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I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklamalar 

Sayfa 
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412 

415,416 

416 

416 

IV. — Başkanlığın genel kurula sunuş
ları 

A) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması önergeleri 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili 
Selçuk Erverdi ve İstanbul Milletvekili Necdet 
Uğur ile 25 arkadaşının, içişleri Bakanı Oğuz-
han Asiltürk hakkında uyguladığı içpolkika ile 
temel hak ve özgürlükleri kullanma olanağını 
ortadan kaldırdığı iddiasıyle Anayasanın 89 ncu 
Maddesi uyarınca Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11/13) 416:417 

B) Danışma Kurulu teklifleri 
1. — Danışma Kurulunun; 94 ncü Birleşi

minde, öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan ka
nun tasarı ve teklifleri listesine, antlaşmaların 
onaylanmasına dair kanun tasarıları ile Üniver
site Personel Kanununda değişiklik öngören ta ; 

sarının ve Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka-

417 

Sayfa 
nunuııa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun tasarısının da alınması; 
bunlardan Gelen Kâğıtlarda yer alanların 48 
saat beklemeden gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmelerine dair önerisi 417:418 

V. — Oylaması yapılacak işler 418,429 
1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per

sonel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
ması ve bu Kanuna ek ve ek geçici maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Zongul
dak Milletvekili Kemal Anadol'un, 926 sayılı 
T. S. K. Personel Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi, fıkra ve geçici 2 madde eklen
mesi hakkında Kanun teklifi ve Erzincan Mil
letvekili Hasan Çetinkaya'nın, 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve 
Millî Savunma ve Plân komisyonları raporları 
(1/291, 2/267, 2/347). (S. Sayısı : 207) 418,442:445 

VI. — Görüşülen işler 418,429 
1. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 

Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 
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Sayfa 
Geçici Madde eklenmesine dair Kanun ve Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu 
(1/290) (S. Sayısı : 195) 418:429,429:439 

VII. — Sorular ve cevaplar 439 
A) Yazılı sorular ve cevapları 439 
1. — Afyon- Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlıı'nun, istanbul - Karaköy Toprak 
Mahsulleri Ofisi Hububat deposunda çalışan bir 

Sayfa 
Ziraat Yüksek Mühendisine ilişkin Ticaret Ba
kanından sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı 
(7/591) 439:440 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı-' 
nın, Eurovision şarkı yarışmasına katılan sanat
çılara ödenen para miktarı ile bir sanatçıya 
ilişkin sorusu ve Başbakan Süleyman Demir-
el'in yazılı cevabı (7/574) 440:441 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde; 
İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe, 

C. H. P. Grupunca aday gösterilen Van Milletvekili 
İhsan Bedirhanoğiu seçildi. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun de
ğişik 39 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da Kanun tasarısı (1/287) (S. Sayısı : 193) ile, 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 
60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
tasarısı ve Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 
2 arkadaşının teklifi (1/286, 2/133) (S. Sayısı: 194): 

Kabul edildi. 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı madde
lerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna ek ve 
ek geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarı
sı ile Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 926 
sayılı T. S. K. Personel Kanununun bazı maddele

rinin değiştirilmesi, fıkra ve geçici 2 madde eklen
mesi hakkında Kanun teklifi ve Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya'nın, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa geçici bir madde eklen
mesi hakkında Kanun teklifi (1/291, 2/267, 2/347) 
(S. Sayısı : 207) nin de Gelen Kâğıtlardan gündeme 
alınarak 43 saat beklemeden ve öncelikle görüşülmesi 
onaylandı, maddeleri kabul olunarak tümü açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonucunda çoğunluğun bu
lunmadığı, oylamanın tekrarlanacağı açıklandı. 

1 Temmuz 1975 Salı günü saat 10.00'da toplanıl-
maş üzere Birleşime saat 19.13'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Siirt 

Memduh Ekşi İdris Arıkan 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Erzurum tçel 
Zekâi Yaylalı Ora! Mavioğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

1 . 7 . 1975 Sah 

Tasarılar 

1. — 4841 sayılı Kanunun 1579 sayılı Kanunla 
değiştirilen Ek 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (B) 
bendi ile Ek 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/309) (Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonuna.) 

2. — Yurt dışındaki Türk işçilerine konut, küçük 
sanat, işletme ve tarım kredileri verilmesi ve 499 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında Ka

nun tasarısı (1/310) (Bayındırlık, 
Turizm ve Plan Komisyonuna.) 

İmar, Ulaştırma, 

3 . - 4 9 2 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı ta
rifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, deği
şik 86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 
79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun ta
sarısı (1/311) (Plan Komisyonuna.) 

4. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 5 nci maddesine bir fıkra ek-
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lenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/312) (Millî Eğitim I 
Komisyonuna.) I 

5. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü I 
fıkrasının değiştirilmesi ve Geçici bir madde eklenme- I 
si hakkında Kanun tasarısı (1/313) (İçişleri Komisyo- I 
nuna.) I 

6. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad- I 
desinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve I 
10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün I 
yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun tasarısı I 
(1/314) Plan Komisyonuna.) I 

7. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi I 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında I 
Kanun tasarısı (1/315) (Millî Savunma Komisyonuna.) I 

Tezkere I 
8. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1971 Bütçe 

Yılı Kesin hesabına ait Sayıştay Başkanlığı tezkeresi I 
(3/435) (Plan Komisyonuna.) 

Raporlar 
9. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arkada- I 

sının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sayılı 
Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme- I 
sine dair Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 
(GÜNDEME). 

10. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 10 
arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/198; C. Senatosu : 2/81) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 80'e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 482) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) (GÜNDE
ME). 

11. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 ' 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuri-
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meçlisi ; 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Se- ! 
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106'ya 1 nci ek; ) 
C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma Tarihi : j 
1 . 7 . 1975) (GÜNDEME). j 

12. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 2.9.1971 
günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun bazı i 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu (2/86) (S. Sayısı : 204) (Da
ğıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) (GÜNDEME). 

13. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) (GÜNDE
ME). 

14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti Arasında 30 Nisan 1964 Tarihinde Akte-
dilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren 
Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Tarihi : 1.7.1975) 
(GÜNDEME). 

15. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bir 
maddesinin değiştirilmesi hakkııda Kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286^ 2/408) (S. Sayısı : 
205) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) (GÜNDEME). 

16. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arka
daşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) (S. Sa
yısı : 210) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) (GÜNDE
ME). 

17. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
56 nci maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı: 202) 
(Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1975) (GÜNDEME). 

18. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı 
ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 1/140, 2/213; C. Senatosu: 1/342) (M. Mec 
lisi S. Sayısı: 70'e 1 nci ek, C. Senatosu: S. Sayı
sı : 483) (Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1975) (GÜN
DEME). 

19. — Yozgat Milletvekili İlhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/70) (S. Sayısı: 201) (Dağıt
ma tarihi: 30.6.1975) (GÜNDEME). 
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20. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 1 /298; C. Sena
tosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı: 206) C. Sena
tosu S. Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 30.6.1975) 
(GÜNDEME) 

21. — 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Sena
tosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, 
Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arka
daşının ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun tek
lifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 
2/360, 2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı: 208; 
(Dağıtma tarihi: 30 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

22. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlar
dan mütevellit tdare Şahsî Haklarının Düşürülmesi
ne dair Kanun, ikinci kez Anayasanın 93 ncü mad
desi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gön
derildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkın
da Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu gö
rüşleri ile C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 
Anayasa Komisyonu raporu (S. Sayısı: 212) (Da
ğıtma tarihi: 1 . 7 . 1975) (GÜNDEME). 

Yazılı sorular 
23. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev

den alınan Millî Eğitim müdürlerine ilişkin Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/653). 

24. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin Muğ
la - Fethiye ilçesinde kurulan konserve ve plâstik 
fabrikasında hafta ^atilinin Cuma günü yapılması
nın doğru olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazıh soru önergesi (7/654). 

25. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Ay
dın - Cine ilçesi Tekeler Köyüne yapılan jandarma 
baskınına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/655) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık* 
in, Diyarbakır olayları sırasında komando adı veri
len grupların sözlerine ilişkin Başbakan Yardımcı
sından yazılı soru önergesi (7/656). 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
m Diyarbakır'da meydana gelen olaylarda Emniyet 
Müdürünün sözlerine ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/657) 

28. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Mer
keze atanan İzmir Valisine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi ((7/658). 

29. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ilköğ
retim müfettişlerinin teftiş yolluklarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/659). 

30. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin badem 
fiyatlarının taban fiyatı tespitine ilişkin Ticaret Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/660). 

, 3 1 . — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki öğrenci boyko
tuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/661). 

32. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, ek
meklik buğday fiyatlarındaki artışın Hazinece kar
şılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/662). 

33. -— Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Hak
kâri iline bağlı bazı ilçelerin yol durumları ile Hak
kâri - Van karayoluna ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/663). 

34. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu' 
nun, Gaziantep ilinin altyapı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/664). 

35. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kuruluna davet 
edilen sendikalara ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/665). 

36. — Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'ın, Zon
guldak - Eflani ilçesine ait yolun asfaltlanmasına 
ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/666). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ: Oral Mavioğlu (İçel), Zekâi Yaylaü (Erzurem) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 97 nci Birleşimini açıyorum. 

m. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapılacak
tır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere basmalarını rica 
ederim. («Ad okunarak yapılsın» sesleri). 

Peki efendim. 
Ad okunarak yoklama yapılacaktır, Adana ilinden 

başlıyoruz efendim. 

(Yoklama yapıldı). 

Yoklamaya katılmayan sayın üye? BAŞKAN 
Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, yapılan yoklama sonucun

da salonda çoğunluğumuz yoktur. Fakat çok az bir 
fark olduğu için saat 11.00'de toplanılmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 10.40 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 11.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ — Oral Mavioğlu (İçel), Zekâi Yaylak (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 97 nci Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin ışıklar yandığı zaman beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklamaya iştirak etmeyen sayın 
üye var mı?. Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz yoktur. Saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.02 

— 415 — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DÎVAN ÜYELERt: Oral Mavioğlu (tçel), Zekâi Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 97 nci Birleşiminin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandığı zaman sayın üyelerin düğmelere 
basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Yeni gelen sa-

1. —- Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi 
ve İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 25 arkadaşı
nın, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında uygu
ladığı içpolitika ile temel hak ve özgürlükleri kullan
ma olanağını ortadan kaldırdığı iddiasiyle Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca Gensoru açılmasına iliş
kin önergesi. (11/13) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir süreden beri, ülkemizde Devletin iç güvenli

ğini ve demokratik rejimin işleyişini tehdit eden olay
lar yer almaktadır. Dört partinin cepheleşme hareketi 
ile birlikte başlayan saldırılar ve zorbalıklar, Cephe 
Hükümetinin kuruluşundan sonra, cüreti artmış ola
rak daha büyük hedeflere yönelmiş, daha yoğunluk 
kazanmış ve bütün yurda yayılmıştır. 

Bugün, Anayasamızın öngördüğü temel hak ve Öz
gürlüklerin birçoğunu, kullanma olanağı, yurdun pek 
çok yerinde kalmamıştır. Site Yurdundaki, Atatürk 
Üniversitesindeki öğrenciden, Erzurum'daki tiyatro 
sanatçısına; Makine Kimya işçisinden, cebinde Mil
liyet, Cumhuriyet gazetesi taşıyan mühendise; Tokat' 
taki esnaftan, Muş'taki avukata; İstanbul'daki yurt 
bekçisinden, Ankara'daki Toplum Polisine, Kahra
man Maraş'taki öğretmene; babaannesinin kucağın
da üç yaşındaki yavrudan Ana Muhalefet Partisi Li
derine kadar pek çok yurttaşımızın canı, malı, hak
ları ve özgürlükleri tehdit altındadır. 

yın üyelerin yoklamaya iştiraklarini rica ederim. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

Cephe Hükümetinin işbaşında bulunduğu kısa de
nemde siyasal nedenlerle yapılan öldürme, yaralama, 
toplu saldırı, baskı ve yıldırma olayları rekor düzeye 
çıkmıştır. Bu nitelikteki yüzlerce olayı, birbirinden 
kopuk birer «âdi zabıta vakası» olarak değerlendir
mek mümkün değildir. 

Cephe Hükümetinin yapısı ve hedefleri, saldırıları 
yürüten kişiler ve kuruluşlarla olan ilişkisi, olaylar 
hakkında yaptığı değerlendirmeler, saldırılar karşısın
da izlediği tutum düşünülecek olursa, Türkiye'nin bir 
iç kargaşa ortamına sürüklenmesinde Hükümetin oy
nadığı rol açıklıkla ortaya çıkar. 

Ülkeyi bu noktaya getiren örgütlenmiş zorbaları, 
Hükümet «Devlete yardımcı» ilân etmiştir. Şimdi bu 
milis kuvvetlerini Devletin içine yerleştirme, güven
lik kuvvetlerini onlara teslim etme hazırlığı yapılmak
tadır. Yine bu amaçla yıllardan beri tarafsızlık anlayışı 
ile görev yapan polisler, sürülmekte, kıyılmakta; oku
lunu başarı ile bitirmiş, sicili temiz polislerin meslek
leriyle ilişkileri kesilmektedir. Çeşitli polis dernekleri, 
emniyet müdürleri bu tablo karşısında kaygılarını di
le getirmiş, uyanlarda bulunmuşlardır. 

Hükümet, yüksek yargı organlarının kararlarına 
meydan okuyarak, iş çevrelerinin sözcülerinden gelen 
talimatlarla valileri görevinden alarak, hukuk düzenini 
ve Devlet otoritesini bizzat kendisi tahrip etmekte, 
böylece bir kargaşa ortamının oluşmasına yol açmak
tadır. 

Hükümetin bu tutumu ortaya koyuyor ki, bugü
ne kadar yaşadığımız olaylar, bundan sonra yaşaya-

IV - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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caklarımızın sadece bir bölümüdür. Bu politika sü
recek olursa, gelecek, yakın geçmişten daha da bu
nalımlıdır. 

Geçen ikibuçuk ay içinde .böyle bir Hükümet iş 
başında olmasaydı ve Millî Cephe tertipleri sahneye 
konulmamış olsaydı, ne Gerede saldırısı olurdu ne 
Diyarbakır olayları. Nitekim, cepheleşme öncesinde 
Türkiye, 12 Mart sonrasının bütün güçlüklerine 
rağmen, bir iş barış ve güvenlik ülkesi haline getirile
bilmişti. 

Hükümet, saldırganlara cesaret vermekte, kanat 
germektedir. Hükümet, zorbalığı resmîleştirmekte, 
meşrulaştırmaktadır. 

Bu tutum devam ettiği sürece ülkenin iç barışı ve 
güvenliği tehlikededir, demokratik rejim tehdit altın
dadır. 

Bu nedenlerle, Hükümet adına iç güvenlik politi
kasından en başta sorumlu olması gereken İçişleri 
Bakanı hakkında Anayasanın 89 acu maddesi gereğin
ce gensoru açılmasına ilişkin istemimizi saygılarımız
la sunarız. 

1 . 7 . 1975 

C. H. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 

Erzurum Milletvekili 
Selçuk Erverdi 

Antalya 
Deniz Baykal 

C. H. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 

İstanbul Milletvekili 
Necdet Uğur 

Artvin 
Ekrem Sadi Erdem 

- İzmir 
Neccar Türkcan 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Kars 
Davut Aksu 

İzmir 
Remzi Özen 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kahraman Maraş 
Oğuz Söğütlü 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Ankara 
Cahit Kayra 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Denizli 
Hüdai Oral 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Kars 
Kemal Okyay 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Trabzon 
Âdil Ali Cinel 

Muş 
Tekin İleri Dikmen 

Eskişehir 
Niyazi Onal 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Ankara 
Mustafa İmirzalıoğlu 

Trabzon 
H. Kadri Eyüboğlu 

İzmir 
Alev Coşkun 

Nevşehir 
Mehmet Zeki Tekiner 

Adana 
Mehmet Can 

BAŞKAN — Bu gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı hususundaki öngörüşmeler 
3 Temmuz 1975 Perşembe günü saat 15,00'teki otu
rumda görüşülecektir. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun; 94 ncü Birleşiminde, 
öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan kanun tasarı ve 
teklifleri listesine, antlaşmaların onaylanmasına dair 
kanun tasarıları ile Üniversite Personel Kanununda 
değişiklik öngören tasarının ve Eğe Üniversitesi 
1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun tasarısının da alınması; 
bunlardan Gelen Kâğıtlarda yer alanların 48 saat 
beklemeden gündeme alınarak öncelikle görüşülme
lerine dair önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisi vardır, 
okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 49 numaralı önerisi üzerine, 

Genel Kurulun 26 . 6 . 1975 tarihli 94 ncü Birle
şiminde öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan kanun 

tasarı ve teklif listesine, antlaşmaların onaylanma
sına dair kanun tasarıları ile, Üniversite Personel 
Kanununda değişikliği öngören tasarının ve Ege Üni
versitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun tasarısının 
da alınması, bunlardan gelen kâğıtlarda yer alanların 
48 saat beklemeden gündeme alınarak öncelikle gö
rüşmelerinin yapılması önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Bu tasarıların yasalaşma olanağını 

5 Temmuz'a kadar görmüyoruz. 
Necdet Uğur 

A. P. Grup Başkanvekili 
İlham i Ertem 
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M. S. P. Grup Başkanvekili 
Şevket Kazan 

D. P. Grup Başkanvekili 
Danışma Kurulundaki bazı grup 

temsilcilerinin taahhüdüne uygun değildir. 
Mehmet Altınsoy 

C. G. P. Grup Başkanvekili 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna 
ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi,fıha ve geçici 2 madde eklen
mesi hakkında Kanun teklifi ve Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya'nın, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununa geçici bir madde eklenmesi 

hakkında Kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/291, 2/267, 2/347). (S. Sa
yısı : 207) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine başlamadan evvel, gündemin 1 nci sırasın
da bulunan, açık oylaması yapılması lâzım gelen 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanu
nun açık oylamasına ait kupa sıralar arasında dolaştı
rılıp, sonradan kürsüye konacaktır. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) 
d) 

BAŞKAN — Gündemin 20 nci sırasındaki 633 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanunun görüşülmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar lütfen. 
Plan Koimsyonunun raporunu okutuyorum. 
(Plan Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkındaki ortak karşı oy 

yazısı ile muhalefet şerhini de okutuyorum efendim. 
(Ortak karşı oy yazısı ve muhalefet şerhi okun

du.) 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz alan 

milletvekillerini okuyorum : 
A. P. Grupu adına Sayın Feyzullah Değerli, D. P. 

Grupu adına Sayın Sami Arslan, C. H. P. Grupu 
adına ibrahim Saffet Omay, Şahısları adına; Sayın 
Reşit Ülker, Sayın Enver Akova, Sayın Orhan Yıl
maz, Sayın Nadir Lâtif İslâm, Sayın Hulusi Özkul. 

Sayın Feyzullah Değerli, buyurun efendim. 

(1) 195 S, Sayılı bazmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

A. P. GRUPU ADINA FEYZULLAH DEĞER
Lİ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesini ve bu kanuna 5 geçici madde eklen
mesini öngören ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafın
dan, bir daha görüşülmek üzere Yüce Meclise gelen 
kanun hakkında Adalet Partisinin görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, mezkûr kanunun Yüce 
Heyete tekrar şevkine ve müzakeresine, Kanunun 
20 nci maddesinin (f) fıkrasında belirtilen Aday Tes
pit Kurulunun teşkiliyle, 21 nci maddesinin (a) fık
rasında; «Diyanet işleri Başkanı, Aday Tespit Ku
rulunun seçeceği üç aday içerisinden, Başbakanın 
teklifi üzerine Cumhurbaşkanınnı imza edeceği, Ba
kanlar Kurulunun kararıyle atanır» ibaresi sebep ol
muştur. 

Değerli arkadaşlarım, 633 sayılı Diyanet işleri Teş
kilât Kanununun 20 nci maddesi: «Diyanet işleri Baş
kanlığına ve Dinişleri Yüksek Kurulu üyeliğine atana
cakların adaylığını tespit etmekle görevli bir Aday 
Tespit Kurulu kurulmuştur' şeklinde tanzim edilmiş
tir. 

(1) 207 S. Sayılı basmayazı 30 . 6 . 1975 tarihli 
96 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 
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Bu kurulun teşekkülü 20 nci maddenin (f) fıkra
sına göre; «Her il çevresi müftüleri (veya vekilleri) 
ile vaizlerin ilde toplanıp seçecekleri birer il temsil
cisi ile kurulur» şeklinde ifadesini bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu 22 nci ve 21 nci mad
denin (a) ve (f) fıkralarına itirazlar şu istikamette 
yapılmıştır : 

Diyanet İşleri Başkanının seçimle gelmesi hakkın
daki arkadaşlarımızın endişeleri şöyle: Devlete bü
yük bir külfet getirir. 

İkinci olarak; anahatlarıyle politik oyunlara, böl
ge ayrılmalarına, mezhep kavgalarına sebep teşkil 
eder. 

