. 
tnşaatma pek yakında, başlanacaktır. 

4. Alakent ve Sivrikavak kövlerinin yolları 
1966 yılında köy yolu yapımı etüt programına 
alınmıştır. 

5. Kanberli köylüleri kövlerine bir okuma 
odası, köv camisinin, sinemasının yapımı ve köve 
telefon alınması işlerini ele almışlar, gerçekleş
mesi için çalışmaktadırlar. 

6. Babatorun köyü halkı köy arazisinin 
ağaçlandırılması için hazırlık çalışmalarına baş
lamışlardır. 

7. Paslıkaya kövü halkı kövlerine elli ton
luk su deposu yapımı ve telefon alınması işini 
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yapabilmek için çalışmalar yapmaktadırlar. 
8. Yiğityolu köyü halkı köylerinin hudut 

köyü olmasını ve giriş - çıkış kapısı olacağını da 
düşünerek otel, motel yapmak ve köye elektrik 
almak için imkânlar araştırmaktadırlar. 

9. Konkalesi köylüleri köylerine elektrik al
mak ye bir umumi hela yapmak için hızla çalış
maktadırlar. 

10. Yolağzı köylüleri köy içi yolunun dö
şenmesi ve kanalizasyon için çalışmaktadırlar. 

3. — Hatay Milletvekili Re-şat Mursalocjlu'-
nun, Pilot bölge olarak kabul edilen Altınözü 
ilçesinde ne gibi işlerin plân ve programa alın
dığına dair sorusu ve Devlet Bakanı Cihat Bil-
gehan'ın yazılı cevabı (7/152) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasını arz ve teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Reşat Mursaloğlu 

1. — Hatay'ın Altınözü ilçesinin Pilot bölge 
olarak kabul edilip yapılacak işlerin programa 
alındığı malûmdur. 

2. — Bugüne kadar bu ilçede Pilot bölge ol
masına rağmen ilçenin kalkmmasiyle ilgili bir 
faaliyet görülmemiştir. Mezkûr bölgede ne gibi 
işlerin plân ve programa alındığının açıklan
masını. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 1021 6 . 9 . 1966 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 20 . 6 . 1966 gün ve 7/152-2191/11698 

sayılı yazı. 
Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğlu'nun, 

Başbakanlığa yönelttiği, Saym Başbakanımız 
tarafından Hükümet namına cevaplandırılmak
la görevlendirildiğim Pilot bölge olarak kabul 
edilmiş bulunan Hatay'ın Altınözü ilçesinde bu
güne kadar yapılan ve yapılacak işler hakkın
daki yazılı soru önergesine, Pilot bölge çalış
maları, ile, yapılan, halen yapılmakta olan 
ve yapılması plân ve program altına alman iş
ler hakkında gerekli bilgiyi havi ceva'bın 2 nüs-
•ha olarak sunulduğunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
Devlet Bakanı 
Cihat Bilgen an 

Hatay - Altınözü Pilot proje alanında toplum 
kalkınması yönünden yapılan çalınmalar 
Bilindiği üzere, toplum kalkınması çalışma

larına, Birinci Boş Yıllık Kalkınma Planındaki 
esaslar çerçevesinde, Devlet Plânlama Teşkilâ
tının sorumluluğunda, deneme bölgelerinde, 
küçük bir grup taraCmdan başlanmıştır. 

Hatay'ın Altınözü ilçesi 1963 yılında çalışma 
alanında alınan ilk 6 Pilot bölgelerimizden 
birisidir. 

Burada zikredilen çalışmaların bir kısmı, 
toplum kalkınması çalınmaları Köy İşleri Ba
kanlığına devredilinceyc kadar Devlet Plân
lama Teşkilâtı tarafından; bir kısmı da KÖy 
İşleri Bakanlığı kurulduktan sonra oraca orga
nize vo icra edilmiştir. 

İlgili bölümde, kaynağı öteki Bakanlık ve 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluşları tarafından 
finanse edilen ve toplum kalkınması metotları 
kullanılarak organize ve icra edilen faaliyetler
den de bahsedilecektir. 

Toplum kalkınması çalınmaları safha safha 
ele alınıp yürütülen faaliyetleri ihtiva eder. 
Bu faaliyetler Pilot ilçenin seçimi, il persone
linin yetiştirilmesi, Pilct ilçede araştırma yapıl
ması, ilçe personelinin ve saha elemanlarının 
yetiştirilmesi, köy önderlerinin yetiştirilmesi, 
program, plânlama ve teşkilâtlandırma, uygu
lama ve değerlendirme safhalarıdır. 

Altınözü ilçesinde, son safha olan değerlen
dirme safhasına kadar gelinmiş, bu bölgenin 
detaylı bilgileri ihtiva eden genel bir değer
lendirilmesi yapılmamıştır. 

Bununla beraber, Altınözü ilçesinde 1963 
yaz aylarından başlıyarak, bugüne kadar, Köy 
İdcri Bakanlığı ve öteki Bakanlıklar kuruluşla
rınca bugüne kadar yapılmış olan faaliyetleri 
şöylece özetlemek mümkündür. 

A - Köy İşleri Bakanlığı kuruluşları tarafın
dan yapılan faaliyetler : 

I. Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü : 
a) Altınözü ilçesi Pilot proje alanı olarak 

alındıktan sonra ilçe merkezinde bir halk eği
timi merkezi açılarak müdürü hemen tâyin 
edilmiştir. Toplum kalkınması eğitiminde kul
lanılmak üzere 11 500 Tl. lık Ödenekle, 12 000 
Tl. tutarında sinema makinası, projeksiyon, 
radyo, amplifikatör, mikrofon, teyp gibi eğitim 
araçları gönderilmiştir. 
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Ayrıca 5 halıcık, 1 dokuma kursu açılarak, 
bunlardan 116 öğrenci mezun olmuş, bunlardan 
kumu pekiyi ve iyi derece ile bitiren 87 öğrenci
ye 87 tezgâh dağıtılmıştır. 

8 yönün de gezici demircilik ve marangoz
luk kursu ile 4 yönün de gezici köy kadın kur
su açılarak; demirci ve marangoz kuralarından 
1963 ten bu yana 110, gezici köy kadın kursla
rından 44 kız öğrenci mezun edilerek köylü va
tandaşlarımızın boş zamanlarının değerlendiril
in esi cihetine gidilmiştir. 

1906 yılırida 5 adet halk dersanesi açılım», 
köy okuma odalarının sayısı 24 e yükselmiştir. 

;b) 1963 yılı Haziran ve Temmuz ayların
da, toplum kalkınması çalışmalarının çeşitli 
'kademelerinde kullanılmak üzere, ilçenin hali 
'hazır ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve 
idari yapısını yansıtan bir aratırına yapılmış 
ve bu araştırmanın sonuçları yayınlanlmıştır. 

c) Toplum kalkınması konularında idari 
personelde, halkda ve halk önderlerinde görüş 
birliği sağlamak amaciyle; 1963 Ekiminde vali 
il daire müdürleri, kaymakamlar, gönüllü ku
ruluşlar temsilcileri, Altınözü ilçe şube başkan
ları, öğretmenler, ebeler, sağlık memurları, köy 
muhtar ve imamları için eğitim seminerleri ve 
önder, kampları düzenlenmiştir. 

Bu seminerler ve kamplar için merkezden 
'sadece teknik yardım yapılmış, bu konudaki 
<liğer masraflar, toplum kalkınması metotla
rının sonucu olarak mahallî idarece sağlan
mıştır. 

d) Eğitim seminerlerinde yetiştirilmiş olan 
ilçe personeli, 1964 yılından itibaren, ilin 
maddi ve teknik yardımlariylc desteklenerek; 
köylerde program plânlama ve teşkilâtlandır
ma çalışmalarına bağlanmıştır. Bu çalışma
lar vesilesiyle devamlı şekilde halkın ara
sına girilerek idare ile halk arasındaki iliş
kilerin geliştirilmesine çalışılmıştır. 

Proje çalışmaları başlayıncaya, kadar Dev
let dairelerine aracılar 'kullanarak ve çeki
nerek giren Altınözü halkı, çalışmalar iler
ledikçe, dil güçlüklerine rağmen; idare ile 
olan ilişkilerini köylerinde ve ilçe .merke
zinde geliştirmeye başlamış, ihtiyaçlarını çe
kinmeden ve aracı kullanmadan ilgililere ak
tararak çözüm yolları arama cesaret ve alışkan
lığını kazanmıştır. 

Altınözü halkının evveliyatını bilen ve 
son çalışmaların ışığı altında durumu mu
kayese cihetine giden her fert bu farklılığı 
kolayca müşahede edebilir. 

e) Bilindiği üzere, toplum kalkınmasının 
amaçlarından birisi de, büyük yatırımlar ya
parak fiziki alanda göze batan önemli deği
şiklikler yapmaktan ziyade, mânevi alandaki 
gözle görünmez önemli boşlukları doldurmak
tır. 

Şüphe yok ki, mânevi alandaki boşlukları 
doldururken maddi alanda da gelişmelere önem 
vermemiz gerekecektir. Bu amaçla, bugüne 
kadar Altın özü'nün 28 köyünde program plân
lama ve teşkilâtlandırma çalışması yapıl
mıştır. Alman bilgilere ve mahallinde yapılan 
izlemlere göre bu (28) köyden büyüklü kü
çüklü 116 çeşit proje ele alınmış, bu pro
jelerin (75) i köy, ilçe ve il imkânlariyle 
yürürlüğe konularak, geri kalan projeler daha 
sonraki yıllara kaydırılmıştır. 

Ele alınıp sonuçlandırılan ve devanı eden 
projeler gerek Köy İşleri Bakanlığı kural us
ları ve gerekse öteki bakanlıklar kuruluşları
nı ilgilendiren faaliyetler arasında zikredil
mektedir. 

f) Toplum kalkınması çalışmaları sonun
da, Altınözü ilçesinde kooperatifleşme faali
yetleri de yoğunlaşmaya başlamıştır. 

İlçede zeytin mahsulünü değerlendirme koo
peratifinin kuruluş hazırlıkları ilerlemektedir. 

Paslıkaya köyünde, buğday saplarından 
örülen çanta, hasır şapka, duvar süsleri gibi 
turistik eşyanın aracılar elinden kurtarılarak 
değerlendirilmesi için bir sap örmeciliği koo
peratifi faaliyete geçmek üzeredir. 

II. Y. S. E. Genel Müdürlüğü : 
A) Yol. faaliyetleri : 

1964 yılında 5 Km. yol programa alınmış
ken, toplum, kalkınması çalışmalarının başla
ması üzerine halk katkısı geniş ölçüde ait
miş olduğundan 13 Km. Banatorun - Bohşin 
yolu ek programa alınmış, halk bu yolun 
yapılabilmesi için 75 000 Tl. arazi bağışında 
ve 164 000 Tl. civarında da nakdî yardımda 
bulunmuştur. 

Bölgede yol çalışmalarına devam edil
mektedir. 1965 yılma kadar 0 - 7 Km, bitiril
miş olan Ba.bat.orun - Bohşin yolunun 7 - 14 Km. 
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arasındaki sanat yapısı bitirilmiş, kaplaması 
ele alınmak üzeredir. 

Bohşin - Mayadalı - Keskincik yollarının 
17 - 26 Km. arasında sanat yapısı ve kapla
ması, 1966 programına alınmış; ayrıca aynı 
yolun evvelce yapılmış olup da bozulan 
13 - 18 Km. arasında yolun onarımı 1066 yılı 
programına dâhil edilmiştir. 

Babatorun - Çetenli, Toprakhisar, Kurtmez-
rası köylerine ait 7 Km. iltisak yolunun tas
fiye, sanat yapısı ve 'kaplaması 1966 progr 
ramına alınmıştır. Çalışmalar devam etmekte
dir. Ayrıca Altıınözü - Akdarı ve Yunushan köy
lerine ait 9 Km. yolun 0 - 6 Km. arası tesfiye-
sine başlanmış, 1 Km. sinin sanat yapısı biti
rilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. 

b) İçme suları : 

İçme suları çalışmalarında da, yolda ol
duğu gibi geniş ölçüde halk iş gücünü ve
rerek su yolları açmakta, çeşmeler için, taş, 
kum v. s. gibi gönüllü nakdî ve aynı katkı
larda bulunarak birçok projeleri gerçekleş
tirme yolundadır. 

Mayadalı, Bonuyoğuın ve Ziyaret köyleri
nin içme suyu projeleri 1966 programına dâ
hil edilmiş ve bitirilmiştir. 

1964 yılında Seferli köyü ile Tokaçlı'nm 
Kalınsan Mahallesi içme suyu projesi tahakkuk 
ettirilmiştir. 

1965 yılında Altınözü Merkez, Alakent, 
Karsu, Kamberli, Akdarı köylerine ait içme 
suyu programının bir kısmı da 1966 yılma dev
redilmiştir. Bu dört köye ait içme suyu keşif 
bedeli 1 090 756 Tl. sına baliğ olmaktadır. Bu 
çalışmalar sırasında kullanılan halkın işgücü, 
nakdî ve aynî yardımları bu hesabın dışında 
kalmaktadır. 

1966 yılında, 1965 ten devredilen içme su
yu programları dışında Atayurdu, Toprakhisar, 
Kozkalesi ve Hacıpaşa ek örnek köylerinde in
şaatlar devam etmektedir. Bu köyler için ayrı
lan yatırım miktarı 350 488 Tl. dır. 

c) Köy elektrifikasyonu : 
Altınözü ilçesindeki elektrik faaliyetlerini 

gören ve havai hattın köylerinin içinden ve 
civarından geçeceğini düşüuen Kozkalesi ve 
Kamberli köyleri, köylerini elektriğe kavuştur
mak için çaba sarf etmiye başlamış, toplum 
kalkınması çalışmalarında önder durumda olan 

Kamberli köyleri bu amaçlarını gerçekleştirmek 
için aralarında teşkilâtlanarak para toplamış
lar, köy Önderlerinin ve ilçe personelinin reh
berliğinde çalışmaya başlamışlardır. 

Halkın talebi üzerine kaymakamlıkça hemen 
Kamberli köyünün elektrik projesi hazırlanarak 
işleme konulmuştur. 

65 000 Tl. keşif bedelli Kamberli köyü elek
trik şebekesinin 10 000 Tl. sı il özel idaresince, 
30 000 Tl. sı, 1 100 kg. bakır tel karşılığı ola
rak, Milletvekilleri için ayrılan ve Köy İşleri 
Bakanlığına devredilen ödenekten gönderilmiş
tir. 

Kamberli köyü elektrik projesinin merkezin 
ve mahallî idarenin yardımları toplamı 40 500 Tl. 
olmuş, bu konudaki nakdî halk katgısı 24 500 Tl. 
sini bulmuştur. Halk elektrik direklerini sa-
tmalmış, kendi emek ve parası ile taşıtmış, 
çukurlarını açarak direklerini dikmiş ve tra
fosunu da getirtmiş bulunmaktadır. 

I I I - Topraksu Genel Müdürlüğü : 

İlçede toplum kalkınması çalışmaları başla
dıktan sonra, eğitimsel çalışmalar sırasında 
halk ve halk önderleri toprak ıslahı, toprak mu
hafazası ve Topraksu kredilerinden yararlanma
ları konusunda aydınlatılmış olduklarından 
Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdür
lüğü ile işbirliği yapılmış, bu işbirliği sonun
da Altınözü ilçesinin toprak etütleri yaptırıl
mış, Genel Müdürlükçe merkez ilçede açılan 
Topraksu Çiftçi Eğitim Kampında 55 köy gen
ci eğitime tabi tutulmuş, aynı yıl içinde 
378 000 Tl. lık toprak muhafaza çalışmaları 
sonuçlandırılmıştır, işin önemli olan tarafı, 
toprak muhafaza çalışmalarına katılan köy 
Önderleri ve genç çiftçiler öğrendiklerini ken
di tarla ve bahçelerinde uygulamaya başlamış
lardır. 

Genel Müdürlüğün kredi kaynaklarından 
yararlanmak istiyen (7) köyden (7) vatandaşa 
560 411 Tl. lılk proje hazırlanmış, bu projenin 
tahakkuku için aynı vatandaşlara 265 825,72 
liralık kredi ödenmiştir. Proje karşılığı ile, 
kredi bedeli arasındaki 194 585,49 lira projenin 
tahakkuku sırasındaki halk katkısını ifade et
mektedir. 

IV - Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğü : 

Altınözü ilçesinin envanteri çıkarılmış, ay-
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rica bu ilçenin Seferli yönünde kendi evini ya
pana yardım metodunun uygulanması için bir 
önaraştırma yapılmıştır. 

B) Diğer Bakanlıkların mahallî ve mer
kez kuruluşlariyle yapılan işbirliği sonucu ve 
devam edilen çalışmalar : 

1. Bayındırlık Bakanlığı : 
Altınözü ilçesinde toplum kalkınması çalış

malarına başlandığı zaman Altınözü ile Hatay 
arasında bulunan 18 km. lik yol çok bozuktu. 
Her mevsimde geçit vermekle beraber, araba
lar çok sarsılıyor ve sık sık arıza yapıyordu. İl
çede toplum kalkınması çalışması başladıktan 
sonra, halkın ve ilçe idaresinin devamlı ve ıs
rarlı istekleri üzerine, Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Bölge Müdürlüğü ile işbirliği ya
pılarak 1964 yılında asfaltlanmıştır. 

2. İller Bankası : 
İlçe merkezine ait elektrifikasyon çalışmala

rı, yine ilçede toplum kalkınması çalışmalarına 
başladıktan sonra, İller Bankası ile yapılan 
işbirliği sonunda inşaata öncelik verilerek, ilçe
nin elektrik tesisatı tamaml atılmıştır. İlçenin 
biran önce elektriğe kavuşturulması için ge
rekli kuruluşlarca çalışmalara devam edilmekte
dir. 