Üçüncü de, Islâmiyetin esaslarına aykırı düşer şek
lindedir. 

Bunlar bir görüştür. Bir defa, Diyanet İşleri Baş
kanının seçimle gelmesi, elbette Yüce Kurulun kara
rına vabestedir; fakat endişe buyurulduğu gibi, bü
yük bir külfet getireceği varit değildir. Çünkü, bir ilin 
vaizleri, müftüleri (her zaman toplanması mümkün 
olanlar) bir maddî külfete vabeste olmayacak tarzda 
toplanacaklardır. Farz edin; yedi kazası olan bir ilin 
yedi müftüsü ve yedi vaizi bir araya gelecek ve arala
rından bir temsilci seçecekler ve 67 ilden 67 temsilci 
olacak; bazı kurum ve kuruluşların da aday gönder
me haklan olduğu için, bu ancak 90 kişiye baliğ ola
caktır. Bunlar Ankara'ya gelecekler ve burada, nam
zet olarak seçilen üç kişiyi, aday olarak tespit edecek
lerdir. Bunlardan bir tanesi, ya daha çok rey alan 
veyahut Başbakanın tercihine lâyık görülen bir zat, 
Diyanet İşleri Başkanı olarak atanacaktır. Görülüyor 
ki, bu sistemde bir maddî külfet göze görünmüyor. 
Bunların bir araya gelmesi, bunları büyük bir maddî 
külfete sokacak değildir. 

İkincisi, «politik oyunlara sebep olur» deniliyor. 
ve bu sebeple de; (Aslında prensip olarak seçimin 
lüzumuna inanılıyor da) bu makam yüksek bir mev
kidir, hepimizin saygı göstermesi icap eden-bir ma
kamdır; seçimler birçok yönüyle bünyesinde birtakım 
politik oyunları taşımaktadır, bu sebeple bu mukad
des makama bu büyük mevkie böyle bir şey girme
sin endişesi, haklı endişeleri var arkadaşlarımızın. Ama 
seçimin lüzumuna inanıldıktan sonra, seçimle bera
ber akla gelen birtakım mahzurlar sebebiyle seçim
den vazgeçmek, yani seçimden vazgeçmeyi buna da
yamak pek mantıkî olmuyor. Çünkü, seçim kadar, 
emaneti ehline, bir kişiyi lâyık olduğu mevkie getiren j 
hiç bir şey yoktur. Tarih boyunca Islâmiyetin esa
sında da intihap ve imtihan, ehil kişileri lâyık olduk- j 

lan yerlere itirazsız gönderen bir müessese haline gel
miştir ki, demokrasinin mücadelesi de budur: Seçme 
ve seçilme. Ama arkadaşlarımızın endişeleri mümkün
dür; fakat bu şuna benziyor: Yani çok lüzumuna 
inandığımız, nehir üzerine bir köprü kurulacak; «Bu 
güzel, münasip, işimize yarar ve çok iyi şey ama, ya 
bu köprüden bizden olmayanlar da geçerse» gibi bir 
endişe ile, lüzumuuna inanılan bir köprüyü yapmak
tan vazgeçmeye benzer. Sonra eğer seçimi; seçmeyi 
ve seçilmeyi, devamlı olarak bünyesinde oyunlar, hi
leler, bölücülükler, ayırıcılıklar taşıyan şeklinde mü
talaa edersek, en azından bundan zihnimizi uzak tut
mazsak, bu bizi de dejenere eder. Çünkü, bu çatı ve 
çatı altındakiler, bu en uygun insanî bir düzenin ica
bı olan demokrasinin temelini teşkil ediyor seçme ve 
seçilme. 

«İslâmın esaslarına aykırı» görüşünü de öne sür
müş arkadaşlarımızın bazıları. Bu, tslâmın esasları
na aykırılığını, hiç bir yere dayamak mümkün değil
dir. Yani Isâmın essalaıına bir şey aykırı dediğimiz 
zaman, İslâmın iki tane esası vardır; buna kitap, sün
net diyoruz, Kur'anı Kerim, bir de Peygamberimizin 
hadisleri ki, oralardan buna bir kaynak bulmak lâzım. 
Neresine bakıp da, Kur'anın hangi sayfasında hangi 
ahkâmı İlâhiye dayıyorsunuz da, böyle bir şeyi İslâ
mın esaslarına aykırı diyorsunuz? Bu, kafadan atılma 
bir şey gibi geliyor. «İslâmın esasına aykırı» dedi
ğimiz zaman, bizim bu seçimimiz de, bazı inançlara 
göre islâmın esasına aykırı düşünülür ve çoğumuzun 
böyle bir seçime itiraz etmemiz ve «İslâmın esasına 
aykırıdır, ben bu seçime girmiyorum, ne milletvekil
liği, ne senatörlük istemiyorum» gibi bir duruma dü
şürür bizi. ,«Öyle, «İslâmın esasına aykırıdır» gibi, 
birtakım menşei belli olmayan, ilmî olmayan, mes
nedi olmayan ifadeler burada tabiî bir endişe gereği 
olarak her halde öne sürülmüştür veya bir sürçü li
san diyebiliriz. 

Diyanet İşleri Başaknının bu şekilde seçilmesi üze
rindeki endişeleri belirttikten sonra, bir de bu, Teş
kilât Kanununda 22 nci maddenin üzerinde bazı iti
razlar vaki olmuştur. Bu madde, nitelikleri ihtiva 
eden maddedir. Bu şöyledir: «Diyanet İşleri Başkanı 
ile, Kumlusun bütün görevlilerinde (itikadı, ibadeti, 
tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğu 
çevresinde bilinir olduğu) ortak niteliğin bulunması» 
şeklindeki ibaredir. Bu da laikliğe aykırı olarak tarif 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan tabiî hiç bir şey 
olmaması gerektir. Çünkü, bir Diyanet İşleri teşki-
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lâtı düşünüyorsunuz ve biraz evvel itirazlardan bah- I 
settim, bazı arkadaşlarımızın samimi endişeleri, inan
cından mütevellit endişeleri olduğunu söyledim. Ben I 
öyle tefsir ediyorum, öyle kabul ediyorum. Böyle I 
düşünürken, bir taraftan da, yani leke gelmesin, aman I 
bozulmasın, hepimizin hürmetini, sevgisini, saygısını 
daimi üstünde toplasın dediğimiz bir Diyanet İşleri I 
Teşkilâtının ve bu kuruluşun mensuplarının İslâm tö- I 
relerine uygun hareketi, tavrı ve ibadeti, itikadı, gö- I 
rüntüsü, çevresinde bilinir olması ibaresine, layikliğe ay- I 
kırı diyoruz. O zaman, eğer biz bunu bu şekilde ka- I 
bul edersek, bu layikliğe aykırılık prensibinden de I 
hareket edersek (ki onu da, biraz sonra İayiklik me- I 
selesini, devlet ve din münasebetini kısaca izaha ça- I 
lışacağım) o zaman endişe buyurduğunuz şekilde Di- I 
yanet İşleri, saygıdan hürmetten ve hepimizin ken- I 
dişi üzerindeki saygıyı, hürmeti üzerine toplamaktan I 
uzak kalır, dejenere olur. Ne istiyoruz ki burada 
biz, layikliğe aykırı görülüyor? Dindar olsun diyoruz, I 
burada olanlar Müslüman olsun diyoruz, Müslüman- I 
lığı çevresinde bilinsin diyoruz ve tavrı, harekâtı uy- I 
gun olsun, oraya bakan kişiler mükemmel insan, I 
Müslüman adam, dürüst adam, itikadı tam insan den- I 
sin diyoruz. Böyle denmesini icap ettiren bir madde
nin fıkrasına veya bir ibareye layikliğe aykırı der- I 
sek, o zaman biz doğrudan doğruya layikliği, doğru gö- I 
rülsün, Müslüman görülsün, ahlâklı olsun, edepli ol- I 
sun, dürüst olsun şeklinde böyle bir görüntüyü iste- I 
diğimiz insanlara, layikliğe aykırı görüîüyorsu sen 
diye bunu tersyüz göstermek lâzım. Sen layikliğe aykı- j 
rı görülüyorsun, senden böyle şeyleri aramıyoruz, } 
böyle şeyleri beklemiyoruz, sen bunları yapmaya I 
mecbur değilsin gibi bir hal olur ki, bu, üzerinde tit- I 
rediğimiz o mukaddes mevkiin, makamın içinde bu- I 
lunan birtakım naehil kişiler, itikadı ve görüntüsü, I 
tavrı, harekâtı Islâmı ölçülere uymayan kişiler, çev- I 
reden o müessesenin üzerine devamlı nefret çekecek- i 
tir ve onun üzerindeki düşünce ve inançlarını sarsa
caktır, batıl inançlara cemiyeti sürükleyecektir. Ör- I 
nek insanlar olmasını talep ediyoruz. Her müessese- I 
nin, her devlet müessesesinde olan kardeşlerimizin, I 
personelin dürüst olmasını isteriz, İslâmı ahlâka uy
gun tavır ve harekâtlarının, örf ve adetlerimize uy- I 
gun olmasını isteriz; ama Diyanet İşleri dediğiniz I 
zaman, burada biraz daha üzerinde hassasiyetle dur- I 
mamız icap ediyor. İşte bu madde bu hassasiyeti gös- I 
termiştir ve bu da, birçok insanların bazı düşünce- I 
leri vardır, bunu da önleyecektir. Siz Diyanet İşleri I 
Teşkilâtına bir gayrimüslimi, yahut o görüntüyü ve
reni, itikadı, imanı bozuk olanı Ramazanda alenen | 
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oruç yiyeni ve yaptığı birtakım günahın, yahut kendi 
görüş ve inancının haklılığını savunacak, İslâm ölçü
lerine aykırı bir iddiası olanı getirip oraya koyamaz
sınız. Koyduğunuz zaman, hem vebal altında kalır
sınız, hem de o müesseseyi yıkmaya doğru götür
müş olursunuz. 

Bu bakımdan, nitelik maddesi olan bu 22 nci 
madde gayet yerindedir. Sonra 633 sayılı Kanunda 
var, getirdiğimiz bu değişiklik, tasarıda değil, bu 
aslında mevcuttur. Yani 1965 senesinden beri tatbik 
edilen ve tatbikinde herhangi bir şikâyet olmayan 
bir meseledir, bunu biz değiştirmiş değiliz. 22 nci 
maddedeki niteliği Yüce Meclisiniz değiştirmiş değil
dir. Bu, 1965 senesinde 633 sayılı Kanun olarak 
yürürlüğe girmiş, tatbikatı yapılmış, hiç bir aksaklık 
da görülmemiş. 

Şimdi, biz on seneden beri tatbik edilen bir şeyi 
tekrar buradan çıkarmaya çalışırsak, kanaatimce doğ
ru olmaz. Zira, bunun aksaklığını da görmedik, ak
saklığını ve tatbikattaki güçlüğünü de ortaya koya
mıyoruz; ondan sonra, efendim, evet bunu böyle ka
bul ettik ama, birtakım aksaklıklar oldu, şöyle hadise
ler zuhur eti, şu gibi haksızlıklara sebebiyet verdi de 
diyemiyoruz ve bunu getirip layikliğinin kuyruğuna ta
kıyor ve diyoruz ki, «Bu, layikliğe aykırıdır.» 

Bunun, «<lâikliğe aykırıdır» iddiasının hiçbir za
man mantık çerçevesi içerisinde mütalaası mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, her dinî mesele memleke
timizde nerede olursa olsun, konuşulurken veya tar-
tşılırken üzerinde çok az insanın konuşması icabetti-
tiği ve kahve köşelerinde, sokaklarda rastgele yer
lerde herkesin mütalaa beyan etmemesi icabettiği «as
garî müşterek» dediğimiz anameseleler vardır ki; 
bunların içerisinde - hatta başında diyebilirim - bu 
milletin yüzde 99'nun inandığı mukaddes İslâm dini
dir. Bu maalesef sokaklarda bile, yahut bir kahve 
köşesinde bir dinî bahse girin, oradan birisi kalkar, 
efendim, «Bu senin dediğin layikliğe aykırıdır» der. 
Layikliğin ne olduğunu da pek bilmez, din ile İayiklik 
arasındaki münasebetleri de kuramamıştır bile.. Efen
dim. bu Meclis çatısı altında, bu kürsülerde bile, la
yikliği «Din ile dünya ayrıdır» diye, «Dn ayrı, dev
let ayrı» diye tarif edenler olmuştur. 

MEHMET EMEKLİ (Bursa) — Devlet işleri ile 
din işleri ayrı. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Buyurdu
ğunuz çok doğrudur. Böyle diyenler de var, zabıtlara 
bakınız. «Din ayrı, dünya ayrı», «Din ayrı, devlet 
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ayrı» diyenler de vardır, Yani bu din meselesi açıldı 
mı hemen bu lâikliği bilen de bilmeyen de eline alır 
ve bununla dinî, millî meseleyi yontabildiği kadar 
yontar. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Değer
li şu layikliği bir de sen tarif et de, senden öğrenelim. 

BAŞKAN — Sayın Değerli iki dakikanız kaldı 
efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet bir de 
sizden öğrenelim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Tarif 
edeyim efendim, edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, iki dakikanız kaldı, 
cümlenizi ona göre tamamlayınız efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Başüs-
tüne efendim. 

Din ve devlet münasebetleri şu üç şekilde düşünü-
. lebilir: 

Dinin emrinde bir devlet. Devletin emrinde bir 
din. Üçüncü olarak da; devletin dine, dinin devlete 
müdahale etmemesi; din ve vicdan hürriyetinin dev
let tarafından korunması. 

Şimdi bunun birincisini nasıl tarif edebileceksi
niz, yahut da nasıl düşünebileceksiniz? Dinin emrin
de devlet.. Bunlar vaktiyle olmuş ve devlet, dinin 
bütün organları ile dinî esaslara dayayarak idare 
edilmiş. 

Devletin emrinde din. Böyle bir şey mümkün 
değil, olmamış. Çünkü, devlet dini tanzim ede
mez. Din; kendi esasları, kendi kaideleri ilahî ol
duğu, vahye dayandığı için, peygamberler bile di
nin hükümlerinde söz sahibi değildir. Doğrudan 
doğruya dinin vazıı Allahtır, hükümler ona aittir, 
peygamberler mübelliğleridir. 

Öyle ise devlet dini tanzim edemez. Yani «şöy
le namaz kılın, böyle olsun» diyemez. O zaman 
Türkiye'mizde uygulanan veya kısmı külliyesiyle an
laşılan şu oluyor. Devletin dine, dinin devlete mü
dahale etmemesi şeklinde oluyor. Din ve vicdan hür
riyetini de Anayasamız getirmiş oluyor. 

Demek ki, devletle din münasebetlerini sıklaş-
tıracak ve devlet vatandaşının inancı ve itikadı iba
detini en güzel şekilde tanzimde yardımcı olacak. 
Devlet bunu yapıyor; Diyanet İşleri teşkilâtını Ana
yasaya koymuş ve vaizler müftüler tayin ediyor, 
ihtiyaçlarını gideriyor, camiler yapıyor. Demek ki 
lâiklik prensibini kabul etmiş Türk Devleti, dinin 
birtakım hizmetlerini de üzerine almış; bunu en gü-

I zel şekilde yapmanın gayreti içindedir ve gayreti için
de olması da lâzımdır. 

I Muhterem arkadaşlarım; bu kanun çıkmalıdır 
diyoruz ve hepinizin bu kanunun çıkmasını istediği-

I ne inanıyoruz. Çünkü burada itiraz yoktu. Çünkü 
bu kanundan istifade edecek onbeş binin üstünde ve
kil imam kardeşlerimiz var. Sosyal bünyede bunla-

I ra bu hizmet düşmüştür. Bunlar köylerde hiç bir 
sosyal hakka sahip olmadan halen, «Birisi gelir de 

I pilimi pırtımı atar, ben açıkta kalırım» diye bir en
dişe ile hepimizin kardeşleri, arkadaşlarımız devle
tin kendilerine düşen yükünü omuzuna almış köyler
de vazife görmektedirler. Muhterem arkadaşlarım, 
bunlar artık asıl olsunlar. Bunu çıkaralım ve bu şe-

I kilde bu arkadaşların ıstırabına da son vermiş ola
lım. Bunlar, hepimizin gittiği, görüştüğü, çorba
sını ayranını içtiği köylerimizde vazife görüyorlar. 
Bunların vazifelerinin devam etmesini istediğimize 
göre, devlet buna kendi bünyesinde, içtimaî bün-

I yede bu vazifeyi vermişsin sen; o halde bunların 
I sosyal haklara kavuşması bir vicdan işi haline gel

miştir. Bunu bu şekilde telâkki edeceğinize inanı-
I yorum. Bu kanunun Meclisler tatile girmeden, İn

şallah Cumhuriyet Senatosundan da geçmek suretiy
le çıkacağına inandığımı belirtir, hepinize , sonsuz 
saygılarımı arz ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli. 
I Açık oylama işlemi devam etmektedir. Açık. 

oylamaya iştirak etmeyen sayın üyelerin iştirak et
melerini bilhassa rica edeceğim. Biraz sonra kupa
ları kaldıracağız efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın İb
rahim Saffet Omay, buyurun efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, bir kere 
daha görüşülmek üzere geri gönderilen 1893 sayılı 
Kanunun iade nedenlerini esas alarak mâruzâtta bu-

j lunacağım. Söze başlarken peşinen kabul ve itiraf 
edeyim ki, tasarısı C. H. P. ile M. S. P. ortak Hü
kümetince hazırlanan bu kanun, iktidar ve muha-

I lefet olarak kanatlardan verilen çoğunluk oylarıyla 
çıkmış idi. Ne var ki, konuyu bu iade vesilesiyle 
etraflıca incelediğimizde, Sayın Cumhurbaşkanımı-

. zın iade nedenlerine katılmanın yararlı olacağı ka
naatine varmış olarak Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

| pu adına huzurlarınızdayım. 

421 — 
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Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki 633 sayılı Kanun, gerçi Din İşleri Yük
sek Kurulu üyeliklerine atanacakların adaylıklarını 
saptamak için bir aday tespit kurulu ihdas etmiş 
idi. Bu Kurul diğer kuruşlardan katılacak olanlar
la 15 bölgeden seçilecek birer temsilciden oluşuyor
du ve bu kuruluşta özellikle oya etkenlik bakımın
dan sayıca bir denge sağlanmış idi. Halbuki Mec
lisimize iade edilen bu kanunun objektifliği sağlaya
bilecek dengeyi bozmuş bulunmaktadır. Şöyle ki: 
Kurul 20 nci maddede sayılan kurumlardan katılacak, 
sayıları yaklaşık 20'yi bulan görevlilerle, 67 il tem
silcisinden oluşacaktır. İl temsilcilerini ise, bugün 
sayıları 639 olan müftülerle, sayıları 1 000'in üstün
de olan vaizler, illerde bir araya gelerek seçecek
lerdir. Derhal ekliyeyim ki, değişikliğe uğrayan 
maddenin evvelki haliyle il temsilcilerinin sayısı 15 
idi. 

İşte, kanunun getirdiği yeni seçim mekanizma
sını böylece belirledikten sonra, şimdi konuya ge
çiyorum. 

Değişikliğe uğrayan 20 bin maddedeki aday tes
pit kurulu daha mahdut sayıda olduğu halde ve 633 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, 
aradan 10 yıl geçmesine rağmen, kanun yapıcısının 
amacına uygun hiç bir seçim sonucu alınamamıştır. 
Niçin? Çünkü, bizatihi seçim müessesesinin tabiatı
nın icaıbı olarak, seçim sistemi gereği gibi işleme
miştir, işletilememiştir. Öyle ki, bu 10 yıl içinde 
ancak iki kez seçim yapılabildiği halde, bugün Din 
İşleri Yüksek Kurulunda, dikkatlerinize arz ediyo
rum, atanması seçime dayalı tek üye yoktur. De
mek oluyor ki, seçim ne kadar tekrarlanırsa tekrar
lansın, her defasında itirazlar oluyor, Danıştayda 
davalar açılıyor ve sonuç olarak da Kurulun feshi 
kaçınılmaz bir zorunluk halini alıyor. Ayrıca, kül
fet, masraf ve bozmayı gerektiren sebeplerin iç bün
yede yarattığı, yaratabileceği rahatsızlıkların getir
diği, getirebileceği sakıncalar nedeniyle de, hükü
metler, 20 nci maddenin öngördüğü seçimleri kanu
nun emrettiği zamanlarda yapmayı bir türlü göze 
alamamışlardır.. Bunda, hükümetler hesabına hak
lılık payı da yoktur diyemem. Bu hal, son 10 yıl 
içinde böylece yaşandığına göre, konuyu kanun 
yapıcısı olarak artık önemle düşünmeye değer bula
cağınıza inanıyorum. İşte bu acı tecrübeden sonra 
konuya her halde bir çözüm çaresi bulunmak kesin
likle gerekiyordu. Ama ne var ki, müzakeresini 
yapmakta olduğumuz kanunla daha pratik bir çö
züm getirmek şöyle dursun, seçimi oluşturacak me- j 
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kanizmanın çok daha geniş tutulması ve hele hele, 
Diyanet İşleri Başkanı için de seçim sisteminin ka
bul edilmesiyle, yöntem tam bir çıkmaza itilmiş olu
yor. Halbuki arz ettiğim gibi, bu sistem yıllar bo
yu tecrübe edilmiştir ve işlemediği kesinlikle sabit 
olmuştur. Sonuç bu olunca da, bugün bu sistemi 
daha da muğlak olarak, zorla yürütmekte ısrarın lü
zumsuz, yersiz ve faydasız olduğu aşikârdır. 