3. Tarım Bakanlığı : 
Bilindiği üzere Altınözü'nün temel gelir kay

nağı tarıma ve tarım ürünlerinin çeşitli kolları
na dayanmaktadır. 

Tarım Bakanlığının Altınözü ilçesinde, bu ko
nuda sarf ettiği çabalar önemli bir yer işgal et
mektedir. 

Burada toplum kalkınması çalışmalarına baş
landıktan ve halk bu konuda ihtiyaçlandırıldıktan 
sonra, hizmetler köye daha sistemli, olarak inme
ye başlamış; budama ve zeytin toplama kursları
nın ve demanstrasyonlarm sayı ve hacmi genişle
miştir. Suni gübre kullanılması 3963 yılında 5 ton 
civarında iken, bugün bu miktar 250 tona yük
selmiştir. Zirai mücadele halka intikal ettirilme 
yolundadır. Halk Zirai Mücadele âletlerine sa-
hibolmuştur. Bölgedeki selektör bina ve maki-
naları ile sıvat ve banyolukların sayıları geniş 
ölçüde artırılmıştır. Bir değerlendirme yapılma
mış olmakla beraber Tarım Bakanlığının bu ko
nuda harcadığı para ile halk katgılarmın önemli 
yer tuttuğunu ifade etmek gerekir. 

.4. Millî Eğitim Bakanlığı : 
1964 yılında 7 köyde okul inşaatına başlan

mış, aynı yıl da Hatay'ın bütün üçe ve köylerin
de köy okulları ihale ile yapılırken, Altınözü il
çesinde inşaatlarda emanet usulü uygulanmıştır. 
Toplum Kalkınması metodunun kullanılması se
bebiyle halk okulları için köylerinin en güzel mev
kiini ayırmış, taşını, kumunu getirerek ve oku
lun temellerini kazarak gönüllü katkılarda bulun
muştur. 

Emanet usulü ile inşaatına başlanan 55 000 
Tl. keşif bedelli okullar 35 000 Tl. sına, 115 000 
Tl. keşif bedelli okullar da toplum kalkınması 
metodunun desteği ile 60 000 Tl. çıkarılarak öğ
retime açılmışlardır. 

5. İmar ve İskân Bakanlığı : 
Pilot proje çalışmalarına bağlamadan evvel 

ele alman ve bir türlü ba^lanamıyan Altınözü İl
çesi Hacıpaşa köyüne ait 110 hanelik örnek köyün 
inşaatla ilgili önhazırlıkları bitirilmek üzeredir. 
Bu konuda halkla ve İmar ve İskân Bakanlığı 
Âfetler Dairesi ile yapılan işbirliğinde yine top
lum kalkınması metotlarından yararlanılmış, hal
kın bu konuda rızası ve desteği sağlanarak proje 
uygulama seviyesine getirilmiştir. 

6. 11 Özel İdaresi : 
1964 yılından beri Hatay 11 özel İdaresi tara

fından sadece Altınözü ilçesinde, toplum kalkın
ması faaliyetlerinde kullanılmak üzere her yıl 
25 - 30 bin Tl. civarında teşvik fonları ayrılmak
tadır. 

1964 yılında ayrılan 30 000 Tl. teşvik fonu 
desteği ile, tutarı 75 - 80 bin Tl. sına varan ve 
çeşitli köyleri kapsayan hela köprü, motel inşan 
ti, köy elektrifikasyonu, köy içi yollan, kanali
zasyon, okul ve mezarlık ihata duvarları inşaat
ları ikmal edilmiştir. 

C) Sonuç : 
Plânda, toplum kalkınması çalışmalarının ya

pılacağı ünite ilçe olarak gösterilmiştir. Toplum 
kalkınması çalışmalarına, Türkiye'nin bütün il, 
ilçe ve köylerinde birden başlanmamış; coğrafi 
bölgeler dikkate alınarak, kılavuz bölgeler şeklin
de ve 15 yıllık bir plân gör imgesi içinde bütün 
yurda yayılabileceği hesaplanmıştır. 

Sınırlı imkânlara sahip bir ülke olmamız ha
sebiyle, bu çalışmalara yurt yüzeyinde nasıl bir 
anda başlıyamıyorsak, bir ilçe içinde de bir anda 
başlayamamaktayız. Toplum. Kalkınması çalış-
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malarına, il içinde ortamı toplum kalkınması ça
lışmalarına müsaidolan ilçelerden; ilçe içinde de 
müsait ortam olan köylerden işe başlanmaktadır. 
İşte bu sebeple, bu çalışmalar. Altınözü ilçesinin 
bütün 'köylerine sirayet ettirilememiş ve yukarı
da adı geçen köylere kadar yayılabilmiştir. Yıl
lar ilerledikçe ve ortamlar hazırlandıkça çalışma
lar ilçenin öteki köylerini de kapsıyacaktır. 

Bilindiği üzere toplum kalkınması halkla Dev
letin gücünün gönüllülük esasına dayanarak bir
leştirilmesi ve bu birleşme neticesinde, mahallî 
toplulukların ekonomik, sosyal ve kültürel yön
den kalkınmalarını hedef tutar. Kütleleri eğite
rek birlikte düşünme, plânlama ve birlikte çalış
ma alışkanlığını kazandırır. Toplum yapısında, 
düşünce ve diğer sistemlerinde kalkınmayı kolay
laştıracak değişiklikleri sağlıyarak toplulukların 
kendilerine güvenlerini artırır, karşılıklı yardım
laşma kabiliyetlerini geliştirerek her şeyi Dev
letten bekleme alışkanlığını yokeder. Toplumsal 
enerjiyi yaratıcı ve yapıcı bir şekilde harekete 
getirerek değerlendirir. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da an
laşılacağı üzere, Altmözü'nde bugüne kadar ya 
pılan toplum kalkınması çalışmaları, birçok güç
lüklere ve imkânsızlıklara rağmen, kısa zamanda 
amaçlarına küçümsenmiyecek ölçüde yaklaşmış 
bulunmaktadır. 

Bu konuda daha açık bilgiler vermek amaciy-
le bâzı Altınözü köylerinde, halk tarafından ya
pılan ve yapılmasına karar verilen örnek proje 
ler de vermek mümkündür. 

Şöyle ki: 
Altmözü'nde pilot bölge olalıdan bu yana 

yapılan (tamamlanan) işler 
1. Kanberli köyü köy içi kanalizasyonu yar

dım görülmeksizin köylülerce yapıldı. 
2. Köy mezarlığına zeytin ağaçları dikildi. 

(Kanberli) 
3. Kanberli köyüne umumi hela yapıldı, (ke

şif bedeli 5 741,65 lira Devlet yardımı 2 000 Tl.) 
4. Kanberli köyü sokakları taşla döşendi. 
5. Kanberli köyüne iki buçuk kilometreden su 

getirildi. (Devlet boru, çimento, kum yardımı 
yaptı.) 

6. Kanberli köyünün yolu yapıldı ve ağaçlan
dırıldı. 

7. Babatorun köyünün sokakları taşlarla dö
şendi. 

8. Babatorun köyüne umumi hela yapıldı. 
(Keşif tutan 4 297,14 lira Devletin katılışı 
1 500 Tl.) 

9. Babatorun köyü Camisi yeniden yapıldı. 
10. Babatorun köyü köprüsü yapıldı. (Altı-

buçuk metre) 
11. Paslıkaya köyünün sokakları taşla dö

şendi. 
12. Paslıkaya köyü köy içi (kanalizasyon) 

vapıldı. (Keşif tutarı 7 792,65 Devlet yardımı 
2 000 Tl.) 

13. Paslıkaya köyüne çamaşırhane yapıldı. 
(Devlet yardımı 2 000 Tl.) 

14. Paslıkaya köyüne ikinci bir içme suyu 
getirildi. 

15. Paslıkaya köy halkı mezarlık etrafını du
varla çevirdi. (Çimento duvar) 

16. Paslıkaya köyü sap örücülüğünün inki
şafı için örücülervarasının kooperatifin kuruluşu 
ve çeşitli kurs faaliyetlerine katıldı. 

17. Kazancık köyü okul köprüsünün yapısı 
(Keşif tutarı 2 461,18 Tl. Devletin yardımı 
2 000 Tl.) 

18. Kazancık - Paslıkaya arası köprüsünün 
vapımı (Keşif bedeli 12 274,14 Tl. Devlet yar
dımı 5 000 Tl.) 

19. Kazancık - Paslıkaya yolu halk tarafın
dan açıldı. 

20. Yiğityolu köyü köye gelir getiren üç bina 
vapılarak kiraya verilmiştir. (Keşif bedeli 15 000 
Tl. Devlet yardımı 3 000 Tl.) 

21. Yiğityolu köyü halkı tarafından köy içi 
volları taşla döşenmiştir. Yiğityolu halkı kendi 
'»üçleri ile bir dokuma odası yapmıştır. 

22. Yiğityolu köy halkı Devlet katılışı ile 
okullarına ilâve yapmışlardır. 

23. Emek köyü halkı köy evlerini Altınözü 
asfaltı üzerine kurmakta olup elli hane inşa edil
miştir. 

24. Kozkalcsi köy halkı köyü iki kilometre 
mesafede bulunan tarihî kalenin yolunu tama
men yapmış olup kalenin restoresi için çalışmak
tadır. 

25. Kozkalesi köy halkı köy içi yollarını ta
mamen taşla döşemişlerdir. 

26. Kozkalesi köy halkı içme sulanın getir
mişlerdir. 

27. Yol ağzı köyü halkı kendi yollarını ken
dileri yapmıştır. 
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28. Yol ağzı köy yoluna ait köprünün yapı
lıyı (2 80 m. 16 139,84 Tl. keşif bedeli, Dev
let yardımı 5 000 Ti.) 

29. Karsu köyü halkı 3 kilometrelik yolla
rım kendileri yapmıştır. 

30. Karsu köyü halkı camilerini yapmışlar
dır. (9 000 Tl. Devlet yardımı) 

31. Y. S. E. Genel Müdürlüğü VI ııeı Bölge 
Kontrol Amirliğince Karsu köyünün içme su
yu projesi 1965 te yapılarak, 1966 programına 
dâhil edilmiştir. 

32. Oymakh köy halkı köy yollarını taşla 
döşemişlerdir. 

33. Oymaklı köyü halkı okullarının bahçe 
etrafını telle çevirmişler ve bahçeyi ağaçlan
dı rmışlardır. 

34. Oymaklı köy halkı okullarına 2 000 met
reden su. getirmişlerdir. 

35. Oymaklı köyü halkı köylerine gelir ge
tiren bir bina yapmışlardır. 

86. Oymaklı köyü halkı köy içi yollarını 
ta ş.l a d öşeınişle rdir. 

37. Yunus köy halkı 8 kilometrelik köy yo
lunun açılmasına başlanmıştır. 

38. Yu nüshanı köy halkı köy sokaklarını 
taşla döşemişlerdir. 

39. Yunushanı köy halkı İçendi emekleri 
ile pazar yeri yapmışlardır. 

40. Yunushanı köy halkı bir kesim ey i yap
mışlardır. (Keşif bedeli 6 000 Tl. Devlet yardımı 
2 000 Tl.) 

41. Yunushanı köy halkı köye umumi belâ 
yapmışlardır. 

42. Yunushanı - Akdarı ara köprüsünün ona
rımı yapıldı. (Keşif bedeli 8 200 Tl. Devlet yar
dımı 6 000 Tl.) 

43. Seferli köy halkı 3 kilometrelik yollarını 
asfalta bağlamışlardır. 

44. Seferli köy halkı köy içi yollarını düşe
ni işler ve kanal yapmışlardır. 

45. Seferli köy halkı 1964 yılında içme suyu 
i nşa atı nı tanı anı la muşlardır. 

46. Yanıkpmar köy halkı köy iç sokaklarım 
taşla döşemişlerdir. 

47. Yanıkpmar köy halkı umumi belâ yap
mışlardır. 

48. Yanıkpmar köy halkı köyde bir banyo-
Juk yapmışlardır. 

49. Yanıkpmar köy halkı çamaşırhane yap
mışlardır. 

50. Yanıkpmar köy halkı su çeşmeleri yap
mışlardı r. 

51. Akdarı köyü köprü onarımı yapılmış
tır. (Keşif bedeli 8 000 Tl. Devlet yardımı 
3 000 Tl.) 

52. Bonşin Haeıpaşa yolu yapılmıştır. (7 ki
lometre) 

53. Maya dalı Kcskincik yolu yapılmıştır. 
(26 kilometre, 3 7 kilometresi kaplama) 

54. Atayurdu köyünün içme suyu getirilme
si için projeler yapılmıştır. 

55. Haeıpaşa köyünün içme suyu getirilmesi 
için projeler yapılmıştır. 

56. Tokaçlı köyüne bağlı Kalınsal mahallesi
ne içme suyu getirilmiştir. 

57. Altınözü ilçesinin içme suyu projesi ya
pılmıştır. 

58. Dokuzküye içme suyu etüdü yapılmıştır. 
59. Erbaşı köyü içme suyu etüdü yapılmış

tır. 
60. Mayadalı, Ziyaret, Boynuyoğun ve Ya-

raeli köylerinin içme suyu projeleri yapılmıştır. 
61. Altınözü ilçesine 400 000 Tl. keşif bedelli 

bir Ortaokul binası yaptırılarak 1965 - 1966 ders 
yılında öğretime açılmıştır. 

62. Okulu bulunmıyan 11 köye ilkokul binası 
yapılarak öğretime açılmıştır. 

63. i'Köy İşleri Bakanlığı Halk Eğitimi Genel 
Müdürlüğü bu ilçeye ayrı bir önem vermiştir. 
Hiçbir ilçede Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü 
bulunmadığı halde bu ilçeye açmıştır. Bunun 
sonucu olarak bu ilçenin 30 köyü okuma odası 
veya okuma köşesine kavuşmuştur. Diğer ilçe
lerde çok az veya hiçolmamasma karşılık bu ilçe
de 6 tane gezici kurs çalışmıştır. 

64. Altınözü köylerinin 17 sinde Halk ders
hanesi açılarak okuma - yazma bilmiyen vatan
daşların okuma - yazma öğrenmeleri sağlanmış
tır. 

65. Altınözü köylerinin zirai ve okonomik 
potansiyelini ölçebilmek için köylerin envarter 
etütleri yapılarak tamamlanmıştır. 

66. Toprak su başmühendisi tarafından çift
çilere 306 069,91 lira tutarında kredi projesi ya
pılmış, 300 000 Tl. sarfı ile de toprak muhafaza 
tedbirleri alınarak zeytin ve bağ plantasyonu ya
pılmıştır. 

67. Altınözü pilot bölge olduktan sonra zirai 
kredi ve pilâsnıan durumunda önemli artışlar ol-
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muştur. 
a) 1963 yılında umumi ikraz 2 124 747 lira 

iken, sırasiyle 1964 tc 2 491 492 liraya, 1965 te 
3 742 734 liraya, 1966 da 4 793 706 liraya yük
selmiştir. 

b) Altınözü ilçesi pilot bölge olduktan sonra, 
T. C. Ziraat Bankası plasman durumunda da 
önemli yükselmeler olmuştur. Buna göre 1963 
yılında plasman, miktarı 2 361 858 lira iken, 
1964 te 2 956 430 liraya, 1965 te 3 989 000 liraya 
ve 1966 da da 5 315 000 liraya yükselmiştir. 

68. Altınözü pilot bölge olduğundan beri 
zirai alanda da büyük gelişmeler olmuştur. 

a) Bölgede yeniden zeytin tesisine başlan
mış, 1963 tc 12 köye 7 076 aded zeytin dikilmiş, 
bu miktar 1964 te 24 köye sirayet ederek, dikilen 
zeytin adedi sayısı 35 000 e, 1965 te ise 28 köye 
sirayet ederek bu sayı 36 000 e yükselmiştir. 

b) Bölgede yeniden bağ tesisine de başlan
mış, 1963 te 4 köye 3 000 aded, 1964 te 5 köye 
4 100 aded, 1965 te 6 köye 8 000 aded çubuk di
kilmiştir. 

c) İlçede mevcudolan menengiç. ağaçlarının 
antep fıstığına aşılanmasına başlanmış, 1963 tc 
2 köyde 100, 1964 te 3 köyde 800, 1965 te 4 köyde 
1. 500, 1966 da ise 10 köyde 1 500 aded menegiç 
ağacı aşılanmıştır. 

d) 1963 te 15 köy 1.32. ton, 1964 te yine 
15 köy 170 ton, 1965 te 20 köy 240 ton, 1966 da 
ise 26 köy 240 ton tohumunu tem izi iyerek ve ilâç-
lıyarak tarlasına serpmiştir. 

69. 1965 yılında Kanberli - Elek - Fatikli -
Yolağzı köyleri ve Yenişehir mahallesinde halıcı
lık kursu açılmıştır. 

70. 1965 yılında Seferli köyünde bir doku
macılık kursu açılmıştır. 

71. 1966 yılında (22 Nisan -12 Mayıs arası) 
Paslıkaya köyünde bir sap örücülüğü kursu açıl
mıştır. Kursu iki Alman bir Türk yönetmişler
dir. Kurs sonunda, aynı köyde 18 üyeli küçük el 
sanatlarını geliştirme kooperatifi kurulmuştur. 
Pilot ilce olan Altmözü'nde şu anda yapılmakta 

olan işler 

1. 64 460,60 lira keşif bedeli ıKanberli köyü 
elektrik tesisinin yapımına devam edilmektedir. 
Bu iş için özel idare 10 500, Köy İşleri Bakanlığı 
30 000 Tl. yardımda bulunmuştur. 