Sayın arkadaşlarım; ayrıca belirteyim ki, atana
caklar bakımından erişilmek istenen payeler, kadro 
olarak gerçekten çekicidir. Bu nedenle de, bir ta
rafta insanoğlunun yükselme yönündeki samimi iste
ği ve ihtirası, diğer tarafta seçim müessesesinin ta
biatı icabı, itiraz ve dava hakkı bakımlarından is
ter istemez meydana gelebilen birtakım boşluklar
dan ve aralıklardan yararlanarak kanun yollarına baş
vurulduğu, kısacası davalar açılıp seçimlerin iptal 
ettirildiği de bir gerçektir. Demek oluyor ki, bu 
usul devam ettiği takdirde, kutsal müessesemiz, fa
sit daire içinde her zaman bunalımlarla karşı karşı
ya kalacaktır. Böylesine bir akıbete ise Yüce Mec
lisin göre göre, bile bile razı olacağına asla inanamı
yorum. 

Dahası var; sırası gelmişken biraz gerilere gide
rek, başka bir tecrübeyi daha açıklamak isterim. 
Evvelce Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve Vazifele
ri hakkında 1935 yılında çıkmış 2800 numaralı bir 
kanun vardı. Bu kanuna göre, müftüler seçimle 
atanırlardı. Bu usûl tam 15 sene yürürlükte kaldı. 
Fakat sakıncaları görülmüş olacak ki, 1950 yılın
da çıkan 5634 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle se
çim usulü terk edilerek, yine atama sistemine gi
dildi. 

Görülüyor ki, geçmişte böylesine bir deneme 
daha var. Buna, son yıl içindeki sistemin bünye
sinden gelen başarısız tatbikat da eklenince - ki o 
sistemi de hükümette bulunduğumuz sırada biz getir
miştik - başarısız tatbikat da eklenince; bu, bugün 
51 yaşında bulunan Diyanet İşlerinin tarihinde tam 
25 yıllık tecrübe demektir. Yani ömrünün yarısı 
bu seçim tecrübesiyle geçmiştir müessesenin. Bir 
sistem ki devlet hayatında 25 yıl tecrübe edilmiş ve 
fakat başarısız olmuştur, artık onun üstüne üstüne 
gidilmemek lâzımdır. Gitmekte ısrar etmek, dev
let yönetiminde kanımca hatalı bir davranış olur. 

Bütün bu mahzurların yanında, külfet, masraf 
konularına da değinmek isterim. Diyelim ki, Di
yanet İşleri Başkanlığında her hangi bir sebeple bo
şalma oldu; buyurun seçime. Arkasından her üç 
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senede bir kurul üyelerinin yarısını yenilemek ve bo
şalmış üyelikleri doldurmak için, evet; yine seçi
me. Seçimlerse, birtakım itiraz ve davalar .neden
leriyle akıbetleri meşkûk olarak askıda kalabilecek
tir; o takdirde, Müslüman halkımız açısından ger
çekten çok önemli hizmetler de ister istemez sende
leyecek, aksayacaktır. Ve işte bütün bu sakıncala
rın yanında, devlet bütçesinden yapılacak büyük 
masraflar da heba edilmiş olacaktır. Şu halde, sa
kıncaları gözle görülüp, elle tutulacak kadar mey
danda olan, böylesine bir seçim sistemi içinde, ni
çin bunca muhterem insanı birbirine düşüreceğiz? 
Ve niçin Devletimizi, Anayasanın Diyanet İşleri mü
essesesi bakımından çerçevelediği genel idare pren
sibiyle bağdaşamayacak bir sistem yüzünden, niçin 
ağır külfetlere ve masraflara tahammül zorunda bı
rakacağız? Bizce, sakıncalı gerçekler bu derece 
gün ışığında iken, artık bu sisteme itibar edilme
melidir. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi konuya bir de Ana
yasa ve genel hükümler bakımından kısaca değin
mek istiyorum. Anayasamızın 117 nci maddesine 
göre memurların nitelikleri, atanmaları, ve saire 
kanunla düzenlenir. Bu kanun kuşkusuz Devlet Me
murları Kanunudur. Kural olarak, genel idare için
de yer alan memuriyetler için ise, Devlet Memurları 
Kanununda seçim söz konusu değildir. Şu halde 
Anayasamız Diyanet İşlerini de genel idare içine al
dığına göre, bu müessese için de seçim mevzubahis 
olmamak lâzımdır. Anayasamızın 154 ncü madde
sine göre, Genel İdare içinde bulunan Diyanet İş
leri Başkanlığı özel kanununda gösterilen görevleri 
yerine getirecektir. Demek oluyor ki, özel kanun
da müessesenin*görevleri belirtilecektir. Şu halde ata
ma usullerinde genel hükümler uygulanacak demek
tir. Bu genel hükümler ise, devlet memurları ile 
ilgili anakanun hükümleridir. Böyle olunca da; ana-
kanun ilkelerine aykırı olarak tatbikat yapılmama
lıdır. Bu ilkelerle bağdaşmayan hükümler kuşkusuz 
özel kanunlarda yer almamalıdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, biraz da nitelikler ko
nusunda değinmek istiyorum. Bu memleketin evlât
ları olarak, kutsal müessesemizde amaca uygun yö
netim bakımından, müşterek endişemiz ve isteğimiz 
nedir? Kuşkusuz dinsel açıdan çok önemli oldukla
rı aşikâr bulunan makamlara gelecekler, bilgili, fa
ziletli, dirayetli, kifayetli, oturacağı sandalyanın 
hakkını verebilecek saygıdeğer kimseler olsun. He
pimizin de içtenlikle istediğimiz bu olsa gerektir. 

Kanımızca, bu müşterek amaca ulaşabilmenin se
çimsiz olarak da çaresi vardır. 

Anayasa, Diyanet İşlerini Genel İdare içine al
dığına ve «Genel İdare» kavramının gereği olarak 
atamalarda seçim söz konusu olamayacağına göre, Di
yanet İşleri Başkanlığına ve Din İşleri Yüksek Kuru
lu üyeliklerine atanacak saygıdeğer kişilerde bulunma
sı lâzımgelen iyi haslet ve vasıflar, onları atayacak 
makamlardaki yetkililerce kutsal görevlerin gerek
lerine uygun bir berraklıkta ve sağlamlıkta ve her 
halde garazdan, ivazdan uzak bir titizlikle ve has
sasiyetle saptanabildiği takdirde amaç gerçekleşe
cektir. Yani, atama ile de müspet sonuç almak 
mümkündür. . 

Maruzatımın burasında, Tevhidi Tedrisat Kanu
numuza değinmeyi zorunlu addediyorum. Anaya
samızın 153 ncü maddesinde sayılan devrim kanun
larının 1 nci sırasında bulunan Tevhidi Tedrisat Ka
nununun 4 ncü maddesi aynen şöyledir: «Madde 4. — 
Maarif Vekâleti yüksek diniyat mütehassısları yetiş
tirmek üzere Darülfunun'da bir İlahiyat Fakültesi 
tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin 
ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için 
de ayrı mektepler küşad edecektir.» Madde bu. 

Demek oluyor ki, İlahiyat fakültelerinden ve 
imam hatip okullarından mezun olacak kimseler, sırf 
bu maksatla ve sadece bu hizmetler için yetiştiril
diklerine göre; bu gibiler hizmete alınırken, isteni
len nitelikleri de haiz olduklarını kabul etmek lâzım 
gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, mâruzâtımın sonlarında-
yım. Çok önemli saydığım bir hususa da, sadece bir 
benzeme - evet çok rica ediyorum yanlış anlaşılma
sın - sadece bir benzeyiş bakımından kısaca deği
neceğim. 

Kilisede «Ruhban sınıfı» vardır. Orada seçim 
de vardır ve kilisenin masrafı devletin üzerinde de
ğildir. Halbuki, İslâm'da «Ruhbanlık» yoktur, 
din adamları sınıfı yoktur. Seçim sistemi kabul edi
lirse, Anayasaya ters düşeceği bir an için bir ta
rafa, bir benzerliğe sebebiyet vermiş olabiliriz diye 
düşünürüm. 

Getirilmek istenen seçim sistemiyle, Diyanet İş
leri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri 
adaylarını seçmek için, illerde din temsilcilikleri 
ihdas ediliyor. Bu gibilere, bölgelerindeki Müslü
man halkımız, kuşkusuz bir otorite gözüyle baka
cak ve seçim mekanizmasındaki kuruluş, bir man
zume olarak görüntü vereceği için de, ister istemez 
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bir din adamları sınıfı doğuyormuş gibi olacaktır. 
işte bu benzerlik açısından da ayrıca endişeliyiz. 
Bu nedenle de seçimi yadırgıyoruz. 

Huzurlarınızdan ayrılırken önerim şudur: 
Komisyon bu kanunu lütfen geri alsın. Konuş

maların ışığında ve her halde seçim sisteminden vaz
geçilerek geçmişteki semeresiz tatbikat da göz önün
de bulundurulmak suretiyle, gerekli değişiklikler 
yapıldıktan sonra Meclisimize getirilsin. Bu işin, 
mümkün olan çabuklukla ve hatta tatile gidilmeden 
evvel yapılması da temennimizdir. Vekil imamla
rın durumu, bizim de seçim beyannamemizde ön
gördüğümüz bir zarurettir biliyorsunuz. Komisyon
ca alınıp da tatile girmeden evvel değişiklikleriyle 
tasarı getirildiğinde, o takdirde çok daha yararlı bir 
sonuca varılacağına inanıyoruz. Yapılması gerekli 
değişikliklerle ilgili olarak yekdiğerini tamamlayan 
5 önerge de takdim ediyoruz. Kuşkusuz, takdir 
Yüce Meclisindir. 

Grupum ve şahsım adına saygılar sunuyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Omay. 
Açık oylama işlemi devam etmektedir, açık oyla

maya iştirak etmeyen sayın üye kaldı mı efendim?.. 
Lütfen oylarınızı kullanınız. 

Demokratik Parti Grupu adına sayın Sami Ars-
lan, buyurunuz. 

D. P. GRUPU ADINA SAMİ ARSLAN (De
nizli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

1965 yılında bir seçim öncesi, böyle bir bahar ve 
yaz günlerinde bir gece yarısı çıkarılan 633 sayılı 
Kanunun, 10 sene sonra bazı maddelerinin değişti
rilmesi ihtiyacı duyulmuş. Parlamentoya 10 seneden 
beri gelen din görevlilerini gördüğümüz her zaman; 
«Derdiniz bizim derdimizdir, yaranız bizim yaramız-
dır» diyerek söz verdiğimiz halde; 10 seneden beri 
bu vatandaşlarımıza her gördüğümüzde verdiğimiz 
sözü hatırlayıp, «Ah, kardeşim, kusura bakma, acele
ye geldi bu sefer kaldı; ama öbür devre yapacağız» 
diyerek avutma yolunu maalesef tercih etmişizdir. Bu 
defa da, uzun bir emekle çıkan bu kanun, her ne
dense Reisicumhur tarafından geri çevrilmiştir. Bu 
çevirme işlemi üzerinde fazla durmayacağım. Yalnız 
bir hususta birleşmemizde fayda umuyorum. Arkadaş
lar, din hiçbir şahsın özel malı değildir; din, hiç
bir partinin de himayesine muhtaç değildir; din, hiç
bir partinin de taarruzu ile yok olacak da değildir. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) Onun hâmisi de Allah'tır, 

j vazıı da Allah'tır; düşmanlarını kahredecek de Allah' 
tır, dostlarını koruyacak da Allah'tır; bu böyle bi
line. 

Öldüğümüz zaman hoca aradığımızı, doğduğu
muz zaman hocaya çocuğumuza ad koydurduğumu
zu, «50 yıllık Cumhuriyet» dediğimiz halde evlen
diğimiz zaman çoğumuzun medenî nikâhtan sonra 
«Hoca efendi, bir de imam nikâhı kıyıver» diye hoca
yı çağırdığımızı, «Babamızın vefatının yedinci günü, 
kırkıncı günü, eîliikinci günü» diye mevlit okuttuğumu
zu hatırladığımız zaman, din adamında aradığımız 
vasıfların neler olması gerektiğini kendi kendimize 
hükmediyoruz. Diyoruz ki: «Ben Fransa'ya gittim, 
ben Almanya'ya gittim, orada bir papaz gördüm, 
adanı 4 üniversite bitirmiş, 4 fakülte bitirmiş, şöyle 
âlim, böyle âlim, üzerinde bir elbise var, o kadar 
güzel ki, imrendim, kıyafeti iyi» diye konuşmalar 
dinliyoruz; ballandıra ballandıra anlatıyoruz. 

Ama, Türkiye'ye geldiğimiz zaman, kader bize 
bir makam verdiği zaman, birimiz Başbakan, birimiz 
de Bakan olduğumuz zaman onları unutuyor, mem
lekette bu milletin manevî yapısının gerçek mimarla
rını yetiştirmek için, her türlü siyasî demagogluktan 
uzak, millî ve dinî bakımdan faydalı olması için ma
sa başında ittifak yapacak bir kafaya sahip olamı
yoruz: «Acaba, benim seçimlerde filân adayımı kay 
bettiren kimdir?» diye suçlu arıyoruz, bula bula fi
lân köydeki imamı, filân köydeki hocayı buluyor, 
«Öyle ise bunların çıktığı okulların kökünü kurut
mak lâzım.» diyoruz. 

Çocuklarımıza doğduğu günden itibaren millî ru
hu, dinî ruhu verecek din adamlarının kültürlü ol
masını, ağzımızdan düşmeyen şarkı gibi söylediğimiz 
halde, 3 yıl evvel 1971 yılında şu kürsüden, okulların 
imam çıkardığı imam hatip okulunun köküne kibrit 
suyu döken Nihat Erim Hükümetinde Cumhuriyet 
Halk Partisi, Adalet Partisi ve Güven Partisi bulun
duğu halde; o Millî Eğitim Bakanının yakasına yapış
mak bunların boynunun borcu olduğu halde, o Ba
kanı alkışladılar. Gensoruyu biz verdiğimiz zaman, 
Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi birleşti, 
imam hatip okullarını kapatan Millî Eğitim Bakanı 
buradan beraat fermanı aldı gitti. Bunu ele alırken 
«Adalet Partisi suçludur, mahkûm edelim, Halk Par
tisi suçludur, mahkûm edelim» demiyorum; suçları 

[ ne ne affettik. Genel Af çıkardık; ne komünisti kal
dı, ne de sosyalisti. Hepsini affettiğimize göre, siz 
de beraat ettiniz. Ama, bundan sonra hata işleme
yelim; bundan sonra bari biraz dikkatli olalım arka-

I daşlar. 

424 — 
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Şimdi bu kanunun üzerinde duracağını; sayın Ba
kanım alınmasınlar, bu kanun için ne diyor Anayasa: 
«Genel idare bakımından Başbakana bağlıdır.» Bu 
kanunun 1965 yılında çıkarılması için Bakanlar Ku
rulunca Meclise sevk edildiği zaman şöyle bir cüm
le olduğunu sayın Bakan da hatırlar: «Bu kanun 
Devlet Bakanı tarafından tedvir edilir. Bu cümlesini 
komisyon çıkarmıştı; Başbakanlığa bağlamıştı bunu. 
Başbakanlığa bağlaması demek, Başbakan lüzum gör
düğü zaman arzu ettiği Devlet Bakanına verir, arzu 
ettiği gibi yürütür demek değildir; bunda Başbakan 
dahi dikkatli davranmak durumundadır. Devlet büt
çesinden para aldığı için, idarî bakımdan Başbakan
lığa bağlıdır; tslâmî bakımından, İslâmî fikriyat ve 
zikriyat bakımından Başbakanlığa bağlı olması lâik
liğe aykırıdır; çünkü İslâmî görüşlerimizi biz Baş
bakandan öğrenecek değil, Bakandan öğrenecek de
ğil; Başbakan bizden öğrenecek, yani Diyanetten öğ
renecek. Şaşırdığı yerde bizden öğrenecek. Öyleyse 
Diyanet İşleri Başkanlığı Başbakanlığa ilmî yönden 
değil, inanç yönünden değil, ahlâk yönünden değil, 
kanaat yönünden değil; ancak ve ancak idarî yön
den bağlı olacak. Biz, kanunlarımızda bir taraftan 
kapıyı kilitleyip, öbür taraftan giriş kapısı yaptığımız
dan, hani biraz karışık kanunlar çıkardığımızdan, 
memleket bu hale gelmiş. 

Şimdi, «Başbakanlığa bağlıdır» cümlesini biz, 
«Devlet Bakanlığına bağlıdır» şeklinde anlamışız; 
Amerikan Senatosunun hunharca aldığı silâh ambar
gosu kararı gibi, bu kanun çıkalıdan beri Devlet Ba
kanları Diyanet İşleri Başkanlığına ambargoyu koy
muştur. Kadro mu doldurtacak, «Benden sorulur» 
demiştir. Yani, Parlamentodan çıkmıştır, Bakan ol
muştur, kadro cebinde, anahtar da elinde; «Anahta
rı bendedir, bu iş benden sorulur» demiştir. Filân ye
re müftü mü gidecek, «Onu Reis bilmez, onu ben bi
lirim» demiştir ve bu memlekette on yıldan beri Dev
let bakanları Diyanet İşleri Başkanlığının başında Hü
kümetin bir bekçisi gibi zabıta görevi yapmaktadır. 
Halbuki, kanun, zabıta görevi değil idare görevi ver
miştir. 

Bu Bakanımıza daha fazla lâfım yok. Daha dün 
geldi, bir şey de yapmadı daha. Onun için, sevabını, 
günahını tartacak durumum yok. Kendisi teşkilât
tan geldiği için, yani ilk defa teşkilâttan, dinî eğitim 
görmüş bir Bakan olduğu için söylüyorum. (M. S. 
P. sıralarından alkışlar.) 

Arkadaşlar, hal böyle iken, şu Anayasanın yaz
dığı ruha, mefkureye tabi kalarak Diyanet İşleri Baş-
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kanlığını bir genel müdürlük gibi düşünmekten ken
dimizi kurtaralım. Nasıl, «Genelkurmay Başkanlığı 
Başbakanlığa bağlıdır» demek, «Başbakan onun ba
şında gece ve gündüz amirdir» demek değilse, ona, 
dahilde ve hariçte yurt savunması yönünden, idarî 
yönden bağlıysa, Diyanet İşleri Başkanlığının da Baş
bakanlığa idarî yönden bağlı olduğunu unutmayalım. 

Şimdi, seçim usulüne fazla girmeyeceğim. Mec
lis yüce takdirimdir arkadaşlar. Kitaplarda demişler 
ki, «Demokrasi mi iyidir, krallık mı iyidir?» Âdil 
kral olursa, ahlâksız demokrasiden iyidir. «Âdil kral 
değil de, zalim kral olursa, demokrasiden şaşkındır.» 
diyenler de çıkmıştır. Yalnız şu var... 

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Git git, Hilâfete kadar git. (M. S. P. sıralarından gü
rültüler.) 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Hoşgörün arka
daşlar, hoşgörün, hoşgörün. Diyecek bunlar, normal 
bir şey. Konuşuyoruz... 

Öyleyse, seçimle gelse ne olur, gelmese ne olur? 
Arkadaşlar, siz şu memlekette reislik yapacak adamı 
bin tane yaparsanız, seçimle gelse bir şey çıkmaz. 
Çünkü adam çok olduğu için iyi seçilir; ama mem
lekette reis olacak adam bulunmazsa şaşkını gelir. 
Hele seçimle geldiği zaman; «şaşkını gelir» diye kor
kuyorsanız; ya dinden, diyanetten anlamayan bir 
Devlet Bakanının, bir Başbakanın getireceği reis ne 
olur? Hiç olmazsa vaizlik, müftülük yapan bir adam 
kitap açar da, Allah'ın Kitabına, Peygamberin ahkâ
mına uygun hareket yapan bir adam gelsin diye dü
şünebilir; ama bayramdan bayrama, seçimden seçi
me hocayı gören bir Başbakan veya Devlet Bakanı 
gelir de bir reis seçmeye kalkarsa, onun seçtiği rei
sin iyi olacağını nereden bileceğiz? Bir kapıyı kapa
tırken, bir kapıyı açarken düşünmeye mecburuz. 