2. Babatorun köyü meydanına Atatürk büs
tü dikilmesi işi köylüler tarafından ele alınmıştır. 

Bu işin keşif bedeli 9 841,97 liradır. Devlet 
2 000 lirayla yardımda bulunmuştur. 

3. Kazancık köyüne köylüler tarafından mi-
naresiyle birlikte bir cami yapılmaktadır. Cami
nin bodrum katında genişçe bir Qda okuma odası 
yapılmaktadır. 

4. Altınözü - Akdarı - Yunüshan köy yolu 
inşaatı devam etmektedir. Köylüler akar yakıt 
yardımında bulunmakta ve kaba işçiliği yapmak
tadırlar. (Yol 9 Km. dir, 6 kilometresi üzerinde 
çalışılmaktadır.) 

5. Altınözü - Babatorun, Bağlantı - Çetenli -
Toprakhisar yolu inşaatı devam etmektedir. Köy
lüler tarafından akar kayıt karşılanmakta ve 
kaba işçiliği yapılmaktadır. (Yol 7 kilometredir. 
Tamamı üzerinde çalışmaktadır.) 

6. Hacıpaşa köyü içme suyu inşaatı devam 
etmektedir. 

7. Atayurdu köyü içme suyu inşaatı devaıfı 
etmektedir. 

8. Bir zeytin yağı prese fabrikasının inşaatı 
devam etmektedir. Fabrika özel sektör tarafın
dan yapılmaktadır. Önümüzdeki zeytin mevsi
mine açılacaktır. 
Altınözü pilot bölgesinde yapılmak için plân ve 
programa alman işlerle yapılması düşünülen işler 

1. Belisin - Hacıpaşa yolu 1966 programına 
alınmış olup bu yıl yapımına başlanacaktır. 

2. Behşin - Yolağzı - Maydalı - Keslkincik 
köyleri yolları 1966 programında yer almıştır. Bu 
yıl yapımına başlanacaktır. 

3. Özel sektör tarafından bir zeytin yağı pre
se fabrikasının yapılması düşünülmektedir. İnşa
atına pek yakında başlanacaktır. 

4. Alakent ve Sirikavak köylerinin yolları 
1966 yılında köy yolu yapımı etüt programına 
alınmıştır. 

5. Kanberli köylüleri köylerine bir dokuma 
odası, köy camisinin, sinamasmm yapımı ve köye 
telefon alınması işlerini ele almışlar, gerçekleş
mesi için çalışmaktadırlar. 

6. Babatorun köyü halkı köy arazisinin ağaç
landırılması için hazırlık çalışmalarına başlamış
lardır. 

7. Paslıkaya köyü halkı köylerine elli tonluk 
sudeposu yapımı ve telefon alınması işini yapa
bilmek için çalışmalar yapmaktadırlar. 

8. Yiğityolu köyü halkı köylerinin hudut 
köyü olmasını ve giriş çıkış kapısı olacağı da dü-
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şünülerek otel, motel yapmak ve köye elektrik al
mak için imkânlar araştırmaktadırlar. 

9. Konkalesi köylüleri köylerine elektrik al
mak ve bir umumi hela yapmak için hızla çalış
maktadırlar. 

10. Yolağzı köylüleri köy içi yolunun döşen
mesi ve kanalizasyon için çalışmaktadırlar. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, 1964 ve 1965 yılları icra programla
rına göre öngörülen yatırımlarla gerçekleştiril
miş olan yatırımların miktarına dair sorusu ve 
Başbakan Süleyman DemireVin yazılı cevabı 
(7/194) 

• 25 . 7 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Aşağıdaki sorularımın Başibakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı rica ederim. 

Saygılarımla. 

Tarık Ziya Ekinci 
Diyarbakır Milletvekili 

1. Genel ve Katma Bütçe, döner sermaye 
ve İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından Tür
kiye çapında olmak üzere; 

a) 1964 ve 1965 icra programlarına gö
re, öngörülıen yatırımların yıllık toplam mik
tarı ne 'kadardır? 

b) Aynı yıllarda Türkiye çapında öngörü
len yatırımlardan gerçekleştirilen yatırımların 
yıllık toplam miktarı ne kadardır ve bu yıllar
da yatırımların gerçekleşme oranı nedir ? 

2. Genel ve Katma Bütçe, döner sermaye 
ve İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından 
(Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
Elâzığ Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Kars, Ma
latya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Urfa, Van) 
illerinin her birinde ayrı ayrı olmak üzere; 

a) 1964 ve 1965 icra programlarına göre, 
öngörülen yıllık yatırımların toplam miktarı 
ne kadardır? 

b) Aynı yıllarda bu illerim her biri için 
g.erçekleştirllıen yıllık yatırım miktarı ne ka
dardır ve bu yıllarda yatırımların gerçekleş
me oranı nedir? 

I T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 8 . 9 . 1966 

Sayj : 77 - 58/5283 

Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci'nin önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 28.7.1966 tarihli ve 7/194/2599/13761 

sayılı yazınız. 

1964 ve 1965 yılları İcra programlarına gö
re öngörülen yatırımlarla gerçekleştirilmiş olan 
yatırımların miktarına dair Diyarbakır Mil
letvekili Tarık Ziya Ekinci tarafından Baş
bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi ceva-

I bı ilişik olarak sunulmuştur. 
I Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Domirel 
Başbakan 

I 1964 ve 1965 yılları icra programlarına göre 
öngörülen yatırımlarla gerçekleştirilmiş olan 

I yatırımların 'miktarına dair Diyarbakır Millet
vekili Tarık Ziya Ekinci tarafından Başbakan
lığa yöneltilen yazılı soru önergesine ait 

cevaptır. 

Soru : I 
I Genel ve katma bütçe, döner sermaye ve 

İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından Tür-
I kiye çapında olmak üzere : 
I a) 1964 ve 1965 icra programlarına göre, 

öngörülen yatırımların yıllık toplam miktarı 
ne kadardır? 

•b) Aynı yıllarda Türkiye çapında öngörü
len yatırımlardan gerçekleştirilen yatırımla
rın yıllık toplam miktarı ne kadardır ve bu 
yıllarda yatırımların gerçekleşme oranı nedir? 

Cevap : I 
a) 1964 yılı programına göre kamu sek

törünün yıllık yatırım toplamı, nakdî 6 mil
yar 3 milyon 473 bin lira veya fiziki 6 milyar 
401 milyon 751 bin liradır. 

1965 yılı programında ise nakdî ve fiziki 
I yatırımlar sırasiyle 6 milyar 676 milyon 885 

bin lira ve 7 milyar 1 milyon 885 bin lira ola-
j rak tesbit edilmiştir. 
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b) 1964 yılında gerçekleştirilebil'incn top
lam yatırım miktarı nakdî 4 milyar 785 'milyon 
918 bin Tl. fiziki 4 milyar 966 milyon 218 bin 
Tl. dır. Gerçekleşme oranları ise sırasiyle •% 79,7 
ve % 77,6'dır. 

19G5 yılı programı yatırımlarının gerçekleş
me durumu ise 5 milyar 349 milyon 803 bin Tl. 
nakdî, ve 5 milyar 609 milyon 900 bin Tl. fi
ziki yatının şeklindedir. Gerçekleşme oran
lan her iki yatırım şeklinde de % 80,1 olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Yatırrmlann, daireler ve scktörlerarası da
ğılımını ve gerçekleşme durumlarını, ayrıntılı 
olarak gösteren tablolar ilişikte sunulmuştur. 

Soru : II 
Genel ve katma bütçe, döner sermaye ve 

İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından (Adı
yaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Ela
zığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Karış, Muş, 
Malatya, Mardin, Siirt, Tunceli, Urfa, Van) 
illerinin her birinde ayrı ayrı olmak üzere : 

a) 19G4 ve 1965 icra programlarına göre, 
öngörülen yıllık yatırımların toplam miktarı 
ne kadardır? 

b) Aynı yıllarda bu illerin her biri için 
gerçekleştirilen yıllık yatırım miktarı ne ka
dardır ve bu yıllarda yatırımların gerçekleşme 
oranı nedir? 

Cevap II : 
a) 1964 ve 1965 yıllarında soruda yer alan 

illerde yapılması öngörülen toplam yatırım
lar ilişikteki cetvelde gösterilmiştir. 

Her ilin parantezli rakamları iki veya daha 
fazla ilde yapılması öngörülen fakat, il payına 
dit;en kesin miktarı tesbit edilemiyen toplam 
yatırımları göstermektedir. 

b) Birinci Beş yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülen iktisadi ve sosyal hedeflerle bu he
deflere ulaşmayı sağlıyacak yatırım miktarları, 
yıllık programlarda, makro ekonomik denge 
göz önünde tutularak sektörler itibariyle dü
zenlenmiş bulunmaktadır. Diğer bir deyimle, 
yıllık programlarda, yatırımların, il ve ilçele
re göre dağılımı değil sektörlerarası dağılımı 
tesbit edilmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 91 sayılı Ka
nun hükümlerine göre yapılan «uygulamanın 
izlenmesi» programlarda öngörülmüş olan bu 
düzene uymakta ve sektörler itibariyle makro 
ekonomik seviyede yapılmaktadır. 

Gerçekten, bugün demokratik ülkelerdeki 
plânlama teşkilâtlarının uygulamayı takip 
bakımından izledikleri prosedür bu şekilde 
olup; tek tek bir il veya ilçedeki yatırımların 

gerçekleşme durumu ele alınmamakta, ancak bü
tün ülke çapında gerçekleşmiş olan global ya» 
tırım miktarları ve yatırım hedeflerine ulaşıp 
ulaşılmama durumu ile ilgilenilmektedir. 

Ancak, teşkilâtımız bu konuda ileri bir 
adım olarak; 5 milyon TL. üstünde olan ürel-
gen yatırımları ayrıntılı olarak izlemektedir. 
1965 yılında 5 milyon liranın üstünde olan pro
je adedi 468, teşkilâtımızca münferidolarak iz
lenen üretgen proje sayısı ise 237 dir. Esasen 
dar kadrolu fakat ağır görevlerle yüklü bulu
nan Devlet Plânlama Teşkilâtının, her yıl on-
binleri bulan projeleri mahal itibariyle tek 
tek takibedecek bir çalışma yapmasına imkân 
bulunmamaktadır. 

Teşkilâtımızın 5 milyondan büyük üretgen 
yatırım projelerini tek tek izlemesindeki asıl 
gaye, bir yandan ekonominin bütününe tesir 
edebilecek çaptaki yatırımların öngörülen za
manlarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tes
bit, diğer yandan ise büyük yatırım proje
lerinin uygulanmasında meydana çıkan ak
saklıkları (özellikle dış ve iç finansman ak
saklıkları, proje hazırlıklarında ve ihale usul-
lerindeki gecikmeler v.b. gibi) bularak, gerekli 
önleyici tedbirlerin alınmasında Hükümete yar
dımcı olacaktır. 

Bu bakımdan, 1964 ve 1965 yıllarında, iller
de yapılmış olan yatırımların gerçekleşme du
rumu ve oranı hakkında bir bilgi vermek müm
kün olamamıştır. 

1964 yılı 1965 yılı 
Yatırım toplamı Yatırım toplamı 

tiler 

Adıyaman 

Ağrı 

Bingöl 

Bitlis 

Diyarbakır 

d) 

13 219 
(7 500) 

9 104 
(400) 
8 562 

(6 000) 
24 279 

(114 113) 
74 416 

(154 453) 

(2) 

34 255 
(45 301) 

12 740 
(1 560) 
11 683 

(30 346) 
5 802 

(106 897) 
85 338 

(104 925) 
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111 er 

1964 yılı 1965 yılı 
Yatırım toplamı Yatırım toplamı 

(1) (2) 111 er 

1964 yılı 1965 yılı 
Yatırım toplamı Yatırım toplamı 

d ) (2) 

Elâzığ 

Erzincan 

Erzurum 

Hakkâri 

Kars 

Malatya 

137 817 
(17 566) 

34 402 
(58 186) 

49 018 
(65 901) 

3 802 
(1 400) 
65 498 

(2 342) 
46 455 

(69 673) 

202 397 
(28 554) 

30 508 
(1 580) 
56 593 

(20 373) 
11 554 

(1 850) 
44 423 

(4 255) 
54 720 

(48 785) 

Mardin 

Muş 

Siirt 

Tunceli 

Urıa 

Van 

33 208 
(136 810) 

25 574 
(27 559) 

32 194 
(207 705) 

12 404 
(8 509) 
22 519 

(67 840) 
33 314 

(1 500) 

37 289 
(105 210) 

18 540 
(11 263) 

51 517 
(234 950) 

11 923 
(27 656) 

49 312 
— 
77 380 

(2 219) 
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Tablo 1 : 1965 yılı Kamu sefctörü yatırımlarının gerçekleşme durumu a) 

Genel Bütçeli Daireler h) 
Katma Bütçeli Daireler 
Döner Srmayeli İdareler 
iktisadi Devlet Teşekkülleri 

Toplam 

1965 programı Uygulama 

d) 

267 980 

İç+Dış 

(2) 

İe 

(3) 

267 980 220 658 

(4) 

1 640 832 1. 640 '832 1 465 405 1 465 405 
2 159 840 2 159 840 1 731 123 1 790 385 

220 658 
2 608 233 2 933 233 1 932 617 2 133 452 

6 676 885 7 001 885 5 349 803 5 609 900 

İç+Dış 

a) 1965 yılı programını yürürlüğe koyan 6/3788 sayılı Kararın 3 ncü ve 6 ncı m 
göre ve program dışı işler için yapılan harcamalar dâhildir' 

b) 1. Mület Meclisi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden uygulama raporları 
18 820 000 = 20 353 000 liralık yatırım ödeneği genel ve katma bütçeler toplamına 
edilmiştir. 

2. Elektrik İşleri Etüt İdaresiyle Maden Teknik ve Ara ma Enstitüsünün öz kaynak 
rımcı dairelerce genel bütçe harcamalarından tefrik edilerek bildirilemediğinden prog 
12 000 000 + 16 750 000 lira genel bütçeye (Sanayi Bakanlığı), Sanayi Bakanlığı 
için konulan 16 000 000 lira Etibank programına aktarılmış ve Millî Savunma Bakan 
rastrüktür harcamaları program toplamı ve uygulama rakam ve oranlarına dahil edilm 
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Tablo 2 : 1965 yılı programı kamn yatırımlarının sektörler itibariyle gerçekleşme durumu : (1) 

1964 yılı prog-
Gcrç ekleşme ramının gerçek-

1905 programı 1905 uygulaması 'oranı % İcrjme oranı % 

Tarım 
Madencilik 
İmalât 
Enerji 
Ulaştırma 
Turizm 
Konut 
Sağlık 
Eğittim 
Diğer hiamatler 

Toplam 

îç 

(D 
1 407 530 
571 891 

1 085 801 
720 140 

1 252 000 
142 858 
133 155 
238 757 
734 081 
330 000 

6 676 885 

İç + Dış 

(2) 

1 407 536 
598 944 

1 163 801 
858 587 

1 333 500 
142 858 
133155 
238 757 
734 681 
330 060 

7 001 885 

İç 

(3) 

1 198 772 
540 588 
594 900 
577 331 

1 045 358 
97 988 
103 432 
205 145 
638 763 
297 400 

5 349 803 

İç + Dış 

(4) 

1 243 914 
561322 
029 844 
053 024 

1 125 703 
97 988 
103 432 
205 145 
088 703 
300 705 

5 009 900 

iç i, 

(<r>) 

81.7 
84.5 
54.8 
80.2 
83.5 
68.6 
76.4 
85.9 
93.7 
90.1 

80.1 

-I- Dış 

06) 

84.9 
93.7 
54.1 
76.1 
84.4 
68.6 
76.4 
85.9 
93.7 
91.1 

80.1 

İç İ< 

(7) 

84.9 
71.4 
55.5 
92.0 
78.9 
78.0 
63.2 
86.7 
95.3 
98.5 

79.7 

< + l)ış 

(8) 

84.9 
60.9 
60.3 
75.0 
74.5 
78.0 
04.8 
80.7 
95.3 
99.8 

77.6 

(1) Tablo 1 deki notlar bu tablonun incelenmesinde de ayrıca göz önünde tutulmalıdır. 

— 448 — 



Tablo: 1 Kamu selktörü yatırımlarının gerçekleşme durumu. 

Genel bütçeli daireler 
Katma bütçeli daireler 
Döner sermayeli idareler 
İktisadi Devlet Teşekküll eri 

Toplam 

1964 programı 

Nakdî 
(D 

1 704 374 
1 751 809 

250 219 
2 297 071 

6 003 473 

Fizikî 
(2) 

1 704 374 
1 751 809 

250 219 
2 695 349 

6 401 751 

Uygul 

Nakdî 
(3) 

1 466 296 
1 478 776 

215 983 
1 624 863 

4 785 918 

ama 

Fizikî 
(4) 

1 466 296 
1 478 776 

215 983 
1 805 163 

4 966 218 

Gerçekleşme 
% 

Naıkdî 
(5) 

86,0 
84,4 
86,3 
70,7 

79,7 

£ Not: 1) 
8 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün öz kaynak harcamaları Ge 
tefrik edilemediğinden program toplamı (5 000 000 enerji + 9 014 000 madencilik) Genel Bütç 

2) İşbu cetvel uygulama raporu alınabilen yatırım dairelere göre düzenlenmiştir. 