Şu memlekette biz Diyanet İşleri Başkanı tayinini, 
maalesef, demin sayın İbrahim Saffet Omay bey ko
nuştular, Devlet Bakanlığı yapmıştır, O'nun Devlet 
Bakanlığı zamanında Diyanet İşleri Başkanlığında bir 
paşa da vardı; hem de, paşa emekli olduktan sonra 
oraya gelmişti. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Başkan
vekilliğine geldi. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Başkanvekilliğine 
geldi, başkanvekilliğine geldi. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Ben Ba
kan olduğum zaman oradaydı. Ben getirmedim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Üstelik çok bilgili 
bir zattı. 
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SAMI ARSLAN (Devamla) — Tamam, tamam. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
SAMI ARSLAN (Devamla) — Şimdi, bu konuya 

fazla girmeyeceğim, takdirinize bırakıyorum. 
Mühim olan taraf şudur arkadaşlarım: Reislik ya

pacak' olan şahsı her vilâyette çoğalttığınız takdirde, 
Reis olabilecek kalitede din bilgini çıkaracak okulları 
yükselttiğiniz takdirde, tslâmî kariyer yapacak fakül
teler açtığınız takdirde, bu reis seçimle olsa da iyisi 
gelir, seçimle olmasa da iyisi geiir. Çünkü, iyiler için
den kötüsü çıkmaz. Yeter ki, yetiştirmiş olasınız; ama 
çavdar tarlasından buğday olmaz ki. Yok; yetiştir
medik. Şimdi sözü buradan başka bir noktaya getire
ceğim. 

Arkadaşlarım, bu kanun çok yenilik getiriyor, 
memlekete hayırlı olsun. Yalnız, bir hususu belirtip 
huzurunuzdan ayrılacağım. Bu kanunun, geçici 8 nci 
maddesinde, vekil imam hatiplikler konusu vardır. 
Orada şu anda hepimizin seçim bölgelerinde bulunan, 
sayıları 16 bine ulaşan imam hatip vekilleri vardır. 
16 bin adede yaklaşan imam hatip vekillerinin ek
seriyeti bir aile babasıdır. Çoğunun gelin olacak kı
zı, evlenecek oğlu vardır, 10 yıldır 15 yıldır vekâlet 
yapar. Bir kişi öldüğü zaman da, «Sen vekilsin, ölü 
yıkayamazsın» denmez. Ramazan geldiği zaman, if
tardan sonra teravih namazı kıldırmak için, bayram 
namazı kıldırmak için o hocaya, «ıhoca efendi, sen ve
kilsin, çekil» denmez. Yani, o köydeki imam veki
li, köyün, 5 seneden beri, 10 seneden beri dinî lide
ridir. Başında sarığı, sırtında cübbesi, elinde Kur'anı 
Kerimi köylünün lideridir, ama sigortası yoktur. Elek
trik sigortası atarsa, belediye gelir takar; ama onun 
o da yok. Bir çöpçünün sigortası vardır, grev hakkı 
vardır, onun yoktur. Bir memurun emekli hakkı var
dır, onda bu da yoktur. Şimdi de bu kanunda bir 
şey koymuşuz. Bu memlekette sosyal adalet getire
ceğiz diye ormandaki orman işçisine, tarladaki tarım 
işçisine, hatta bütün vatandaşlara hayat sigortası 
vereceğiz diyen Parlamentodur, biziz; hep söylüyo
ruz bunu. Peki bütün vatandaşlara hayat sigortası ve
receğiz de, bizim ölümüze ve dirimize tslâmî telkin
de bulunan din adamının hayat sigortasını nereye ko
yacağız? Sigortada yok, Emekli Sandığında yok, 10 -
15 seneden beri imam vekilliği yapacak, bu adama 
asalet de vermeyeceğiz. Diyeceğiz ki, «efendim, imam 
hatip okullarında imtihan verirsen, veyahut da Di
yanet tşleri Başkanlığının açtığı imtihanı kazanırsan, 
asıl olacaksın»'. 

Şimdi, sayın Bakanın yanında Diyanet görevlileri 
var. Parlamentoda, tslâmî bakımdan, «fıkıh kitabım 

açtığı zaman bir imam nasıl seçilir, nasıl tayin yapı
lır» hususunu bilenler de çok. Şimdi, eğer dinî ba
kımdan köydeki imamların durumu ele alınırsa; eğer 
bu kişiler tslâmî bakımdan imam olmaya ehil değil
lerse. 5 - 1 0 yıldan beri bu milletin namazını niye 
kıldırıyorlar? Eğer, İslâmî yönden bunlar ehillerdi de, 
para almaya ehil değillerse; bu memlekette 40 milyon 
vatandaş para almaya ehil de, 14 bin kişi mi ehil de
ğil? (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Çok hassas bir nokta, 
devam et hoca. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Şayet bu imtihan 
yapma usulünden maksat, «daha evvel yapılan imti
hanlar usulüne uygun değil, deniyorsa, ne biçim teş
kilâttır ki, kendi müftüsünün yaptığı imtihanları gay
ri kanunî sayar, gayri tslâmî sayar, gayri âdil sayar ve 
bunu asıl saymaz. 

Öyleyse arkadaşlar, ben, bu vekil imamların hep
si asıl imam olacakmış gibi tam yetişmiştir demiyo
rum; hangimiz yetiştik arkadaşlar? Anamızdan, baba
mızdan görmeseydik, çoğumuz fatihayı belleyemeye-
cektik. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Olur mu 
hoca?... 

SAMt ARSLAN (Devamla) — Evet, anamız, ba
bamız öğretti, sonradan da okullar açıldı. Memleket
te bir sürü genç din görevlisi yetişti. 

Şimdi sizden istirhamım, bir de önerge verdim, 
arkadaşlar, 14 bin imam vekiline şu anda bu geçici 
madde diyor ki; «Size ben 10 yıl, 6 yıl hak tanıyo
rum», 6 yıl zarfında dört defa imtihan yapacağım. 
Bu imhitanlarda eğer sen başarı gösterebilirsen veya 
imam hatip okulu imtihanını verirsen, asilsin, vere-
mezsen asil değilsin». Arkadaşlar, Nasrettin Hoca 
mı diyeyim, yoksa bir başka hoca mı, adamın birine 
demişler ki; «Vurun şuna yüzelli sopa». «Yüzelli so
pa vurun» deyince, vatandaş demiş ki, «Bu adam 
ya hiç dayak yemedi, ya sayı saymasını bilmiyor». 

BAŞKAN — Sayın Arslan, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

SAMt ARSLAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
köyünde yolu yok, köyde oturduğu bir öğretmenden 
başka soracağı okumuş bir başka adam yok. Böyle 
köyde imamlık yapan bir kişi, nasıl, kalkar da bir 
vilâyet merkezinde imam hatip okulunu dışarıdan 
bitirebilir? Mümkün değil. 

Diyanet tşleri Başkanlığının yapacağı bir görev 
var. Bugün teknik ilerlemiştir, 70 yaşındaki vatan
daşa 6 ay kurs gösterdiği zaman, camide imamlık 



M. Meclisi B : 97 1 . 7 t 1975 O : 3 

yapacak duruma gelebilir. Onun için, Diyanet İş
leri Başkanlığı bu şahısların kayıtsız şartsız, bir defa
ya mahsus olmak üzere, bunların asıl olmasını im
kân vermelidir. Eğer kendilerinde meslekî yönden 
noksanlıklar görüyorsa bunları tespit etmeli, halen 
olgunlaştırma müdürlüğünün yaptığı kurslarda, vilâ
yetlerde yaptığı kurslarda bunu yetiştirmelidir. Bu 
görevi yapmadığımız takdirde arkadaşlar, vicdanınıza 
havale ediyorum, bunu parti meselesi yapmayın. Bu 
benim davam değil, bu milletin davasıdır. 

Bir vekil imam düşünelim, şimdi 35 yaşında, 6 yıl 
daha verdik, yaşı oldu 41, Kızı gelin olacak, oğlu 
evlenecek yaşa geldi, yaşı da oldu 45. Dizlerinde 
sızı var, saçları ağarmış, dişleri dökülmüş, gözünde 
gözlük olan bir kişiye; «Sen imamlık yaptın; ama 
emekli de olamazsın. Ver bakalım şu sarığı, cüppe
yi, haydi git» demek insan vacdanını sızlatmaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Arslan, lütfen bağlayın efen
dim. 

SAM t ARSLAN (Devamla) — işte arkadaşlar, 
Sayın Başkan «Bağlayın» diyor; inşallah şu kanu
nun geçici 8 nci maddesini 16 bin imam vekilinin 
bize ümitle baktığı bir şekilde bağlama imkânını Al
lah bize nasip etsin diyorum. Vicdanlarınıza' hitap 
ediyorum arkadaşlar, çünkü 3 ay sonra seçim mey
danlarında bize soracaklar. Cevabımız ne olacak, 
onu da düşünün, elinizi vicdanınıza koyun, bu ka
nunu güzel çıkaralım. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
Açık oylama işlemine iştirak etmeyen sayın üye 

kaldı mı efendim? («Var, var» sesleri). Lütfen 
efendim, biraz çabuk olun efendim. 

Açık oylamaya iştirak etmeyen sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kaldırınız. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Hulusi 

Özkul, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET HULUSİ 
ÖZKUL (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir daha gö
rüşülmek üzere geri gönderilen 633 sayılı Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu Kanuna 
beş geçici madde ekleyen 1893 sayılı Kanun üzerin
de Millî Selâmet Partisinin görüşlerini arz edeceğim. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, söz konusu kanunu üç 
sebepten geri göndermiş bulunmaktadır : 

| Birincisi; 20 nci maddesinin (f) fıkrası, 
İkincisi; 21 nci maddesinin (a) fıkrası, 
Üçüncüsü; «Nitelik maddesi» dediğimiz, 22 nci 

maddenin ihtiva ettiği bazı hükümler. 

Muhterem arkadaşlar, kanun, Sayın Cumhurbaş
kanımızın gösterdiği gerekçeler istikametinde ve o 
çerçeve içinde kalmak üzere Bütçe Plan Komisyo-

j nunda yeniden ele alınmış ve Meclislerimizden geç-
I tiği şekilde kanunlaşması hususunda yeniden karar 
I verilmiş bulunmaktadır ve bu şekliyle müzakere olun-
I maktadır. 
I Muhterem arkadaşlar, kanunun 20 nci maddesi-
I nin (f) fıkrası; Diyanet İşleri Başkanını ve Din İşleri 

Yüksek Kurulu üyelerini seçecek olan Aday Tespit 
Kurulunun nasıl kurulacağını, Diyanet İşleri Başka
nını ve Din İşleri Yüksek Kurulu azalarını nasıl se-

I çeceğini düzenleyen bir maddedir, (f) fıkrası aynen 
I şöyle demektedir : «Her il çevresi müftüleri veya 
I vekilleri ile vaizlerinin ilde toplanıp seçecekleri birer 
I il temsilcisiyle kurulur.» 

I Aday Tespit Kurulunu teşkil eden birçok zevat 
I arasında, her ilden seçilecek bir il temsilcisi de bulu-
I nacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, il temsilcilerinin 
I Ankara'da toplanmasını, devlete büyük malî külfet 
I yükleyeceği gerekçesiyle sakıncalı bulmuş durumda-
I dırlar. 
I Muhterem arkadaşlar, il, kendi içerisinde bir tem-
I silci seçecektir. Bilfarz Adana ilinin 12 ilçesi ilde top-
I lanacak, bir temsilci seçecektir. Bu temsilciler de (ki, 
I sayıları 67 bile olmaz, 66 olmaya mecburdur) Anka-
I ra'da toplanacaklar, üç gün vazife görecekler. Yani, 
I geliş bir gün, seçimi yapmak için bir gün, dönüş de 
I bir gün olmak üzere üç gün vazife görecekler ve dö-
I neceklerdir. 
I Muhterem arkadaşlar, devlete büyük malî külfet 
I yükleyeceğinden endişe edilen harcırah, yolluk ve yev-
I miye verilecek kişiler sadece 66 kişiden ibarettir. 
I Eğer Sayın Cumhurbaşkanlığı emir verse, emir bu-
I yursa da, bu şahıslara ödenecek yolluk ve yevmiye-
I lerin ne kadar olduğunu tespit ettirmiş olsa idi, bü-
I yük malî külfet değil, hatta «külfet* kelimesiyle tav-
I sif edilemeyecek derecede cüzi bir miktar olduğu 
I meydana çıkardı. 
I Muhterem arkadaşlar, 66 il temsilcisi Ankara'ya 
I üç gün gelse ve her biri azamî 1 000'er lira yolluk 
I ve yevmiye alsa - ki mümkün değildir - 3 yılda bir 
I malî külfeti sadece 66 000 lira olur. Biz bunu biraz 
I daha çoğaltalım, azamî 80 000 lira olur. 80 000 lira 
1 gibi bir cüzi miktar, 3 senede bir yapılacak seçimler 
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için «Büyük malî külfet» şeklinde tavsif edilmeye 
değmez. 

Muhterem arkadaşlar, birçok bakanlıklarımız ken
di iç bünyelerinde çeşitli kurslar açmaktadırlar; ye
tiştirici kurslar açmaktadırlar, hizmet içi kurslar aç
maktadırlar. Özellikle yaz aylarında 15 gün, 20 gün 
hatta 1 ay yolluk ve yevmiye vermektedir. Böylece, 
Devletin, her yaz, belki 10 000 lere varan memuru 
yolluk ve yevmiye almaktadır. Bunlar Devlete malî 
külfet de olmamaktadır. Çünkü, hizmet için yapılmak
tadır. 

Bütün bunlar malî külfet olmazken, 66 temsilci
nin Ankara'da toplanmasından mütevellit 3 günlük 
yevmiye ve yollukları Devlete elbette malî külfet ol
mayacaktır. Bu bakımdan, Sayın Cumhurbaşkanlığı 
makamının bu gerekçesine iştirak edememekteyiz. 
Hem muhterem arkadaşlar, bu Müslüman millet, bu 
hizmetler görülsün diye, Devlete milyarlarca gelir 
getiren vakıflar bırakmıştır. Bu kadar bonkörce, Dev
letin vakıflardan istifade etmesi karşısında 66 il müf
tüsünün merkezde toplanmasından mütevellit doğa
cak masraflar malî külfet olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımı
zın bir daha görüşülmesini istediği maddelerden bir 
tanesi de; kanunun 21 nci maddesinin (a) fıkrasıdır. 
21 nci maddenin (a) fıkrası, «Diyanet tşleri Başkanı, 
Aday Tespit Kurulunun seçeceği 3 aday içerisinden, 
Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanının imza ede
ceği Bakanlar Kurulu kararı ile atanır.» demektedir. 

Gerekçede buyuruluyor ki, 51 yıldan beri sakın
cası görülmeyen bu usulün değişmesine lüzum yok. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu noktada da gerek
çeye iştirak edemiyoruz. Bir defa insafla tespit etmek 
mecburiyetindeyiz ki, 51 yıldan beri bu usulün pek 
çok sakıncaları görülmüştür. Meslekle ilgili olmayan 
zevat, zaman zaman Diyanet îşleri Başkanı olmuş
tur. Meslekle ilgisi uzun seneler kesilmiş zevat, Diya
net tşleri Başkanı olabilmiştir. Muhterem arkadaşlar, 
gelmiş geçmiş bütün Diyanet tşleri Başkanlarına hür
metimiz vardır, ölmüş olanlara rahmet dileriz, mev
cut olanlara hürmet beslemeye mecburuz, severek is
teyerek besleriz. Tabiî, kastımız şahıslar değil, sistem 
üzerinde konuşuyoruz. Muhterem arkadaşlar, şimdiki 
Başkanımızın Danıştayın kararı ile, kanunî niteliği ta
şımadığı meydandadır. Danıştay, şimdiki Başkanımı
zın, kanunî niteliği taşımadığına ittifakla karar ver
miştir. Böyle olduğu halde, Diyanet tşleri Başkanı 
olarak başımızda bulunmaktadır. Bunu, sırf sistemin 
sakıncasına işaret etmek için söylüyorum muhterem 

arkadaşlar. Demek ki, 51 yıldan beri sakıncası görül
mediği ileri sürülen bugünkü sistem, haddizatında, 
Danıştayın kararı ile hukukan sakıncalı olduğu mey
dana çıkmış bir sistemdir. 

Muhterem arkadaşlar, 3 ncü husus nitelik mad
desi dediğimiz 22 nci maddenin ihtiva ettiği bazı 
hükümler. Sayın Cumhurbaşkanlığının görüşü, «Ka
nunda sayılan niteliklerin - ki, bu nitelikler, itikadı, 
ibadeti, tavır ve hareketlerinin îslâm törelerine uy
gunluğu çevresinde bilinir olmaktan ibarettir - bu 
niteliklerin Diyanet tşleri personelinin tamamında 
bulunmasına lüzum yoktur» şeklindedir. 

Muhterem arakadaşlar, Diyanet tşleri Başkan
lığı din hizmetleri gören bir Devlet dairesidir. Kapı
cısından Reisine varıncaya kadar, bütün personeli 
bu hizmetin emrinde çalışmaya ve bu hizmetin ica-
bettirdiği tarzda tavır ve hareketlere sahip olmaya 
mecburdur. Devlet Su işlerine girdiğiniz zaman ba
raj maketleri görürsünüz, her tarafta mevzu ile il
gili âlemlere raslarsınız, bütün şahıslarda kendi 
mevzuu ile ilgili şahsiyeti görürsünüz. Nasıl orada 
veya başka biryerde öyle ise, Diyanet işleri Başkan
lığı emrinde çalışan personelde ve Diyanet tşleri 
Başkanlığında gördüğü hizmetin icabı olan vasfı 
aramak bizim hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vasıflar; itikadı, iba
deti, tavır ve hareketlerinin tslâm törelerine 
uygunluğu, niteliği, Diyanet işleri Başkanlığın
da, meselâ personel işleriyle uğraşan bir arkadaşta, 
bulunursa, zararımız ne olur? Biz öyle zannediyo
rum ki, zarar mevzuu bahis değil, elbette büyük 
menfaatimiz ve kârımız olacaktır. 

Dahası var: Diyanet tşleri Başkanlığında değil 
de, meselâ Çalışma Bakanlığında, meselâ Millî Eği
tim Bakanlığında personel işleriyle uğraşan bir ar
kadaş bu vasıfları taşısa, itikadı, ibadeti tslâm töre
lerine uygunluğu, tavır ve hareketlerinin tslâm tö
relerine uygunluğu çevresince bilinir olan bir kişi 
Çalışma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı olsa, 
hatta onlarda da bu vasfı arasak, Devletin zararı 
olur mu muhterem arakdaşlar? Mademki öyledir, 
mademki, sadece Diyanet tşleri Başkanlığında değil, 
başka yerlerde dahi bunların hiçbir zararı yoktur 
ve faydası muhakkaktır, öyleyse bu niteliklerden vaz
geçmek için herhangi bir sebep mevzuu bahis de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar, Reisin seçimle olması 
meselesi, yine bizim, Sayın Cumhurbaşkanının ge
rekçesine iştirak etmediğimiz bir meseledir. 

428 — 
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Keza, bu kürsüden fikirlerini ifade buyurmuş 
ve muhalefet şerhi vermiş olan muhterem arkadaş
lara da, bu nokta arkadaşların fikirlerine de iştirak 
edemiyoruz. Seçim, demokratik bir müessesedir ve 
halen Devletimizin muhtelif müesseselerinde cari
dir: Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, üni
versiteler kuruluşları, seçimle işbaşına gelen muhte
rem vezat tarafından idare edilmektedir. Mademki 
oralarda sakıncalı değildir, o halde Diyanet İşleri 
Başkanının kısmen - hatta tamamen değil - seçimle 
olmasında da hiçbir sakınca olamaz. 

Arkadaşlarımızın gerekçeleri, «Bu Diyanet İşle
ri Başkanının kısmen seçilmiş olması, layiklik ilkesi
ne aykırıdır; kulis faaliyetlerine sebep olur; bölün-

1. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde 
eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı: 195) 
(Devam) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz sırası Sayın Re
şit Ülker'indir. 

Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın kendileri
ne verdiği bir yetkiyi kullanarak bu yasayı bir defa 
daha görüşmek üzere Meclislerimize göndermiştir. 
Gerçekten, Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerekçeli 
geri gönderme yazısını tetkik ettiğimiz zaman çok 
önemli, rejim bakımından önemli, Anayasa bakımın
dan önemli bir konuya el atmış olduklarını görüyo
ruz ve burada da böyle bir vetoyu kullandıkları 
için kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, geri gönderme üzerine, ko
nuyu Bütçe ve Plan Komisyonumuz ele almış, Sayın 
Cumhurbaşkanımız gerekçe gösterek geri gönderdi-

meye sebep olur» şeklinde değilde, «İşte, şu, şu, şu 
müeseselerde tercübesi yapılmıştır, bu sebeple şöyle 
şöyle sakıncalar çıkmıştır» şeklinde olsaydı, üzerinde 
düşünülmeye değer bulurduk. Ancak, öyle olmadı; 
mevcut Devlet müesseselerinden bir çokları seçim 
esasına göre çalışırken ve bunlardan hiçbir şikâyet 
yok iken, Diyanet İşleri Başkanının bir ölçüde seçil
mesinde sakınca görmemekteyiz. 