Tablo 2 : 1964 programının genel gerçekleşme durumu 

Gerçe'kleşme o 
1964. programı 1964 Uygulaması % 

Nakdî Fizikî Nakdî Fizikî Nakdî »Fi 
Sektörler (1) (2) (3) (4) (5) 

Tarım 
Madencilik 
İmalât 
Enerji 
Ulaştırma 
Turizm 
Konut 
Sağlık 
Eğitim 
Diğer hizmetler 

1 176 195 
465 139 

1 008 641 
541 257 

1 199 498 
121 029 
179 256 
198 686 
793 670 
320 102 

1 176 195 
508 424 

1 071 351 
753 559 

1 279 479 
121 029 
179 156 
198 686 
793 670 
320 102 

998 165 
331 927 
559 721 
498 172 
946 216 
94 345 
113 308 
172 283 
756 525 
315 256 

998 325 
340 091 
646 389 
569 347 
953 348 
94 345 
116 108 
172 283 
756 525 
319 457 

84.9 
71.4 
55.5 
92.0 
78.9 
78.0 
63.2 
86.7 
95.3 
98.5 

Toplam 6 003 473 6 401 751 4 785 918 4 966 218 79.7 
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5. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in; 
Erzurum'un Hınıs ilçesinde zelzeleden hasar gö
ren vatandaşlardan, ne kadarının dış memleket
lere işçi olarak gitmek istediklerine ve ne ka
darının gönderilmiş olduklarına dair sorusu ve 
Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı ce
vabı (7/200) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
.delâletlerinizi arz ve rica ederim. 27 . 7 . 1966 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Hükümetin almış olduğu isabetli prensip 
/kararına göre; Tabiî Âfetlere mâruz kalan vi
lâyet, kasaba ve köylerin halkından dış mem
leketlere işçi olarak gitmek istlyenlere öncelik 
ve ivedilik hakkı tanınmıştır. 

6. 7 . 3 . 1966 gecesi Hınıs'da vâki zel
zele dolayısiyle 2 000 miktarında orta ve ağır 
hasara imânız kalmış bu durumları resmen tev
sik edilmiş vatandaşlardan dış memleketlere 
işçi olarak gitmek istiyenlerin Bakanlığınıza 
vâki müracaatlarına göre miktarı nedir'? Bu 
miktardan ne kadarı dış memleketlere gönde
rilmiştir. Bu güne kadar gönderilmeme hali bir 
ihmal midir, yoksa prensip kararının tatbika
tında bir değişiklik mi olmuştur? Prensip kara
rında bir değişiklik olmadığına göre, tasarruf
larda bir eşitsizlik olmıyacak mıdır Büyük bir 
sıkıntı içinde bulunan bu mıntıka halkının ken
di evlerini süratle yaptırıp, gelecek amansız 
kışın öldürücü tesirinden kurtarılmaları için 
ne miktar işçi gönderilecektir'? 

Keyfiyetin yazılı olarak açıklanmasını arz 
ve rica ederim. 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

İşçi Sağlığı Genel M d. 
Sayı : 925 - 2 - 37 7583 22 . 2 . 1966 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
İlıgi 1 . 8 . 1966 tarih ve 2608/13962 7/200 

sayılı yazınız : 
Erzurum - Hınıs ilçesinde depremden za

rar gören vatandaşlardan, ne kadarının işçi 
olarak dış memleketlere gitmek istediklerine 
ve ne kadarının gönderilmiş olduğuna dair Er
zurum Milletvekili NilhaJt Diler'in yazılı soru 
önergesi üzerine keyfiyet incelendi. 

I 1. Hınıs ilçesinde meydana gelen deprem
den zarar görenlerden Valilikçe teabit edilen 
1 076 kişinin, % 15 nisbetinde ayrılan konten
jana dâhil edilerek yurt dışına sevk ediLmeleri 
uygun görülmüştür. 

I 2. Depremden zarar gören vatandaşları
mızın davet edilerek kayıtlarının yapılması ve 
sıraya konulmaları hususunda İş ve işçi Bul
ma Kurumu Erzurum ve İstanbul Yurt Dışı 
hizmetler şubelerine gerekli talimat verilmiştir. 

3. Diğer taraftan, 1965 yılı doğal lolayla-
I rından hasara uğrıyanlarm şevklerinin ikmâ

line intizar edildiğinden, 1966 yılında deprem
den zarar görenler % 15 nislbotindeki konten
jana ithal olunmamıştı. 

I Ancak, bunların da, 1965 yılında zarar gö-
[ renlerle 'birlikte sevtkleri uygun mütalâa olun

duğundan, derhal Ikontenjana dâhil edilmeleri 
I hususunda İş ve İşçi Bulma Kurumu İstanbul 

Yurt Dışı Hizmetler Şubesine 1 . 8 . 1966 ta
rihimde talimat verilmiştir. 

Binnetice, Mart 1966 ayında depremden za
rar gören 1 076 kişinin sevk işlemlerine baş
lanmış olup ayrılan kontenjan ölçüsünde bir 
grup işçinin bu ay içerisinde şevki sağlanmış 
olacak ve diğerlerinin de buna göre peyderpey 
sevk işlemleri yapılacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

6. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-
ya'nın; Malatya Tütün Fabrikası tevsii işi ile 
ispirto satış yeri inşaatının şimdiye kadar ne
den gecikmiş olduğuna dair sorusu ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim Tckin'in yazılı ce
vabı (7/202) 

27 . 7 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandınl-
I masına aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Malatya Milletvekili 

Mehmet Delikaya 
Soru : 
1963 yılı icra programına alınmış ve gerek

li projelerinin ödenekleri de konulmuş bulunan 
I Malatya Tütün Fabrikası tevsii ve ispirto satış 
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yeri inşaatı şimdiye kadar neden gecikmiştir? 
Şayet, bu inşaat yapılacaksa bu husustaki ha
zırlıklar ne safhadadır ve ne zaman başlana
caktır? 

T. O. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tetkik ve Murakalbc 25 . 8 . 1966 
Heyeti Reisliği 4687 

Konu : Malatya Milletvekili 
Mehmdt Del ikaya'm n yazılı so
ru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü 1 . 8 . 1966 tarih ve 7/202-2611/18912 
sayılı yazıları. 

Malatya Tütün Falbrlkaısmm tevsii ile ispir
to satış yeri inşaatının şimdiye kadar ne
den gecikmiş olduğu, şayet yapılacak ise ne 
zaman baslıyacağı hakkında Malatya Milletve
kili Mehmet Delikaya tarafından verilen 
27 . 7 . 1966 tarihli yazılı soru önergesi ceva
bının ilişik olarak sunulduuğnu arz ederim. 

İbrahim Tekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Malatya Milletvekili Sayın Mehmet Deli
kaya'm n Malatya Tütün Fabrikasının tevsii ile 
ispirto «atış yeri inşaatının şimdiye kadar ne
den gecikmiş olduğu, şayet yapılacak ise ne za
man baslıyacağı hakkında yazılı soru ömeııgesi 
cevabıdır. 

Malatya Tütün Fabrikasının tevsii, Tekel 
Genel Müdürlüğünce derpiş edilmiş, 1968 yılı 
programından bu yatırıma ait lüzumlu tahsisat 
teklif edilmiş ve bu teklif Başbakanlık Dev
let Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca olumlu 
karşılanarak mezkûr yatırım 1968 programına 
alınmıştır. 

Yatunaıım programa ithalini mütaakıp proje 
ve keşif hazırlıklarına girişilmiş ve yatırım 
ihale safhasına intikal etmek üzere iken 1964 
yılı yatıri'm programı çalışmaları başlamıştır. 

1964 yılı program teklifleri hazırlanırken 
itabiatiyle Malatya Sigara Fahrikatsı da düşü
nülmüş ve gelecek yıllara sari olan bu iş için 
lüzumlu tahsisat 1964 yılı teklifleri arasına it
hal edilmiştir. 

Ancak, Başlbakanlık Devle Plânlama Teşki
lâtı Müsteşarlığı tarafından malî kaynakların 
kifayetsizliği mülâhazası ile teklif olunan tah

sisat kabul edilmediği cihetle, Tekel İdaresin
ce, ihale safhasına intikal etmiş olan çalışmalar 
durdurulmuştur. 

1965 ve 1966 yıllarında mozkûr yatırım için 
ödenek tahsisi teklifinde bulunulmuş, fakat 
•Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarlığınca kalbul. edilımemiştir. 

1967 yılı pro/grammm ihzarı sırasıda Malat
ya Sigara Fahrikası için teklif edilen tahsisat, 
yine adı geçen Müsteşarlıkça programdan 
çıkarılmış ise de, hazırlananı ikinci programda 
Malatya Sigara Faıbrika'sı üzerinde ısrarla du
rulmuş ve teklifler arasında bir kere daha yer 
almıştır. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nc'i mad
desinin 7 nci fıkrasına göre, ispirtoların be
lediyece sağlanacak depolarda muhafazası ica
betin ektedir. 

Bu durum karşısında 1968 yılı programın
da mevcut Malatya Tekel. Başmüdürlüğü ispir
to satış yerinin inşasından vazgeçilmiştir. 