Bu sebeple, kanunun, evvelce Meclislerimizden 
geçtiği gibi kanunlaşmasını arz etmekteyiz. 

Hepinizi hürmetle selâmların. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkul. 

kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 272 sayın 

üye iştirak etmiş; 248 kabul, 17 ret, 7 çekinser oy 

çıkmıştır. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

ği halde, sayın Bütçe ve Plan Komisyonumuz 7 veya 
8 satırlık bir yazıyla, hiçbir gerekçe göstermeksizin, 
değişikliğe lüzum olmadığını belirtiyor. Buna da 
katılmaya imkân yoktur. Şüphesiz, Bütçe Plan Ko
misyonu veya herhangi bir komisyon Sayın Cum
hurbaşkanın geri göndermesine katılmayabilir; ama 
bunun normal yolu, bunun gerekçelerini göstermek 
suretiyle katılmamayı belirtmektir. Bunu da doğru 
bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada ben bir nokta üze
rinde duracağım. Sayın Cumhurbaşkanımız diyorlar 
ki geri gönderme gerekçesinde: «Diyanet İşleri Baş
kanının, Aday Tespit Kurulu tarafından gösterilecek 
üç aday arasından Başbakan tarafından seçilmesi 
51 yıllık tecrübelerimize, denemelerimize aykırı bir 
tutumdur.» diyorlar. Gerçekten bu Türkiye Cumhu
riyeti tarihinde önemli bir noktadır ve Anayasamı
zın 154 ncü maddesinde gelişmesini bulmuş bir 
noktadır. Şimdi, biz bunu ortadan kaldırmaya çalı
şıyoruz. Ne yapıyoruz? Diyanet İşleri Başkanının, 
hemen hemen, getirilen müesseseye göre, bütün 
Türkiye'de din ile ilgili kimselerin yapacağı bir se
çim içerisinde getirilmesini istiyoruz. Böylece ne 
yapmış oluyoruz? Diyanet İşleri Başkanı, bir nevi 

V — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devanı) 

BAŞKAN — Açık oylamanın neticesini arz edi
yorum: 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanu
na ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkındaki ! 

VI. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

- 429 -



M. Meclisi B : 97 1 . 7 , 1975 O : 3 

seçimle, cemaatin içerisinden seçmiş gibi bir duru
ma gelmiş oluyor. Böyle bir durum... 

MEHMET BOZGEYtK (Gaziantep) — Tabiî 
doğru. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tabiî diyor bir 
değerli arkadaşım. Tabiî çok doğru diyorlar. 

Tabiî ki, önümüze gelen bir konuyu evvelemirde 
Anayasa açısından, Anayasayı da izah ederken, o 
Anayasayı kabul edenler ve ondan evvel bu gelene
ği kurmuş olanların neden bu geleneği kurmuş ol 
dukları gerçeği üzerinde durmak lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu ikinci Meşrutiyet
te bahis konusu olmuştur. İkinci Meşrutiyette «Ce
maat teşkilâtları kurulsun» denmiştir, tkinci Meş
rutiyette, Türk düşünürü Ziya Gökalp ortaya çık
mış, yazılarıyla bunun sakıncalı olduğunu ortaya 
konmuştur 1916'da. Bugünkü Anayasada, 154 ncü 
maddede ifadesini bulan fikrin özü oradadır. 

Değerli arkadaşlarım, Ziya Gökalp'in yazısında 
kullandığı cümleyi aynen okuyorum: 

«Cenabı Hak'ka çok şükür ki, Edirne'de teşkil 
olunan Cemaati İslâmiye Teşkilâtı diğer vilâyetler
de tatbik edilmedi. Çünkü, cemaatin siyasî mahiye
ti haiz bir nevi nataman devlet olduğu anlaşıldı..» 

Yani, Ziya Gökalp diyor ki; bunu cemaat teş
kilâtı şekline soktuğunuz zaman, devletin içerisin
de natamam bir devlet, eksik bir devlet, devletin 
içinde devlet olur. 

Şimdi bunları nakletmekle şunu söylemek istiyo
rum : Diyanet İşleri Riyasetinin Devlet hiyerarşisi 
içinde bulunması Türk devrimlerinin mahiyetiyle ve 
Devletin din işleri üzerinde yetki bulundurmasıyle 
ilgilidir. Gerçekten, Diyanet İşleri Reisliği, din iş
lerine bakan bir teşkilât olduğu halde, dinî bir teş
kilât değildir; tamamıyle idarî, memur hiyerarşisine 
bağlı bir teşkilâttır. Dinî icraatların kontrolünü sağ
lamak ve bir elden idaresini yapmak için kabul edil
miştir. 

Dinin herhangi bir şekilde siyasî iktidar üzerin
de vesayetini temin edecek bir vasıta olmaması ba
kımından, kurumun, hiyerarşi içinde bulunması ola
ğandır. Bugün yapılmak istenilen, Diyanet İşleri 
Başkanının topluluk tarafından seçilmesini sağla
maktır. Böylece bir çeşit cemaat esası getirilmekte
dir ki, bu açıkça Anayasanın 154 ncü maddesine ve 
ayrıca Siyasî Partiler Yasasının 98 ncı maddesine ay
kırıdır. 98 nci madde, aynen şöyledir: «Siyasî Parti
ler Diyanet İşleri Başkanlığının genel idare içinde 
yer almasına dair olup, Anayasanın 153 ncü madde-

I sinde ifadesini bulan, Atatürk, devrimlerinin temel 
I amacını korumak için konulmuş bulunan Anayasanın 
I 154 ncü maddesindeki prensip hükmüne aykırı amaç 
I güdemez» der. Siyasî Partiler Kanununda açıkça bu hu-
I sus ifade edilmiştir. 

I Şimdi, Anayasamızın 154 ncü maddesi de şöyle
dir : 

Diyanet İşleri Başkanlığı. 
I «Madde 154. — Genel idare içinde yer alan Diya-
| net İşleri Başkanlığı özel kanununda gösterilen görev

leri yerine getirir.» 
Demek ki, genel idarenin içinde görev almıştır. 

Bir konuşmacı arkadaşımın burada belirttiği gibi, Da
nıştay üyeleri seçiliyor. Onlar Anyasada sarih ola
rak, açık olarak gösterilen yargı organlarıdır, seçim
le gelecekleri ifade edilmiştir. Burada «Genel idare 
içinde» dendiğine göre ve bu 154 ncü maddenin 
gerekçesi de ki, tâ İkinci Meşrutiyetten bu yana, 
Cumhuriyet tarihinde de tartışmaları yapılmıştır, 
1928'de tartışması yapılmıştır, Kurucu Mecliste tar-

I tışması yapılmıştır; kesin olarak yeri bellidir. Bugün 
Diyanet İşleri Başkanının seçimle getirilmesi, hem 
geleneklerimize, hem Atatürk ilkelerinin tespit edil
diği şekle ve hem de Anayasamızın 154 ncü madde
sine aykırıdır. 

Bu bakımdan, istirham ediyorum, buradaki bu 
i eksikliği grup sözcümüz de ifade ettiler, giderelim. 

Eski şeklinde, Başbakanın genel idare esasları içeri
sinde tayin etmesi ve Cumhurbaşkanının bir karar
name ile ilân etmesi doğru olur. Aksi halde hem 
Anayasaya hem de burada koyduğumuz devrim il
kelerine aykırı hareket etmiş oluruz. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (tstan-

I bul) — Muhterem milletvekilleri; 
Kıymetli arkadaşlarım, bu kanunda yer almasını 

I veya almamasını istedikleri hususlar hakkında fi
kirlerini beyan ettiler. Maddeleri geldiği zaman bun
lar hususundaki görüşümüzü arz edeceğiz. Kıymet
li vakitlerinizi almamak için şimdi bunları bir ta
rafa bırakarak; «633 sayılı Kanunun bu değişikliği 
ne getirmektedir? Diyanet camiasına ne getirmekte
dir? Memleketimize hangi hizmetleri getirecektir?», 

I bu meseleye genel bir bakış yapmak, nasıl bir ka
nunu çıkarıyoruz; onu huzurlarınızda arz etmek 

I için söz aldım. 
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Bu noktaya temas etmeden önce, bu kanunun 
bir özelliği vardır; o özelliği arz edersem, neden sü
ratle daha çok üzerine eğilmemiz lâzım geldiği de 
anlaşılacaktır. 

Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu 1965 yılında çı
karılmıştır. 1965 yılına kadar 21 defa Meclise gel
miş, gitmiş; 30 - 35 sene bu kanun üzerinde hiçbir 
değişiklik yapılamamıştır. Böylece sıkıntılarda 
devamlı surette artmıştır. 1965'ten bu yana 10 sene 
geçmiş, bu 10 sene içerisinde de, bu kanunda hiçbir 
değişiklik yapılmamıştır, ilk defa, 10 sene sonra, 
633 sayılı Kanunda bir değişiklik yapılmaktadır. 
«tik defa, 10 sene soma, bir değişiklik yapılmakta
dır» derken, bu arada şunları da ifade etmiş oluyo
rum: Meselâ 14 binden fazla vekil imam meselesinin 
ıstırabına demin arkadaşlarımız işaret ettiler. Haki
katen 10 seneden beri vekil imamlık yapan bir ar
kadaşımız, 3 gün hasta olsa, bu hastalığından dola
yı maaşı kesilmektedir. 10 seneden beri vekil imam
lık yapan bir arkadaşımız 2 gün izin alsa, bu iznin
den dolayı maaşı kesilmektedir. Ayrıca psikolojik 
olarak imam olamamış olmak, devamlı surette bir 
«vekil imam» ismini taşıyarak 10 sene devam etmek 
sıkıntılı bir durumdur. 

Şimdi, bu değişiklikle biz 10'dan fazla hizmet geti
riyoruz. Bunların 4 tanesi personel sahasında getiri
len hizmetlerdir. Bir defa 14 binden fazla vekil 
imam bu kanunla asalete geçecek ve vekil imam 
problemi, 10 seneden beri devam eden bu problem 
sona erecektir. 

ikincisi; mülhak vakıfların ıstıraplı din görevlileri 
vardır. Bunlar ne terfi edebilmekte, ne de bugünkü 
imkânlardan istifade edebilmektedir. Sayıları son 
derece az olsa da, - yani 350 civarında olmasına 
rağmen - bu bir ıstırap kaynağıdır, bir adaletsizlik 
durumudur. Bunların durumu bu kanunla halledile
cektir. 

belediyelere bağlı din hizmetlileri; bugün bütün bele
diyelerde yoksa bile, büyük belediyelerimizin mezar
lıklarda görevlendirdiği din hizmetlileri vardır. Bun
ların da sayısı az olmakla beraber, yine adaletsiz bir 
tatbikata maruzdurlar. Hem haklarını almak bakı
mından, hem de bunların kontrolları ve daha disip
linli çalışmalarını temin etmek bakımından, bunlar 
da Diyanet Teşkilâtı içerisine alınacak ve mesele
leri halledilecektir. 

Dördüncüsü; Memurin Muhakemat Kanunu 
bunlara da uygulanacaktır. 
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Personel sahasında getirdiği bu 4 anahizmetin 
dışında, asıl genel hizmetler bakımından da çok 
faydalı hükümler getirmektedir. Merkez Teşkilâtı, 
633 sayılı Kanun çıktıktan sonra aşağı yukarı 2 misli 
büyüyen Diyanet Teşkilâtının ihtiyaçlarını karşılaya
maz duruma gelmiştir. Bugünkü 2 başkan yardım
cılığı 3'e çıkarılıyor; Personel Dairesinde çeşitli hiz
metleri süratle görebilmek için, yine birtakım ge
nişliklere ve ferahlatmaya yol açmaktadır ki, bu 
teşkilâtı kaldırarak bir merkez teşkilâtı meydana 
getiriliyor ve güçlendiriliyor. Bu son derece lüzum
lu bir harekettir. 

Yüksek Din Kurulu; yalnız burada arz edildiği 
gibi, seçim sisteminden dolayı değil, fakat nitelikle
ri dolayısiyle çalışamaz bir hale girmiştir. Şimdi 
11 olması lâzım gelen Yüksek Din Kurulu üyesi 
3'tür; karar imkânından mahrumdur. Halbuki Diya
net işleri Başkanlığını en büyük kuruluşu olan bu 
kuruluş, bu kanun değişikliği ile çalışabilecek im
kânlara kavuşmaktadır. 

Türkiye, islâm ülkeleri içerisinden en fazla hacı 
gönderen ülke olmasına rağmen, haç işleri, maale
sef çok başıboş bir durumda gitmektedir. Bu kan-
nunla, Diyanet işleri Başkanlığına bağlı bir «Hac 
işleri Müdürlüğü» kurulmak suretiyle bu işler bir 
düzene getirilecek, yüzbin hacının bu görevi yapa
bilmesi daha kolay, daha disiplinli bir imkâna ka
vuşturulacaktır. 

Yurt dışındaki bir milyon işçimizin, dinî hizmet
leri bakımından çok büyük sıkıntılar çektiği, çeşitli 
şikâyetlerden anlaşılmaktadır. Bugün Diyanet işleri 
Başkanlığı yurt dışına din hizmetlisi, görevlisi gön
derememektedir. Ancak Çalışma Bakanlığı tarafın
dan birkaç yere gönderilmekte, bu da ihtiyacı karşı
lamamaktadır. Şimdi bu kanunla, yurt dışında din 
müşavirlikleri kurulmak suretiyle bu hizmet görülür 
hale getirilecektir. 

Dokuzuncu olarak; Neşriyat Müdürlüğü gelişti
rilmekte, sermayesi 3 milyondan 20 milyon liraya 
çıkarılmak suretiyle güçlü bir hizmet imkânı Diya
net işleri Başkanlığına verilmektedir. 

Diyanet işleri Başkanlığının yurt sathındaki 
onuncu büyük hizmeti olarak kütüphane ve arşiv 
müdürlüklerini, imkânları nispetinde kurma imkânı 
getirilrhekte, böylece yeni bir hizme sahası daha or
taya konmaktadır. 

Onbirinci olarak da, Mushafları Tetkik Kurulu 
disipline edilmektedir. 
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Böylece, dört tanesi personel sahasında, yedisi de 
genel hizmetler sahasında olmak üzere, geciktirilme
si son derece mahzurlu olan 11 tane büyük hizmeti 
getiren bu kanunun Yüce Meclisimizden kısa zaman
da geçerek, ki daha evvel zaten geçmişti, kısa za
mandan kanunlaşmasını, memleketimize, milletimize 
haırlı olmasını diler, Yüce Heyeti saygıyle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Keskin'in bir sorusu vardır, 
buyurun efendim. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, deminden beri siyasî parti grupları sözcüleri ve 
şahısları adına konuşan arkadaşların tartışmalarına 
ağırlık verdikleri konu, Diyanet İşleri Başkanının 
aday seçimi tespiti suretiyle mi, yoksa Hükümet ta
rafından tayin suretiyle mi olması idi. 

Burada vicdan huzuru içinde reyimizi verebilme
miz için, değerlendirmemizi yapabilmemiz için, Hü
kümet üyesi olarak Sayın Bakanın görüşünü öğren
mek istiyorum. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Yüksek Din Kurulunun yine seçimle olmasını 
istiyoruz. Zaten burada seçim tabanında bir geniş
letme mevzubahis değildir. Eskiden de 67 vilâyetten 
67 kişi gelecekti, bir de İlahiyat Fakültesi, tslâm 
Enstitüsü gibi, üniversitede dinî eğitim veren fakül
te ve yüksek okullardan seçilecek birer kişi gelecek
ti; Din Eğitimi Genel Müdürlüğünden bir kişi gele
cekti. Eskiden de bu iş böyle idi, şimdi de böyledir. 

Eskiden bu işin tatbik edilmeyişinin tek sesebi, 
seçim sisteminin oluşundan dolayı değil, nitelikler
den dolayı idi. Çünkü, bir kimsenin fakülteyi bitir
dikten sonra, asgarî olarak onbeş yıl Diyanet Teş-
kilâhtı dışında din hizmeti veren bir okulda hizmet 
görmesi, Diyanet Teşkilâtında da en az on sene hiz
met görmesi gerekiyordu. Bu kadar hizmet veren 
kimse de olmadığı için 1965 yılında, bu seçimler tat
bik edilememiştir. 

Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığına gelince, bu işi 
Yüce Parlamentonun üyeleri tartıştılar; takdiri 
Yüce Parlamentoya bırakıyoruz. Bu hususta Parla
mentonun takdiri hangi istikamette ise o olabilir. 
Çünkü, bunun faydalı tarafı da vardır, mahzurlu ta
rafı da vardır, arkadaşlarımızın mütalâa ettikleri gibi. 
Onu Parlamentoya bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN— Bir soru daha var Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Karaatlı. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başka

nım, sayın Bakandan bir soru sormak istiyorum. 

Burada yapılan konuşmalarda bir yanlış anlaşıl
ma oldu. Kanun" teklifinde Diyanet İşleri Başkanı
nın seçimi diye bir husus mevzubahis değildir. Her 
halükârda tayini mevzubahistir. Ben öyle anlıyorum. 
Şayet bir yanlışlık varsa, sayın Bakanın sarahate ka
vuşturmasını istiyorum. 

Birincisi; Diyanet İşleri Başkanının resen tayin 
edilmesi mevzubahistir. İkincisi; seçilen birtakım 
adaylar arasından yine Hükümetçe tayin edilmesi 
mevzubahistir. Ben böyle anlıyorum. 

Konuşmacılar tarafından Diyanet İşleri Başkanı
nın seçimle işbaşına gelmesi, tayinle işbaşına gelme
si şeklinde, efkârı umumiyeyi, milletvekillerinin ira
desini yanlış oluşturma yönünden birtakım ^konuşma
lar yapıldı. 

Bu hususun sarahate kavuşturulmasını istiyo-
rum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HASAN AKAY (Devam
la) — Buyurduğunuz husus doğrudur. Her iki hal
de de tayinle gelecektir. Birincisinde, adayları tespit 

yetkisini, bir ön komisyona, bir seçim kuruluna ve
rilmektedir. 

Her iki halde de Bakanlar Kurulunun ataması ile 
olmaktadır. Sadece adayların tespiti seçimle olmak
tadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
YILAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, sayın Bakandan önce konuşan M. S. P. sayın 
sözcüsü, halen görevde bulunan Diyanet İşleri Baş
kanı Sayın Lütfi Doğan'a matuf ve Diyanet işleri 
Başkanı olma niteliği bulunmadığına ilişkin Danış
tay kararı bulunduğunu beyan ettiler. 

Böyle bir karar var mıdır? Varsa Milliyetçi 
Cephe Hükümeti bu kararı niçin uygulamıyor. 

Bu iki sorunun cevabını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam

la) — Danıştayın böyle bir karan vardır. Bu kara
rın gereğini ben yaptım, her halde tamamlanacak
tır. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan, tamam efen
dim. 

Sayın Enver Akova buyurun efendim. 
ENVER AÎKOVA. (Sivas) — Sayın Başfcan, de

ğerli arkadaşlarım; 
633 sayılı Kanunun b'azı maddelerini değfişltiren ve 

bazı geçlici maddeler ilâve öden bu kanun daha önce 
Yüce Parlamentodan çılkmış olup, sayın Rdfeicum'hur 
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tarafından üç gerekçe ile veto edilmiş bulunmakta- I 
dır. 

Muhterem arkadaşlarını, bir gerçeği ortaya koy
makta fayda var. Benim anladığım bir husus şudur 
k'i, Diyanet İşleri Teşkilâtına mensup, başta Sayın I 
Başkan Ve onun etrafında Yüce Türk milletine hiz
met babında ve Cenab-ı Allah'ın ilâhî emirlerini, Haz- | 
ret'i Muhammed'in sünnetini tebliğe memur olan bu I 
şerefli zevat için, maalesef birçok haklar çok görül
mekte Ve hatta şunu da söylemek gerekir ki, bu in- I 
sanlar, hayat sigortası bakımından, medenî insanla- I 
rrn yaşayışından, sosyal haklardan mahrum edilmek I 
için ne gerekiyorsa, maalesef yapılmaktadır. I 

Değerli arkadaşlarım, bir sözcü arkadaşımız te- I 
mas ettiler; gayet güzel konuştular. Bir il müftüsü 
ide, kazamızı dinî yönden temsil eden bir kaza müf-̂  I 
tüsünün ide, Eyüp Sultan Camiinde mübarek Cuma I 
günü hutbeyi okuyacak imam-hatip efendide de, Sultan I 
Ahmet Camiiih'de Hazralu Muhiammed'İn emanetini ye
rine getirmek için farzı ilâhiyi deruhte eden o değerli I 
imam-hatip hutbeyi okurken elbette Parlamento ola- I 
rak, elbette Türk milleti olarak onun Fransızca bil- I 
meşini isteyeceğiz, Arapça zaten bilmesini isteyece- I 
ğiz, Almanca bilmesini isteyeceğiz. Ne yazık ki bu I 
'hakları biz vermekten içtinap ediyoruz, kaçınıyoruz. I 

BAŞKAN — Sayın Ak ova, kanunun metninden I 
çıkıp mevzuu dağıtmayınız efendim. I 

ENVER AKOVA (Devamla) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz AkoVa'nın nereye geleceğini son- I 
ra anlayacaksınız. I 

BAŞKAN — Onu anlayıncaya kadar da vakit ge- I 
çecek efendim. I 

ENVER AİKOVA (Devamla) — Onun üzerinde 
konuşuyoruz. I 

Lübnan'da çıkarılan El Müncit isimi kitap pa- I 
pazlar tarafından yazılmıştır; bugün yüksek İslâm I 
enstitülerinde, bugün İlahiyat Fakültesinde o lügat I 
kitabı takip ediliyor. Neden, hapsedilen Osmanlı İm- I 
paratorluğu zamanındaki eserleri, bugün, okuyacak I 
din adamları çıkmıyor? Neden bu esirgeniyor? On- I 
dan sonra getiriliyor gerekçe alarak deniyor ki, «Efen- I 
dim, tayin edilecek bir il müftüsünde, seçimle gele- I 
dek bir Diyanet İşleri Başkanında İslâm törelerine I 
uygun nitelik aranmayacak. Hıristiyanı mı; getireceğiz I 
Diyanet İşleri Başkanlığının başına? (C. H. P. sıra- I 
larından gürültüler). İl müftüsünde, elbette İslâm tö- I 
relerine uygun olarak bu vasfı aramak mecburiyetin- I 
deyiz. İlahiyat Fakültesinden mezun olacak, yüksek I 
İslâm enstitülerinden mezun olacak, Allah'ın iman I 

esaslarına kalbini %verecek, amelî yönden yaşayacak, 
beni temsil edecek, illa da müftüm bu olacak, kaza
lardaki müftüm bu olacaktır. Eğer Sayın Reisicumhur 
bu niteliği çok görüyorsa; Enver Akova olarak, mil
letvekili olarak ben buna katılmıyorum değerlli arka
daşlarım. (C. H. P. sıralarından gürültüler). Elbette 
katılmıyorum. Bu İslâm törelerine uygun olan nite
likler aranacaktır din adamlarında, başkasını getire
mezsiniz muhterem arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, çok yakın bir zamanda Din 
Federasyonunun toplantısında bulunduk. Bütün vilâ
yet ve kazalarımızdan güzide delegeler geldiler. On
ların ıstıraplarını dinledik. Ben Sivas'ta, siz Hakkâ
ri'de, bir başkası Edirne'de; köylerde vek'il imamlar 
sorunu acınacak bir durumdadır. Bu arkadaşlarımı
zın bir kısmı 1965 yılından geçerli olmak üzere, za
manımıza kadar köylerde imam-hatip kadrolarına ta
yin ediliyorlar. Asıl tayin edilen bir imam-hatiplinin 
maaşını almaktadırlar. Yalnız, para yönünden bir art
ma yoktur. Bunların senelik izinleri yoktur. Bunların 
emeklilikleri yoktur. Senelik izne ayrılmak istedikle
ri takdirde, kendileri, ancak o görevi yapacak bir ki
şiyi bulduktan sonra ilgili müftüler tarafından ken
dilerine bu izin veriliyor; fakat maaşı kesilmektedir. 
Bunlar sosyal haklardan ma'hrum edilmiştir. Binaena
leyh, bir önerge vermiş bulunmaktayız; geçici 8 nci 
maddeyi değiştirecek ve bunların asıl kadrolara tayin 
edilmesini ve bilâhara Diyanet İşleri Başkanlığı ta
rafından geçici kurslara tabi tutulmasını sağlayacak 
bir önerge verdik. Yüce Heyetiniz tarafından bu ze
vatın, bu muhterem arkadaşlarımızın asıl kadrolara 
alınmaları için önergemize iltifat edileceğini umu
yor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçidi madde eklen
mesine dair Kanunun tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 
az önce oturumu yönetirken, bu yasa önerisi üzerin
de şahsı adına söz alanlar arasında ismimden bahse
dilmişti. Söz vermediniz. 

BAŞKAN — Evet efendim. Orhan Yılmaz, Na
dir Lâtif İslâm, Ünat Demir, Hüseyin Abbas Beyler 
de var efendim, fakat iki sayın üyeye söz vermiştik 
gruplardan sonra, böylece müzakereler hitam bulmuş
tur. 
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Maddelere geçilmesi hususunda bir açık oy teklifi 
vardır, okutuyorum* 

Sayırt Başkanlığa 
Görüşülmekte olan ve 633 sayılı Kanunda değİ-

şüklik yapan taslarının maddelerine geçilmesinin ve 20, 
21, 22 ndi maddieleririm ad okunarak açılk oya sunul
masını arz ve teklif ederiz. 

Traibzon istanbul 
Ömeı/ Çakıroğlu İhsan Toksan 

Kastamonu İçel 
Mehdi Keskin İbrahim Göktepe 

Bursa Tokat 
Hahİ Karaatlı Feyzullah Değerli 

Sivas Sakarya 
Enver Aikova Nadir Lâtif İslâm 

İzmir Antalya 
ismail Taşlı Remzi Yılmaz 

Traibzon izmir 
Mehmet Özgür, ŞinaSli Osma 

Afyoti Karahilsar Bursa 
Al'i İhsan Ulubahşi Hiüseıyün Sungur 

İsparta izmir 
Mustafa/ Cesur Yücel Dirik 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Efendim, öner
gemizde maddelere geçilmesi hususu da zikredilmiş/ti. 
Maddelere geçilmesi hususundaki açık oy talebimiz
den vazgeçiyoruz. Sadece, 20, 21 ve 22 noi maddeler 
üzerinde ısrar ediyoruz. Bu maddelerin açık oya su
nulmasını kabul buyurmanızı istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Önergede zikredilen maddelerde 
açık oylama yapmak üzere, maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler). 

Bir dakika efendim, tekrar edelim. 
Maddelere geçilmesi herhangÜ bir şekilde açıklık 

kazanmamıştır, yeniden tekrar edeceğiz. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 

oylamanızın amacını tekrarlar mısınız? Maddelere 
geçilmesini mi oyluyorsunuz? 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini, tümü üzerin
deki müzakereler bitmiştir, maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Önergeyi oylamı-
yor musunuz? 

BAŞKAN — önergeyi oylamıyorum efendim. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi

yorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

633 «ayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve (Gö
revleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna 5 seçici imadde eklen

mesine dair Kanun 

Madde 1. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 2, 5 nci 
maddenin 1 nci fıkrası, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 
22, 23 ve 24 ncü maddeleri ile 3*1 ndi maddenin 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kuruluş : 
Madde 2. — Diyanet işleri Başkanlığı bür Başka

nın yönetimi altında üç Başkan Yardımcısı ile aşağı
daki birimlerden kurulur. 

A) Merkez Kuruluşu : 
Din İşleri Yüksek Kurulu 
Dinî Hizmetler Dairesi 
Olgunlaştırma Dairesi 
Teftiş Kurulu 
Hukuk Müşavirlüği 
Personel Dairesi 
Araştırma ve Planlama Müşavirliği 
Donatım Müdürlüğü 
B) İller Kuruluşları : 
İl Müftülükleri 
İlçe Müftülükleri 

C) Yurt dışı Din Hizmetleri Müşavirlikleri : 
(Yurt dışına atanacak din hizmetleri müşavirlik

lerinin teşkilât, çalışma usul ve şartları çıkarılacak 
bir tüzükle tespit edilir.) 

BAŞKAN —- Bu değiştirilen 2 nci madde hak
kında söz isteyen sayın üyelerin islimlerini okuyo
rum : Şahısları adına, Sayın Hüseyin A'bbas, Sayın 
Şener Battal söz istemişlerdir, grupları adına söz is
teyen yok. 

Buyurun Sayın Hüseyin Abbas. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Feragat ettim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Feragat ettiniz. 
Sayın Şener Battal, buyurunuz efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Ben de sarfınazar 
ettim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şener Battal da sarfınazar etmiş
lerdir, teşekkür ederiz. 
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2 nci madde hakkında başka söz isteyen sayın 
üye.. Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Ka'bul etm'eyenler... Ka!bul edilmiş
tir. 

5 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 5. — Dîn İşleri Yükselt Kurulu, Diyanet 

İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma or
ganı olup, bir başkan ile on üyeden teşekkül eder. 
Başkan ve üyelerin görev süreleri 6 yıldır. Süresi bi
ten üyeler yeniden seçilebilir. Üyelerin yarısı her üç 
yılda bir yenilenir. Herhangi bir sebeple boşalan üye
likler için seçim yenileme seçimleri ile birlikte yapı
lır. Yeniden seçilemeyen üyeler, müktesep durumları
na uygun başka görevlere atanırlar. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Öner
gemiz var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 5 nci madde üzerin
de söz isteyen sayın üye; Sayın Hüseyin Abbas, Sa
yın Şener Battal... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bu madde üzerin
de de konuşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki, vazgeçtiler efendim. Başka söz 
isteyen sayın üye?.. Ydk. 

5 nci madde hakkında verilmiş olan bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Yükseki Başkanlığa 

Genel idare içinde bulunan Diyanet İşlerinin Baş
kanı ve Din İşleri Yüksıe'k Kurulu üyeleri de Devlet 
Memurları Kanunu içinde mütalaa edileceklerine gö
re seçimle atanmaları Anayasanın 154 ncü maddesi
nin ruhu ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle seçimle 
ilgili 20 nci ma'dderiin metinden çıkarılması için ayrı
ca bir önerge de takdim edilmiştir. 

Şu halde, 
5 nci maddenin aşağıdaki ği'bi değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Madide 5. — Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet 

İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma orga
nı olup, bir başkan ile on üyeden teşekkül öder. Üye
lerin görev süreler1! üç yıldır. Süresi biten üyeler ye
mden atanabilirler. 

istanlbul Ankara 
Vahi* Çalın İbrahim Saffet Omay 

Tokat Adana 
Cevatf Atılgan Osman Çitırik 

İstanbul 
Metin! Tüzün 

I BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu 
efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 5 nci 
I maddenin değiştirilmesine dair verilmiş olan önerge-
I yi oylarınıza arz ediyorum : Kaibul edenler... Kafoul 
I etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
I Önergeyle kabul edilen şekliyle maddeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
I edilmiştir. 
I Dinî Hizmetler ;Dairesi : 
I Madde 6. — Dinî Hizmetler Dairesi bir Başka

nın yönetimi altında aşağıdaki müdürlüklerden kuru
lur : 

I A) Dinî Hizmetler Müdürlüğü 
B) Hac İşleri Müdürlüğü 

I BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 
I üyelerin isimlerini okuyorum. 
I Sayın Enver Akova?.. Vazgeçtiniz. Sayın Nadir 
I Lâtif İslâm?.. Vazgeçtiniz. Sayın Hüseyin Abbas?. 
I Vazgeçtiniz. Sayın Şener Battal?.. Vazgeçtiniz, 
I 6 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul ddilm'işjtir. 

I 7 nci maddeyi okutuyorum. 
Dini Hizmetler Dairesine Bağlı Müdürlüklerin gö-

I revleri 
Madde 7. — Dinî Hizmetler Dairesine bağlı mü-

I düdüklerin görevleri aşağıda gösterilmiştir. 
A) Dinî rfizmetler Müdürlüğünün görevleri : 

I a) İbadethanelerde ve toplumu aydınlatmaya el
verişli her yerde din konusunda irşadedici çalışmalar 

I yapmak; bu gaye ile teknik araç ve imkânlardan ya-
I rarlanmak, bu konuda Devlet yayın organları ile işbir-
I ligi yapma, 
I b) Müslüman vatandaşların milli ülkülere bağlı-
I lıklarını koruyucu inanç ve inanç ayrılıklarının istis-
I marını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

c) Yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşları
mızın bulundukları yerlere Diyanet İşleri Başkanlığın
ca atanacak din görevlilerinin seçimi ve çalışmaları ile 

I ilgili işleri yürütmek, 
I d) Din konusunda toplumu ve yurt dışındaki 
I yurtdaşlarımızı aydınlatmak amacı ile gerekli çalışma-
I lan yürütmek. 
I e) Yurt dışından gelen ve Başkanlık görevleri ile 
I ilgili konularda temas ve incelemelerde bulunmak is-
| teyen kişi, heyet ve gruplarla ilgilenmek, 
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f) Namaz vakitlerinin ve dinî günlerin doğru ola
rak hesaplanmasını sağlamak,, 

g) Belediyelerle, cenazeler konusunda işbirliği 
yapmak, cenaze imamları ve okuyucularının çalışma
ları ile ilgili hizmetleri düzenleyip yürütmek, 

B) Hac İşleri Müdürlüğünün görevleri: 

a) Hac ibadetini yapmak isteyen vatandaşları
mızla ilgili (yurd içinde ve dışında) her çeşit işlemleri 
yürütmek, 

b) Hac İşleri Döner Sermayesini maksadına uy
gun olarak yürütmek 

c) Hac işlerinin yürütülmesinde ilgili Bakanlık ve 
kuruluşlarla iş birliği yapmak, 

Hac işleri Müdürlüğünün çalışma esasları altı ay 
içinde çıkarılacak bir yönetmelik tespit edilir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine «Hac İşleri 
Döner Sermayesi» adı ile 3 milyon lira ödenek konur. 
Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, 
sermaye 20 milyon lirayı buluncaya kadar döner ser
mayeye eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan son
ra artanı bütçeye gelir kaydedilir. Gerektiğinde döner 
sermayenin artırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Döner sermayenin bütün hesapları, 1050 ve 2490 
sayılı kanunlar ile bunlara ek ve değişiklik hükümleri 
dışındadır. 

Döner sermaye işlemleri ve hesap yöntemleri Ma
liye Bakanlığı ile Başbakanlıkça birlikte hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve gi
derler için her yıl sonunda düzenlenecek bilançolar 
belgeleri ile birlikte Sayıştaya ve ayrıca bilançonun 
bir nüshası Maliye Bakanlığına verilir. 

Bu işlerde çalışacak personelin kadroları, her yıl 
ihtiyaca göre Devlet Personel Dairesi ve Maliye 
Bakanlığı ile birlikte tesbit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi mali yıldır. 

BAŞKAN — 7 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Öner-
ve var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin küçük a bendinin aşağıdaki gibi 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
a) İbadethanelerin içinde ve dışında toplumu 

din konusunda aydınlatmak için gerekli işleri yap

mak ve bu gaye ile teknik araç ve imkânlardan ya-. 
rarlanmak, 

Tokat Ankara 
Cevat Atılgan İbrahim Saffet Omay 

İstanbul İstanbul 
Metin Tüzün _ Vahit Çalın 

Adana 
Osman Çıtırık 

BAŞKAN —• Önerge hakkında izahat vermek 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş

kan, lehte aleyhte konuşma yok mu? 
BAŞKAN — Hayır efendim. Önerge sahiplerin

den izahat vermek isteyeni sorduk. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Ejmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi kabul edilen önerge ile beraber 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Olgunlaştırma Dairesi: 
Madde 8. — Olgunlaştırma Dairesi bir başkanın 

yönetimi altında aşağıdaki Kurul ve Müdürlüklerden 
kurulur : 

A) Eğitim Müdürlüğü 
B) Derleme ve Yayın Müdürlüğü 
C) Kütüphane ve Arşiv Müdürlüğü 
D) Mushafları İnceleme Kurulu 
Olgunlaştırma Dairesine bağlı Kurul ve Müdür

lüklerin görevleri : 
A) Eğitim Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın çeşitli kademelerine bilgili ele

manlar temin etmek amacı ile, yurt içindeki ve yurt 
dışındaki her dereceli okullara burs tahsis etmek ve 
burslarla ilgili işleri yürütmek, 

b) Başkanlık personelinin meslekî bilgi ve görgü
lerini geliştirmek amacı ile, lüzumlu kurs, seminer ve 
konferanslar hazırlamak ve bunların çalışmalarını 
yürütmek, 

c) Yurt içinde ve yurt dışında açılan dinî ve 
meslekî kurs, seminer, konferans ve kongrelere ku
ruluş personelinden lüzumlu görülenlerin devamını 
sağlamak ve bu konudaki işleri yürütmek, 

d) Meslekî öğretim yapan Kur'an kurslarının 
açılış, eğitim, öğretim ve denetim işlerini Millî Eği
tim Bakanlığı ile işbirliği yaparak yürütmek, 
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e) Başkanlık eğitim merkezleri ile ilgili işleri yü
rütmek, 

f) Din şûrası ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
B) Derleme ve Yayın Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın her çeşit yayın işlerini yürütmek, 
b) Dinî yayınlar döner sermayesini maksadına 

uygun olarak yürütmek, 
c) Din ile ilgili yayınları derlemek, 
2527 sayılı • Basmayazı ve Resimleri Derleme Ka

nunu hükümlerine giren ve dinî mahiyette olan bas
mayazı ve resimlerden ikişer nüshayı basımevciler 
Diyanet İşleri Başkanlığı Derleme ve Yayın Müdür
lüğüne gönderirler. Bu Kanuna uymayanlar hak
kında gerekli kovuşturmanın yapılmasını Başkanlık 
C. Savcılığından ister. 

C) Kütüphane ve Arşiv Müdürlüğünün görevleri: 

a) Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivini kurmak ve 
kurulanları yönetmek, 

b) Merkezde ve iller kuruluşlarında kütüphane
ler kurmak, kurulmuş olanları yönetmek. 

Arşiv ve kütüphanelerin kuruluş ve yönetimleri, 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirtilir. 

D) Mushafları İnceleme Kurulu ve görevleri : 
Mushafları İnceleme Kurulu bir Başkan ile 

6 üyeden teşekkül eder ve aşağıda gösterilen gö
revleri yapar : 

a) Türkiye'de bastırılacak Mushaf ve cüzleri
nin, mealli mushafların, her ne suretle olursa olsun 
Mushaf metinlerinin doğru olarak basılmasını sağ
lamak ve kontrol etmek, 

b) Yurt dışından ithal olunacak veya yurt dışın
da bastırılacak Mushaf ve cüzlerinin yurda sokulup 
sokulmayacağına karar vermek, 

c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapmak. 
Mushafları İnceleme Kurulunun kontrolundan 

geçip bu Kurulun mührünü taşımayan Mushaf ve 
cüzlerinin satışı yasaktır. Kontroldan geçmeden sa
tışa çıkarılan Mushaf ve cüzleri, mahkeme kararı ile 
toplatılır. 

Mushafları İnceleme Kuruluna inceletmeden veya 
bu kurulca yapılan düzeltmeleri dikkate almadan 
Mushaf ve cüz bastıranlar hakkında, basılan Mushaf 
ve cüzlerinin değerinin dörtte birinden az olmamak 
üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Mushafları İnceleme Kurulunun çalışma usul ve 
esasları altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle 
tespit edilir. 

BAŞKAN — 8 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Önerge de yok. 

8 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Personel Dairesi : 
Madde 11. — Personel Dairesi bir Başkanın yö

netimi altında aşağıdaki müdürlüklerden kurulur : 
A) Atama İşleri Müdürlüğü 
B) Sicil İşleri Müdürlüğü 
C) Bütçe ve Muhasebe İşleri Müdürlüğü 
D) Evrak ve İdare İşleri Müdürlüğü 
BAŞKAN — 11 nci madde hakkında söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
11 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Personel Dairesine bağlı Müdürlüklerin 
görevleri 

Madde 12. — Personel Dairesine bağlı müdürlük
lerin görevleri aşağıda gösterilmiştir : 

A) Atama İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın Merkez ve İller Kuruluşuna ata

nacak personelin atanmalarına ilişkin işleri yürüt
mek, 

b) Yeniden alnıacak personelin sınavlarını yap
mak, bu personelin atanacak yerlerini tespit etmek 
ve mecburî hizmetlilerin takibi gibi işleri yürütmek, 

c) Başkanlığın kadro ve disiplinle ilgili işlerini 
yürütmek. 

B) Sicil İşleri Müdürlüğünün görevleri : 

a) Başkanlığın Merkez ve İller Kuruluşunda ça
lışan personelin sicil ve özlük dosyalarının düzenlen
mesi, korunması, personelin durumunda meydana 
gelen değişmelerin dosyasına işlenmesi ile ilgili işleri 
yürütmek, 

b) Personelin terfii, kıdem, intibak, izin, sağlık, 
rapor, emeklilik gibi özlük haklan ile ilgili işleri yü
rütmek. 