Saygılarımla a uz ederim. 
İbrahim Tekin 

(jümrük ve Tekel Bakanı 

7. — Konya Millevekili Nazif Kurucu'nun, 
Diyanet işleri Başkanının, dışarıdan vâki bir 
davet ile mi, yoksa Hükümet tarafından görev
lendirilerek mi dış geziye çıkmış olduğuna dair 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ihsan tfabri (,'ağ kı
yan gü ile Devlet Bakanı îiefet Sezgin'in yazılı 
cevapları (7/206) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Dışişleri ve Devlet Ba-

kanlaıi'i tarafından yapılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygiyle dilerim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Diyanet İşleri Başkanı dışarıdan vâki 
bir davet ile mi, yoksa, Hükümet tarafından 
görevlendirilerek mi dış gazeye çıkmıştır. 

2. Diyanet İşleri Başkanının, hanıgi ülke
lene uğraması ve gezinin ne kadar sürmesi ka
rarlaştı rıİmiş bulunuyordu. 

.3. G'ezinin yarıda kalması ve başkanın ge
ri çağrılması hangi şartlar altında ve hangi se-
heple vâki olmuştur. BaşlanıTŞ gezinin iptal 
edilmesi ve başkanın geri çağrılması için alın
mış bir Hükümet kararı var mıdır': 
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4. Türk Diyanet İsteri Başkanının gezisi- I 
nkı iptal edilmesi için, bâzı yabancı devletlerin 
Hükümetimize tazyik yaptıkları ve bu gezinin 
yaîbaneı hükümetlerin isteği ile iptal edildiği 
basında yer almıştır. Bu haberler tekzip de 
edilmemiştir. 

Bu yayınlar kısmen veya tamamen doğru 
mudur. Doğru ise, Türk Hükümeti bir görev
lisinin daha önceden kararlaştırılmış bir gezi
sini dış tesirlerle nasıl iptal eder: 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

İkinci Dair/e Gn. Md. 
Sayı : 490. 103 - D. 11/2 - G7 29 . 8 . 1966 

Milieıt Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 8 . 1966 tarih ve 2642 - 14175 J 

7/206 sayılı yazıları 

Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'ııuıı, 
Diyanet İşleri Başkanının bâzı yabancı üllkele-
re vâki ziyaretleri münasebetiyle verdiği yazılı 
soru önergesinin Baikanhğıma taallûk edim kıs
mı ile ilgili cevap metninin ilişikte sunulduğu- | 
nu arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'-
nun Diyanet İşleri Başkanının, dışarıdan vâki 
bir davet ile mi, yoksa Hükümet tarafından 
görevlendirilerek mi dış geziye çıkmış olduğu
na dair verdiği yazılı soru önergesinin 1., 2. 
ve 3 ncü maddeleri aidiyeti ve yetkisi dolayı-
siyle ilgili Devlet Bakanı arkadaşım tarafındım 
cevaplandırılması gereken hususları kapsamak
tadır. Bu itibarla Bakanlığımın iştigal sahasına 
girmediğinden bu konuları temasa 'mahal gör
müyorum. 

Yazılı sorunun 4 ncü' maddesinde bahis ko
nusu edildiği üzere Türk Diyanet İşleri Baş
kanının gezisinin 'bâzı yabancı Devletlerin IIü-
künvetimize tazyikte bulunmaları ve bu Hükü
meti erin isteği üzerine iptal edildiği hususun- | 

daki yayınlara gelince, hemen arz edeyim ki, 
dış münaseibetlerin yürütülmesine memur bulu
nan Bakanlığıma ve Hükümete bu konuda in
tikal etmiş herhangi bir husus yoktur. Türki
ye'nin dış •münaih.dbetleri münhasıran kendi 
menfaatleri açısından ve bağımsız bir şekilde 
yürütülür. Bunun zıddı istikametteki yayıaı ve 
iddiaların indî ve maksatlı düşüncelere dayan
dığı aşikârdıır. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 3930 10 . 8 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanının dış gezisi hak

kında Konya Milletvekili Nazif Kurucunun 
4 . 8 . 1966 gün ve 7/206 - 2642/14175 sayılı 
yazılı soru önergelerinin cevalbı aşağıda sunul
muştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerinizi ara ede
rim. 

1. Diyanet İşleri Başkanı Tunus ve Libya'
dan vâki resmî davetin kaıbulü üzerine bu 
memleketleri ziyaret etmiştir. 

2. Bu resmî davet haricimde, Diyanet İş
leri Başkanının arzusu üzerine Kahire ve 
Şam'a da, özel surette ziyareti karrlaştırılmış-
tır. Gezinin 15 gün sürmesi kararlaştırılmıştır. 

3. Gezinin davet vâki olmıyan özel kısmı 
seyahatin başlangıcında, 28 . 6 . 1966 tarihin
de çekilen bir telgrafla, tamamen hizmeitıe rnü-
taallik idari sebeple Devlet Bakanlığı tarafın
dan iptal edilmiştir. Resmî geziden geri çağı-
rılma vâki olmamıştır. Tasamı i: münhasıran 
Diyanet İşlerini tedvir etlen Devlet Bakanlı
ğınca kararlaştırılmış ve icra edilmiştir. Hü
kümet kararı bahis mevzuu değildir. 

4. Bâzı yaJbancı devletlerin tazyik, istek 
veya imaları varit değildir ve olamaz. İki konu
da çıkarılan haberler tamamen uydurma ve 
hilafı hakikattir. 

Refet .Sezgin 
Devlet Bakanı 

— 453 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
15. BİRLEŞİM 

7 .12 .1966 Çarşamba 

Saat 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un 

•dinî duyguların ve konuların istismar edildiği 
iddiasiyle Hükümet hakkında bir Gensoru açıl
masına dair önergesi (11/46) 

B - ÎKlNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-

oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasanın, tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşan
ların emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 
52 nci maddesi hükmüne aykırı olup olmadığı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/81) 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılma pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/108) 

4. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
ta j işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

5. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

6. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdc-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar-

: 15,00 

şılıksız 'krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

7. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(G/121) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

9. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Menderes havzasının nehir taşîkmlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

1.0. — Sivas Milletvekili Gıyasettiiı Duman'-
m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

11. — Sivas Milletvekili Gıyascttin Du-
man'ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

12. •— Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 
Bütçe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

13. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı 
köylerine 1965 yılında kaç Km. köy yolu ya
pıldığına ve 1966 yılında daha ne kadar köy 
yolu yapılacağına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/127) 

14. — Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'-
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer»' kö-



nıür sahası içinde bir termik santrali kurulma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sö^lü sorusu (6/128) 

15. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su 'kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

16. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu (6/131) 

17. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şe<hri içinden geçmekte bulunan Tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/132) 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga-
nm, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi .muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/136) 

19. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Balkanından sözlü so
rusu (6/137) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/138) 

21. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmseine sebebolân hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Balkanımdan sözlü 
sorusu (6/139) 

22. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/140) 

23. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydm'm Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Balkanından sözlü soru
su (6/143) 

24. — Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/144) 

25. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

26. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar 
mücadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması 
hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

27. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konu
sunun hangi tarihte ele alındığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

28. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gi
bi tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/150) 

29. — Sakarya Milletvekili Mımlihittin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiylc Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin 
gümrükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi 
konusunda bir imkân düşünülüp düşünülme
diğine dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/151) 

30. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,. 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattı gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair 
Gümritk ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/152) 

31. •—• Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sos-



yal Sigortalar Dispanseri binasının, birinci 
katının dispanseri, diğer katların işhanı olaca
ğının doğru olup olmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/153) 

32. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol 
güzergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Ba
yındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/154) 

33. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmi
yetinin tespit edilmiş olup olmadığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 

34. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâ
keti dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir 
olacak şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar 
meskene kavuşmaları için ne gibi tedbirler 
alındığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/157) 

35. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Karayazı Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158). 

'36. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, -Hükümetin, özerk TÜT 
Kurumu Genel Müdürlüğüne, Başbakan tara
fından yapılan ibasm toplantısının, radyolarda 
aynen yayınlanmasını emretme yetkisinin olup 
olmadığına dair Başıbakandan «özlü sorusu 
(6/159) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nıin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel vee işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair »Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/163) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ih
tiyaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi 
için ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sölzü sorusu (6/164) 

39. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 

ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

40. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cıımalı'-
oğlırnun, Türkiye Millî Talebe Federasyonu
na, Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rus
ya'dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü soru
su (6/166) 

41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
sor yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Barbakandan sözlü sorusu (6/167) 

42. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

43. — İçel Milletvekili İsmail Çatal oğlu'-
nun, Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Mali
ye Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan 
Rasim Dokur Fabrikasının halen ne durumda 
bulunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalış
ma Bakanlarından sözlü sorusu (6/169) 

44. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığı
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/170) 

45. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi 
tedbirler alındığına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/171) 

46. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
nun, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret .Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

47. — Adana, Milletvekili Ali Karcı'nın, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan .borçlarının ertelenmesi hak
kında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/173) 



48. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
«oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Bey-
likahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el 
çektirilmesini icabettiren hâdisenin ne oldu
ğun dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/174) 

49. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu-
eak müdürünün 'başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

50. — Ayidm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emri
ne alındığına ve bu Ikonuda kaç soruşturmanın 

bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/176) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
rv 

A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 