C) Bütçe ve Muhasebe İşleri Müdürlüğünün gö
revleri : 

a) Başkanlığın bütçesini hazırlamak, bütçe ka
nunlarına göre uygulama ile ilgili işleri yürütmek, 

b) Personelin aylık, yolluk gibi malî hakları ile 
ilgili işleri yapmak. 
s D) Evrak ve İdare İşleri Müdürlüğünün görev

leri : 
Bu Müdürlüğün görevleri Başkanlığın genel ev

rak işlerini düzenlemek, ilgililere işlerinin durumu 
hakkında bilgi vermek ve bütün daire hizmetlerini 
yönetmek ve yürütmek. 

Olgunlaştırma Dairesi ile Personel Dairesi her iki 
daireyi ilgilendiren konularda koordineli çalışırlar. 
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BAŞKAN — 12 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A rastırma ve Planlama Müşavirliği : 
Madde 13. — Bir Başmüşavirin Başkanlığında, 

Organizasyon ve Metot Müşaviri, Planlama Müşaviri 
ile yeteri kadar müşavir ve uzmandan kurulur. 

A) Başmüşavirin görevleri : 
a) Müşavirliğine bağlı müşavirler ile diğer per

sonelin çalışmalarını düzenler ve yönetir, 
b) Başkanlıkça verilen diğer işleri görür. 
B) Organizasyon ve Metot Müşavirinin görev

leri : 
a) Başkanlığın çalışmalarında verimi artırmak, 

sürat, kolaylık ve basitlik sağlamak üzere araştırma
lar yapar, tavsiyelerde bulunur, 

b) Türkiye çapında Başkanlık teşkilâtının çalış
maları ile ilgili anketler düzenler ve neticeyi Başkan
lığa sunar, 

c) Başmüşavir tarafından verilen diğer işleri gö
rür. 

C) Planlama Müşavirinin görevleri : 
a) Başkanlığın, kalkınma planlarında yer alması 

gereken geleceğe dönük hizmetlerini planlar, 
b) Planda yer alan Başkanlıkla ilgili bölümlerin 

uygulanması hususunda ilgili birimlere görüş bildirir. 
BAŞKAN — 13 ncü madde hakkında söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
13 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) İller Kuruluşları 
il Kuruluşu 

Madde 15. — Diyanet İşleri Başkanlığının İller 
Kuruluşu; il ve ilçe müftülükleri, müftü yardımcıları, 
vaiz, murakıp, şef, imam - hatip Kur'an Kursu Öğ
reticisi, Müezzin - Kayyım, memur, kayyım ve diğer 
görevlilerden meydana gelir. 

BAŞKAN — 15 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

15 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aday Tespit Kurulu : 
Madde 20. — Diyanet İşleri Başkanlığına ve Din 

İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacakların aday

lığını tespit etmekle görevli bir aday tespit kurulu 
kurulmuştur. 

Aday Tespit Kurulu, Diyanet İşleri Başkanının 
Başkanlığında : 

a) Başkan Yardımcıları, 
b) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, 
c) Dinî Hizmetler Dairesi, Olgunlaştırma Dairesi 

ve Personel Dairesi Başkanları, 

d) Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel 
Müdürü Din Eğitimi veren yüksek dereceli okullarla 
aynı cins fakültelerin, her birinin islâmî bilimleri 
okutan öğretim üyeleri arasından seçeceği birer üye, 

f) Her il çevresi müftüleri (veya vekilleri) ile 
vaizlerin ilde toplanıp seçecekleri birer il temsilcisi 
ile kurulur. 

(e) ve (f) bentlerinde adı geçen aday tespit kuru
lu üyeleri üç yıl için ve aynı sayıda yedekleri ile 
birlikte seçilir. 

Bu maddedeki seçimler gizli oy ve salt çoğunluk 
esasına göre yapılır. 

Aday Tespit Kurulu Din işleri Yüksek Kurulu
nun açığı yarıya inince derhal toplanır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

20 nci madde üzerinde bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Aday Tespit Kurulu» başlıklı 20 nci maddenin 

şifahen arz ettiğim nedenlerle metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Tokat Ankara 
Cevat Atılgan İbrahim Saffet Oınay 

istanbul Adana 
Metin Tüzün Osman Çıtırık 

istanbul 
Vahit Yaşar Çalın 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi... 
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III. — YOKLAMA 

(M. S. P. sıralarından 10 milletvekili ayağa kal
karak yoklama isteminde bulundular.) 

BAŞKAN — Tespit edelim efendim. 
Yoklama isteyen sayın üyeler: 
Sayın Süleyman Arif Emre, Sayın Şevket Kazan, 

Sayın Hulusi Özkul, Sayın Şener Battal, Sayın Halil 
Karaatlı, Mir Bahattin Yardımcı, Sayın Cemal Ce
beci, Sayın îhsan Toksan, Sayın Fehmi Cıımalıoğlu, 
Sayın Hüsnü Cahit Koçkar. 

Yoklama isteyen sayın üyelerin sayısı 10 olmuştur; 
yoklama yapılacaktır. 

Adana'dan başlıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan başka sa

yın üye?.. Yok. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, komisyonlarda arkadaşlarımız var, malûmatınız 
var mı? 

BAŞKAN — Var efendim. 

Yarın saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sıkıyönetim tezkeresini ve gündemindeki diğer 
işleri görüşmek üzere Birleşik olarak toplanacağını 
arz ederim. 

Yapılan yoklama neticesinde çoğunluğumuz kal
mamıştır. Görüşülmesi kararlaştırılan kanun tasarı 
ve tekliflerini görüşmek için 2 . 7 . 1975 Çarşamba 
günü saat 10.00'da toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18.05 

mmm 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lunun, İstanbul - Karaköy Toprak Mahsulleri Ofisi 
Hububat Deposunda çalışan bir Ziraat Yüksek Mü
hendisine ilişkin Ticaret Bakanından sorusu ve Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın 
yazılı cevabı (7/591) 

Millet Meclisi Başkanhğına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

30.5.1975 
Afyon Karahisar1 Milletvekili 

.Süleyman Mutlu 
İstanbul - Karaköy Toprak Mahsulleri Ofisi Hu

bubat Deposunda Vazifeli bulunan Ziraat Yüksek Mü
hendisi Kemal Mergavul bir memur gibi çalıştırıl
maktadır: 

1. Teknik kişi olmasına rağmen alelade bir me
mur olarak çalıştırılmasının sebebi nedir? 

2. Ziraat Yüksek Mühendisi Kemal Merga-
vul'dan başka yan ödeme almadan çalıştırılan Ziraat 
Yüksek Mühendisi var mıdır? 

3. Bahsi geçen Ziraat Yüksek Mühendisi Kemal 
Mergavul teknik elemanlara ödenen yan ödemeden 
istifade ettirilecek midir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 30.6.1975 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 506 
Konu : Sayın Süleyman Mutlu'nun öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Ticaret Bakanlığına muhatap 5.6.1975 ta

rih Kanunlar Müdürlüğü 7/591-2521/20705 sayılı 
yazı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlu tarafından T. M. O. İstanbul - Karaköy hu
bubat deposunda çalışan Ziraat Yüksek Mühendisi 
M. Kemal Mergavul'un durumuna ilişkin olarak Ti
caret Bakanlığına yöneltilen ve ilgisi cihetiyle Ba
kanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergesi ce
vabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz öderim. 

Korkut Özel 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlu tarafından Ticaret Bakanlığına yöneltilen, il
gisi cihetiyle Bakanlığımıza intikâl ettirilen yazılı so
ru önergesi cevabı. 
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1. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Şubat 
1956 senesi mezunu M. Kemal Mergavul Toprak Mah
sulleri Ofisine intisap etmeden evvel Devlet Meteo
roloji işleri Genel Müdürlüğünde meteoroloji me
muru olarak çalışmıştır. Ofise de memur olarak 
atanmıştır. . 

T. C. Emekli Sandığı ile ilgili memur ve hizmetli
lerin sicilleri üzerine emekliye şevklerine dair tüzük 
gereğince yeterli tezkiye alamadığından memur c~ı-
rak çalıştırılmaktadır. 

2. Yan ödemelere ilişkin Bakanlar Kurulunun 
28.2.1975 tarihli 7/9705 sayılı Kararnamesi ile sap
tanan unvanını ve kadrosunu taşımayan ilgiliye mez
kûr Kararname gereğince yan ödeme verilememiştir. 

3. İlgilinin teknik görev için yeterli tezkiye al
ması halinde yan ödemelerden istifade ettirilmesi 
tabiî görülmektedir. 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldantinın, 
Eurovision şarkı yarışmasına katılan sanatçılara öde
nen para miktarı ile bir sanatçıya ilişkin sorusu ve 
Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı (71574) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan'dan, yazılı 

olarak cevaplandırılmak için havalesini, Anayasa
nın 88 ve İçtüzüğün 94 ncü maddesi gereğince rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla Milletvekili 

Ahmet Buldanlı 

1. Bay İsmail Cem zamanında, TRT ce 
Örevizyon Şarkı Yarışmasına Türkiye'nin de katıl
dığı malûmunuzdur. Bu maksat için TRT Kuru
munca, bestecilere, güfte yazarlarına, şarkıcılara, 
orkestralara ve diğer personele ne kadar para öden
miştir? 

2. Kendisine, şarkıcı adı veren birisinin Rus 
halk şarkılarından birisini kopye ederek «yarınlar 
bizimdir» adıyla yarışmaya girdiği TRT'ce yapılan 
oylamada bu Rus şarkısına da derece verildiği gö
rülmüştür. Bir intihal ve kopya olan bu şarkı ve 
kendisine şarkıcı süsü veren bir komiğin filhakika 
Örevizyon Yarışmasına gönderilseydi Türk millî 
haysiyeti rencide olmaz mıydı? 

3. Televizyonda «Gençlerle Başbaka» progra
mında Ali Rıza Binboğa adı verilen ve kimin temsil
cisi olduğu bilinmeyen birinin, bir lisenin önünde 
çocukların sol kollarını yukarı kaldıftarak yaptığı 
sol propaganda programını kimler seçmiştir ve Türk 

Televizyonunda nasıl gösterilmiştir? Bundan Sayın 
Genel Müdür Nevzat Yalçıntaş'ın haberi var mıdır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 30 . 6 . 1975 

Sayı : 77 - 320/3273 

Millet Meclisi Başkanlığına. 
İlgi : Kanunlar Dairesi Bşk. na 3 . 6 . 1975 ta

rih ve 7/574 - 2479/20531 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Öreviz
yon şarkı yarışmasına katılan sanatçılara ödenen 
para miktarı ile bir sanatçıya ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın yazılı soru 
önergesinin cevabıdır 

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan bil
gilere göre cevap metni aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Eurovision 1975 Şarkı Yarışması için TRT Ku
rumu tarafından; 

a) 19 şarkıcıya toplam brüt 12 350 TL. 

b) Ödül kazanan eserlere ilişkin besteci, söz ya
zan, şarkıcı olarak toplam 26 kişiye 45 500 TL., 
(8 besteci, 8 söz yazarı ve 10 şarkıcı) 

c) Eurovision 1975 Orkestrasının 38 üyesine, 
üçbuçuk aylık çalışmaları karşılığı toplam 376 200 
TL. (Beher üye brüt 9 900 TL.) 

d) Orkestra şefine brüt provalar için 14 400 TL. 
(3.5 aylık) 

e) Orkestra şefine brüt kayıtlar için 8 075 TL. 
f) Yapımcı yardımcısına brüt 6 250 TL. 
g) Aranjöre yardımcısına brüt 5 400 TL. 
h) Kopistlere brüt 12 350 TL. 
i) Sunucu brüt 2 700 TL. 

j) Seçici Kurul üyelerine 21 kişi 19- 200 TL. 
(4 günlük). 

k) Dekoratöre (5 program) 9 000 TL. 
ı) Jüri üyelerine (10 kişi) 6 900 TL. 
m) Ulusal jüri üyelerine 5 000 TL. 

n) Halk oylarının toplanması için PTT'ye ödenen 
120 000 TL., 

o) Yarışma için Stocholm'e gönderilen 5 kişinin 
yol giderleri ortalama 60 000 TL. 
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olmak üzere toplam 703 325 TL£ (yaklaşık olarak) 
ödenmiştir. 

2. Eurovision şarkı yarışması şartnamesine göre 
yarışmaya katılan eserlerin hiç bir yerde yayınlanma
mış orijinal eserler olması mecburiyeti vardır. 

Değerlendirme; Hafif Müzik dalında uzmanlaşmış 
kurumların temsilcileri ile TRT Müzik Dairesi yet
kilileri tarafından yapılmıştır. Soruda belirtilen şarkı 

1 . 7 ; 1975 O : 3 

da seçici kurul tarafından yarışmaya lâyık görülerek 
finale bırakılmıştır. Finalde yapılan seyirci oylaması 
ile jüri puvanları sonucu genel tasnifde bu şarkı dör
düncü olmuştur. 

3. Önergede sözü edilen şarkı telespor program 
yapımcısı tarafından seçilmiş ve bu programda yayım
lanmıştır. Anılan program Sayın Nevzat Yalçıntaş'ın 
Genel Müdürlüğe atanmasından önce hazırlanmıştır. 
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926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi bazı maddelerinin Yü
rürlükten kaldırılması ve bu Kanuna ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümcr 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Oerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner ' 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Oeran 
Orhan Eren 
Mustafa İmirzalıoğlu . 
M. Rauf Kan d em ir 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat Önder 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 272 

Kabul edenler : 248 
Reddeden : 17 

Çekinserler : 7 
Oya katılmayanlar : 172 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

D yas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri Özçclik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Abdi Özkök 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 

Kasını Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Turhan Utkı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kep olu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 
A, Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Cetinkayn 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Solçıuk Erveırdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet özkaya 
Mehmet Özmen 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik YıiHmam 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Oral Mavioğlu 
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Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Hasan Aksaıy 
Servet Bayramoğlu 
İ. Fehmi Cıımalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
•oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztımç 
İlhami Sancar 4 „. 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur' 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Adil Demir 
Yüeel Dirik 
Süleyman Genç 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 

Oğuz Söğütlü 
KARS 

Davut Aksu 
Doğan Araslı , 
Yasin Bozkurt 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzüoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet. Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHtR 
Memduh Erdemir 
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâlettin Gökakın 
Özer Ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahûr Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 

Ahmet Karaaslan 
MANİSA 

Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Neemi Özgür 
Gündüz Sevilgeıı 
Süleyman Tunç el 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 

Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan Ilgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK! 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
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[Reddedenler] 

AFYON KARAHİSA.R 

Süleyman Mutlu 

AMASYA 

Vehbi Meşhur 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdem 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 

BURDUR 
Osman Aykul 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Oaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

KASTAMONU 
Hilmi Öztürk 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

VAN 
Kinyas Kartal 

ADANA 
Mehmet Hulusi Özkul 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

[Çekinserhr] 

İSTANBUL 
Necdet ökmen 

İZMİR 
Neccar Türkcan 

KARS 
Kemal Okyay 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
İlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhaittlin Kılıç (B.) 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHtSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu (Bşk, V.) 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
(B.) 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Necdet Evliyagil 
Hasan Özçelik 
Feniha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav \ 

Yusuf Ziya Yağcı 
ANTALYA 

Deniz Baykal 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Zdya Öztürk 

BALIKESİR 
Aihmıet Aifeçıedl 
İlhan Aytekin 
Sadullah Usumi 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutic 

BOLU 
Harun Aytaç 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 
(t) 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 
Hal it Kahraman 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
AtâMâ Atâılâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkun özal (B.) 
Zekâi Yaylalı 
Ismadl Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıeoğh 
('Bşk, V.) 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcjin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
AH Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Barbakan) 

İÇEL 
Nâzım Baş 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
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Orhan Eyüboğhı 
Mustafa Parlar 
Cemal Sııer 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Halûk Ülınan 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakımı i' 
Ali Naili Erdem 
(B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Abdıülkerfim Doğru (B.) 
Kamıal Güven. (Başkam) 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Selçuk İmamoğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
İsmet Büyükyaylacı 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalayeıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Faruk Sükaıı 
Mustafa Üstündağ 

• KÜTAHYA 
Ahmet Hagim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
(D 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Kemal Şensoy 
Seııni Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar (İ. Ü.) 
Sûdi Reşat Sarahati 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdris Ankaıı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkcrim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

-•SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Mustafa Timâsi 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
AK Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 
(i.) 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cinel 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
İlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Mehmet Zeki Okur 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Eskişehir 
Niğde 

1 
1 
1 
1 

Urfa 
Zonguldak 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

97.NCt BİRLEŞİM 

1 . 7 . 1975 Sah 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna 
ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi, fıkra ve geçici 2 madde eklen
mesi hakkında Kanun teklifi ve Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya'nın, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/291, 2/267, 2/347). (S. Sa
yısı : 207) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2% — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nm 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek.ve gerekli ted-
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birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci ^Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel ^ Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına, ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümerve l3 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

15.. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet MecVsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

17. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/4) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının. fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

6 
SÖZLÜ SORULAR ' 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili M i kail îîçin'in, mah
rumiyet' bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

(*)• İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştin 
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3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından SÖZIJ soru önergesi (6'̂ B) (*) 

4. - İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldarJı'nın, Or* 
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü som önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — istanbul Milletvekili Engin UnsaJ'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Uîaştıima Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözîü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33),, 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MlT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34), 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dsir Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35). 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözîü soru 
önergesi. (6/41), 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17̂  — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43^ 

18. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözîü soru önergesi (6/44). 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H, 
P, li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin-* 
deki beyanlarına üişkin Başbakandan sözlü soru öner-» 
gesi (6/143) (*) 

20. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi, (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba-* 
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü som önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il-» 
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba-ı 
kanından sözîü soru önergesi (6/59) 

26. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakamndan söz-̂  
lü soru önergesi (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev-. -
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflanna ilişkin Maliye Bakamndan sözlü so* 
ru önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları-. 
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözîü soru 
önergesi. (6/66). 

32. —. içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bi- müteahhidine iliş-; 
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 



33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü sora öner
gesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba 
kanından sözlü sora önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki 
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü son? 
önergesi (6/78) 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanındar 
sözlü soru önergesi (6/80) 

41. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

42. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

43. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

44. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

45. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/86) 
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i 47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, TRT 

programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner* 
gesi (6/87) 

48. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/88) 

49. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

50. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

( 51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di 
yarbakır'm Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Bas. 
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

55. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 

I soru önergesi (6/96) 
56. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 

«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
[ ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 

önergesi (6/99) 

57. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

59. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

60. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz;-* 
lü soru önergesi (6/104) 



61. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

62. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoioji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

63. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Mili 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

67. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

70. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giıen milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

72. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

73. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

74. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ıri, 
Elbistan Termik Santrahna dair Enerji ve Tabiî Kay^ 
naklar Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

76. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 

77. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayıh Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

78. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

79. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

80. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

81. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/130) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/131) 

84. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

85. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayıh kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

86. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatımn tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/151) (*) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

88. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
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ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

89. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

92. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

93. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknash Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

94. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

95. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

97. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOMI önerge
si (6/155) 

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkah arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

99. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında îçel ilinde sanayide soda üretmek amacryle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü som önergesi (6/157) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü scru önergesi (6/158) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

102. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

103. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl-. 
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

104. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ra önergesi (6/166) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

• 106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

108. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/170) 

109. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/172) 

110. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

111. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

112. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

113. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 
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114. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 

enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü. 
soru önergesi (6/176) 

116. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/i 83) (*) 

117. —• Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

118. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

119. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. ((6/194) (*) 

120. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

121. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

122. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

123. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

124. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

125. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (*) 

126. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) (*) 

128. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nm, Bakan
lık eski Müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

129. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

130. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

131. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun,. 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

132. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

133. —• Erzurum Milletvekili Cevat Önderin, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

134. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

135. —• Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

136. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

137. — Kahraman Maraş Milletvekili Halk Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

138. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

139. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, eski Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Akade-



— 8 

misinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan ve- I 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/195) 

140. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) I 

141. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

142. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, T. 
R. T. eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201). 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞLER 
1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür

kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

2. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar. 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkam/ica Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S, Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi :• 
1 . 11 . 1974) 

4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 .1975) 

5. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23,5,1975) \ I 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

8. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'm eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

9. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

10. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrası a bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

X 11. — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalıra/anların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (2/265) (S. 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

12. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı ; 
184) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) • 



X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlenmesi
ne dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2) (S. 
Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

14. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele 
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi: 16.6.1975) 

15. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya bu
na benzer Kanunî ve îdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: 16.6.1975) 

16. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma Tarihi : 17.6.1975) 

17. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu. (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 17.6.1975) 

19. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü-
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günün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 20. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1975) 

X 21. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Dağıt
ma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

i 
I X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
] «Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Türkiye 
| Cumhuriyeti iîe Fiji Devleti Arasında Uygulanmasına 
j İlişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu-
! na dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis

yonları raporları (1/203) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma 
Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 23. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Ta
dil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 24. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde 
yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) (Da
ğıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 25. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi 
ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/256) (S. Sayısı : 
198) (Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

(97 nci Birleşim) 





Dönem : 4 
Topiant, :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 195 

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
5 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan 

Komisyonu Raporu (1/290) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 16 5 . 1975 

4-394 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 Mayıs 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 1011 -8953 sayılı yazınız. 
«633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiş

tirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde eklenmesine dair» 29 Nisan 1975 tarih ve 1893 sayılı Kanun; 

a) 20 nci maddesinde görevleri belirtilen «Aday Tespit Kurulu» na Başkan yardımcılarının dâhil edil
mesi uygun mütalâa edilmekle beraber (f) fıkrasında belirtildiği gibi «Her il çevresi müftüleri veya vekilleri ile 
vaizlerinin il'de toplanıp seçecekleri birer il temsilcisinin» kurula katılmasının Devlete büyük malî külfet yük
lemesi, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 ncü maddesi gereğince, genel idare hizmetleri içinde yer alan 
(Diyanet İşleri Başkanı) nın, 51 yıldır devam eden ve herhangi bir sakıncası da görülmeyen atama usulünün 
21 nci madde (a) fıkrasıyle değiştirilerek, Aday Tespit Kurulunun seçeceği üç aday arasından seçilmesi, 

c) Niteliklerden bahseden 22 nci maddede de, (İtikadı, ibadeti, tavır ve hareketlerinin islâm, törelerine uy
gunluğu çevresinde bilinir olduğu) şeklinde kabul edilen (ortak nitelik) in sadece Diyanet İşleri Başaknı ve di
ğer din görevlilerinde aranması ve Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan diğer hizmet 
sınıflarına" (Teknik, sağlık, avukatlık v.b.) mensup memurlar için Devlet Memurları Kanununun aradığı genel 
niteliklerin mevcudiyeti yeterli sayılması gerekirken Kanunda (ortak nitelik) olarak tanımlanan niteliklerin, 
kuruluşun bütün görevlilerinde aranması bakımından uygun bulunmamış ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/290 20.6.1975 

Karar No. : 67 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 5 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi» Maliye Bakanlığı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi görüşüldü: 
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Yüce Meclislerden geçerek 1893 sayılı Kanun numarası ile Cumhurbaşkanlığının onayına sunulan kanun; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Komisyonumuz Cumhurbaşkanlığının geri gönderms gerekçesi ışığı altında, kanunu tekrar ele alarak görüş
melere başlamış, ancak, Meclislerden geçen eski metnin muhafazasını uygun görerek Kanun metnini aynen ka
bul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

7. Sezgin 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

îçel 
1. Göktepe 

İmzada Bulunamadı 

İstanbul 
M. Tüzün 

İmzada Bulunamadı 

Kocaeli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

S. A kay 

Malatya 
M. Delikaya 

İmzada Bulunamadı 

Manisa 
G. Sevil gen 

Samsun 
D. Kitaplı 

İmzada bulunamadı. 

Tekirdağ 
Muhalifim. 
Y. Alpaslan 

Başkanvekili 
Adıyaman 
A. Unsal 

Giresun 
Muh. Şehrim eklidir. 

O. Yılmaz 

İstanbul 
Muhalefet Şehrim eklidir. 

A. N. Ölçen 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Kütahya 
Çekinserim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
/. Ersoy 

Malatya 
H. Gökçe 

İmzada bulunamadı. 

Niğde 
H. Özalp 

Sivas 
V. Bozath 

Tokat 
H. Abbas 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Gümüşhane 
T. Yüce 

İmzada Bulunamadı 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
A. Kar asi an 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Sivas 
Muhalefetim eklidir. 

A. Durakoğlu 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 195) 
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ORTAK KARŞI OY YAZISI 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunun Sayın Cumhurbaşkanı ta
rafından geri çevrilen maddelerinin Komisyon da yeniden görüşülmesinde, eski maddelerin muhafazası oy
lanmıştır. 

Aşağıdaki hususlarla muhalifiz : 

1. — Kanunun 20 nci maddesinin (f) fıkrasında belirtilen il çevreleri müftüleri veya vekilleri ile vaizleri
nin ilde toplanıp birer temsilci seçmeleri, din hizmetlerine politikada geçerliliğe olan kulis faaliyetlerinin girme
sine, bölge hizip ve meshep farklarının bu tür faaliyetlerde rol oynamasına neden olarak, dini hiyerarşinin 
üst kademe yöneticisi için üç adayın ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin seçilmesi politikanın dine, dinin 
politikaya ve giderek yönetime yasal olarak karışmasına yol açacaktır. Ayrıca 20 nci maddenin (f) fıkrası 
aday tespit kurulunda 67 il temsilcilerinin 2/3 çoğunlukta olmasına sebep olmasından dolayı, seçim işlemi ta
rafsızlık içinde değil il müftülüklerinin çoğunluğunun kararlarına bağlı olarak ve din hizmetleri hiyararşisin 
de egemen sınıf ihdasına yol açacaktır. 

İslâmiyetin esaslarına karşıdır ve ciddî din görevlilerine ızdırap kaynağı olacaktır. 

2. — Diyanet İşleri Başkanının 51 yıl devam eden ve sakıncası görülmemiş olan atama tarzı, kulis faa
liyetlerine ve 20 nci maddenin mahzurlarına tevdi edilmiş olacaktır. 

3. — Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmeti ile görevli olmayan personelin, Devlet Memurları Yasası
na göre niteliklerinin aranması gerekir. Aksi lâyiklik ilkelerine terstir. 

A. Durakoğiu K. Okyay Y. Alparslan A. Nejat Ölçen 

O. Yılmaz 

1.1 s 6 , 1975 
MUHALEFET ŞERHİ 

Diyanet İşleri Başkanının seçimle görevlendirilmesi hükmüne aşağıdaki arz ettiğim sebeplerle muhalifim. 

1, Bu takdirde din adamları arasında çetin hizipleşmeler, bölge ayrılıkları, mezhep çekişmeleri husule 
lecek ve bu hal gittikçe artan huzursuzluklara sebep olacaktır. 

2. Yüksek derecede fazıl, kâmil kişiler kendilerini kenara çekecekler, propaganda yapabilenler öne ge
çeceklerdir. 

3. Yüksek idin adamları içine girecek ve Başkanlık makamının mehabeti rencide edilecektir. 
4. Din adamları arasında taviz yarışı olacaktır. 

Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 195) 
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CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN METİN 

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme-: 
sine ve Bu Kanuna 5 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2, 5 nci 
maddenin 1 nci fıkrası, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü maddeleri ile 31 nci maddenin 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kuruluş 

Madde 2. — Diyanet İşleri Başkanlığı bir Başkanın yönetimi altında Uç Başkan Yardımcısı ile aşağıda
ki birimlerden kurulur. 

A) Merkez Kuruluşu : 
Din İşleri Yüksek Kurulu, 
Dinî Hizmetler Dairesi 
Olgunlaştırma Dairesi 
Teftiş Kurulu 
Hukuk Müşavirliği 
Personel Dairesi/ 
Araştırma ve Planlama Müşavirliği 
Donatım Müdürlüğü, 
B) İller Kuruluşları : 
İl Müftülükleri 
İlçe Müftülükleri 
C) Yurt dışı Din Hizmetleri Müşavirlikleri: 
(Yurt dışına atanacak din hizmetleri müşavirliklerinin teşkilât, çalışma usul ve şartları çıkarılacak bir tü

zükle tespit edilir.) 

Madde 5. — Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma orga
nı olup, bir başkan ile on üyeden teşekkül eder. Başkan ve üyelerin görev süreleri 6 yıldır. Süresi biten üye
ler yeniden seçilebilir. Üyelerin yarısı her üç yılda bir yenilenir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için 
seçim yenileme seçimleri ile birlikte yapılır. Yeniden seçilemeyen üyeler, müktesep durumlarına uygun başka 
görevlere atanırlar. 

Dinî Hizmetler Dairesi 

Madde 6. — Dinî Hizmetler Dairesi bir Başkanın yönetimi altında aşağıdaki müdürlüklerden kurulur: 

A) Dinî Hizmetler Müdürlüğü 
B) Hac İşleri Müdürlüğü 

Dinî Hizmetler Dairesine bağlı Müdürlüklerin görevleri 

Madde 7. — Dinî Hizmetler Dairesine bağlı müdürlüklerin görevleri aşağıda gösterilmiştir. 
A) Dinî Hizmetler Müdürlüğünün görevleri : 

a) İbadethanelerde ve toplumu aydınlatmaya elverişli her yerde din konusunda irşadedici çalışmalar yap
mak, bu gaye ile teknik araç ve imkânlardan yararlanmak, bu konuda Devlet yayın organları ile işbirliği yap
mak, ; -

b) Müslüman vatandaşların millî ülkülere bağlılıklarını koruyucu inanç ve inanç aykırılıklarının istisma
rını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, 
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c) Yurt dışındaki vatandaşlanmız ve soydaşlarımızın bulundukları yerlere Diyanet İşleri Başkanlığınca 

atanacak din görevlilerinin seçimi ve çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek, 
d) Din konusunda toplumu ve yurt dışındaki yurtdaşlanmızı aydınlatmak amacı ile gerekli çalışmaları 

yürütmek, 
e) Yurt dışından gelen ve Başkanlık görevleri ile ilgili konularda temas ve incelemelerde bulunmak is

teyen kişi, heyet ve gruplarla ilgilenmek, 
f) Namaz vakitlerinin ve dinî günlerin doğru olarak hesaplanmasını sağlamak, 
g) Belediyelerle, cenazeler konusunda işbirliği yapmak, cenaze imamları ve okuyucularının çalışmaları 

ile ilgili hizmetleri düzenleyip yürütmek, 
B) Hac İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) Hac ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili (yurt içinde ve dışında) her çeşit işlemleri yü

rütmek, 
b) Hac İşleri Döner Sermayesini maksadına uygun olarak yürütmek, 
c) Hac işlerinin yürütülmesinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. 
Hac işleri Müdürlüğünün çalışma esasları altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine «Hac İşleri Döner Sermayesi» adı ile 3 milyon lira ödenek konur. Bu 
sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, sermâye 20 milyon lirayı buluncaya kadar döner serma
yeye eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan sonra artanı bütçeye gelir kaydedilir. Gerektiğinde döner 
sermayenin artmlmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Döner sermayenin bütün harcamaları, 1050 ve 2490 sayılı Kanuniar ile bunlara ek ve değişiklik hüküm
leri dışındadır. 

Döner sermaye işlemleri ve hesap yöntemleri Maliye Bakanlığı ile Başbakanlıkça birlikte hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için her yıl sonunda düzenlenecek bilançolar 
belgeleri ile birlikte Sayıştaya ve aynca bilançonun bir nüshası Maliye Bakanlığına verilir. 

Bu işlerde çalışacak personelin kadroları, her yıl ihtiyaca göre Devlet Personel Dairesi ve Maliye Ba
kanlığı ile birlikte tespit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 

Olgunlaştırma Dairesi 

Madde 8. T - Olgunlaştırma Dairesi bir başkanın yönetimi altında aşağıdaki Rumi ve Müdürlüklerden ku
rulur: 

A) Eğitim Müdürlüğü 
B) Derleme ve Yayın Müdürlüğü 
C) Kütüphane ve Arşiv Müdürlüğü 
D) Mushaflan İnceleme Kurulu 
Olgunlaştırma Dairesine bağlı Kurul ve Müdürlüklerin görevleri : 
A) Eğitim Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın çeşitli kademelerine bilgili elemanlar temin etmek amacı ile, yurt içindeki ve yurt dı

şındaki her dereceli okullara burs tahsis etmek ve burslarla ilgili işleri yürütmek, 
b) Başkanlık personelinin meslekî bilgi ve görgülerini geliştirmek amacı ile, lüzumlu kurs, seminer ve 

konferanslar hazırlamak ve bunların çalışmalarım yürütmek, 
c) Yurt içinde ve yurt dışında açılan dinî ve meslekî kurs, seminer, konferans ve kongrelere kuruluş 

personelinden lüzumlu görülenlerin devamını sağlamak ve bu konudaki işleri yürütmek, 
d) Meslekî öğretim yapan Kur'an kurslarının açılış, eğitim, öğretim ve denetim işlerini Millî Eğitim 

Bakanlığı ile işbirliği yaparak yürütmek, 
e) Başkanlık eğitim merkezleri ile ilgili işleri yürütmek, 
f) Din şûrası ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
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B) Derleme ve Yayın Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın her çeşit yayın işlerini yürütmek, 
b) Dinî yayınlar döner sermayesini maksadına uygun olarak yürütmek, 
c) Din ile ilgili yayınları derlemek, 
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine giren ve dinî mahiyette olan basma-

yazı ve resimlerden ikişer nüshayı basımevciler Diyanet İşleri Başkanlığı Derleme ve Yayın Müdürlüğüne 
gönderirler. Bu Kanuna uymayanlar hakkında gerekli kovuşturmanın yapılmasını Başkanlık C. Savcılığından 
ister. 

C) Kütüphane ve Arşiv Müdürlüğünün görevleri : 
a) Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivini kurmak ve kurulanları yönetmek, 
b) Merkezde ve iller kuruluşlarında kütüphaneler kurmak, kurulmuş olanları yönetmek. 
Arşiv ve kütüphanelerin kuruluş ve yönetimleri, çıkarılacak bir yönetmelikle belirtilir. 
D) Mushafları İnceleme Kurulu ve görevleri : 
Mushafları İnceleme Kurulu bir Başkan ile 6 üyeden teşekkül eder ve aşağıda gösterilen görevleri yapar: 
a) Türkiye'de bastırılacak Mushaf ve cüzlerinin, mealli mushafların, her ne suretle olursa olsun Mus

haf metinlerinin doğru olarak basılmasını sağlamak ve kontrol etmek, 
b) Yurt dışından ithal olunacak veya yurt dışında bastırılacak Mushaf ve cüzlerinin yurda sokulup 

sokulmayacağına karar vermek, * 
c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapmak. 
Mushafları İnceleme Kurulunun kontrolundan geçip bu Kurulun mührünü taşımayan Mushaf ve cüz

lerinin satışı' yasaktır. Kontroldan seçmeden satışa çıkarılan Mushaf ve cüzleri, mahkeme kararı ile topla
tılır. 

Mushafları İnceleme Kuruluna inceletmeden veya bu kurulca yapılan düzeltmeleri dikkate almadan Mus
haf ve cüz bastıranlar hakkında, basılan Mushaf ve cüzlerinin değerinin dörtte bîrinden az olmamak üzere 
ağır para cezasına hükmolunur. 

Mushafları İnceleme Kurulunun çalışma usul ve esasları altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle tes
pit edilir. 

Personel Dairesi 

Madde 11. — Personel Dairesi bir Başkanın yönetimi altında aşağıdaki müdürlüklerden kurulur : 
A) Atama İşleri Müdürlüğü 
B) Sicil İşleri Müdürlüğü 
C) Bütçe ve Muhasebe İşleri Müdürlüğü 
D) Evrak ve İdare İşleri Müdürlüğü 

Personel Dairesine bağlı Müdürlüklerin görevleri 

Madde 12. — Personel Dairesine bağlı müdürlüklerin görevleri aşağıda gösterilmiştir : 
A) Atama İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın Merkez ve İller Kuruluşuna atanacak personelin atanmalarına ilişkin işleri yürütmek, 
b) Yeniden alınacak personelin sınavlarını yapmak, bu personelin atanacak yerlerini tespit etmek ve mec

burî hizmetlilerin takibi gibi işleri yürütmek, 
c) Başkanlığın kadro ve disiplinle ilgili işlerini yürütmek. 
B) Sicil İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın Merkez ve İller Kuruluşunda çalışan personelin sicil ve Özlük dosyalarının düzenlen

mesi, korunması, personelin durumunda meydana gelen değişmelerin dosyasına işlenmesi ile ilgili işleri yü
rütmek, 
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b) Personelin terfii, kıdem, intibak, izin, sağlık, rapor, emeklilik gibi özlük hakları ile ilgili işleri yü

rütmek. 
C) Bütçe ve Muhasebe İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın bütçesini hazırlamak, bütçe kanunlarına göre uygulama ile ilgili işleri yürütmek, 
b) Personelin aylık, yolluk gibi malî hakları ile ilgili işleri yapmak. 
D) Evrak ve İdare. İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
Bu Müdürlüğün görevleri Başkanlığın genel evrak işlerini düzenlemek, ilgililere işlerinin durumu hakkın

da bilgi vermek ve bütün daire hizmetlerini yönetmek ve yürütmek. 
Olgunlaştırma Dairesi ile Personel Dairesi her iki daireyi ilgilendiren konularda koordineli çalışırlar. 

Araştırma ve Planlama Müşavirliği 

Madde 13. — Bir Başmüşavirin Başkanlığında, Organizasyon ve Metot Müşaviri, Planlama Müşaviri 
ile yeteri kadar müşavir ve uzmandan kurulur. 

A) Başmüşavirin görevleri : 
a) Müşavirliğine bağlı müşavirler ile diğer personelin çalışmalarım düzenler ve yönetir, 
b) Başkanlıkça verilen diğer işleri görür. 
B) Organizasyon ve Metot Müşavirinin görevleri: 
a) Başkanlığın çalışmalarında verimi artırmak, sürat, kolaylık ve basitlik sağlamak üzere araştırmalar 

yapar, tavsiyelerde bulunur, 
b) Türkiye çapında Başkanlık teşkilâtının çalışmaları ile ilgili anketler düzenler ve neticeyi Başkanlığa 

sunar, 
c) Başmüşavir tarafından verilen diğer işleri görür. 
C) Planlama Müşavirinin görevleri : 
a) Başkanlığın, kalkınma planlarında yer alması gereken geleceğe dönük hizmetlerini planlar, 
b) Planda yer alan Başkanlıkla ilgili bölümlerin uygulanması hususunda ilgili birimlere görüş bildirir. 

B) İller Kuruluşları 

// Kuruluşu 

Madde 15. — Diyanet İşleri Başkanlığının İller Kuruluşu; il ve ilçe müftülükleri, müftü yardımcıları, 
vaiz, murakıp, şef, imam - hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi, Müezzin - Kayyım, memur, kayyım ve diğer gö
revlilerden meydana gelir. 

Aday Tespit Kurulu 

Madde 20. — Diyanet İşleri Başkanlığına ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacakların aday
lığını tespit etmekle görevli bir aday tespit kurulu kurulmuştur. 

Aday Tespit Kurulu, Diyanet İşleri Başkanının Başkanlığında : 
a) Başkan Yardımcıları, 
b) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, 
c) Dinî Hizmetler Dairesi, Olgunlaştırma Dairesi ve Personel Dairesi Başkanlan, 
d) Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürü, 
e) Din Eğitimi veren yüksek dereceli okullarla aym cins fakültelerin, her birinin islâmî bilimleri okutan 

öğretim üyeleri arasından seçeceği birer üye, 
f) Her il çevresi müftüleri (veya vekilleri) ile vaizlerinin ilde toplanıp seçecekleri birer \h temsilcisi ile 

kurulur. 
(e) ve (f) bendlerinde adı geçen aday tespit kurulu üyeleri üç yıl için ve aynı sayıda yedekleri ile birlikte 

seçilir. 
Bu maddedeki seçimler gizli oy ve salt çoğunluk esasına göre yapılır. 
Aday Tespit Kurulu Din İşleri Yüksek Kurulunun açığı yanya inince derhal toplanır. 
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Atamalar 

Madde 21. — Diyanet İşleri Başkanı ile kuruluşunun bütün görevlilerinin 22 nci maddede yazılı nitelik
leri taşımaları halinde atanma usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir : 

a) Diyanet İşleri Başkanı, Aday Tespit Kurulunun seçeceği üç aday içerisinden, Başbakanın teklifi üze
rine Cumhurbaşkanının imza edeceği, Bakanlar Kurulu karan i?.c atanır. Görev süresi 6 yıldır. Süresi dolan 
veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılan başkan yeniden seçilemez. Din İşjeri Yüksek Kurulu üyesi 
olarak atanır. Kurula ilk üye seçimine kadar bu görevde kalır, yeniden Din Kurulu üyeliğine seçilme hakkına 
sahiptir. 

b) Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, aday tespit kurulunun gizli oy ve salt çoğunlukla, açık yerin iki 
katı olarak seçecekleri adaylar arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi. Başbakanın inhası üzerine Bakan
lar Kurulu kararı ile, 

c) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, kurul üyelerinin kendi aralarında gizli oy ve salt çoğunlukla seç
meleri ve Başbakanın onayı ile, 

d) Diyanet İşleri Başkan yardımcıları, Dsııî Hizmetler Dairesi Başkanı, Olgunlaştırma Dairesi Başkanı, 
Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, hukuk müşavirleri, Personel Dairesi Başkanı, başmüşavir, donatım müdürü, 
il müftüleri, Diyanet İşleri Başkanının inhası üzerine ortak kararname ile, 

e) Merkez kuruluşu müdürleri, müşavirler, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, müfettiş 
yardımcıları ile diğer memurlar, ilçe müftüleri, vaizler, murakıplar, Kur'an kursu öğreticileri ve yurt dışında
ki Türk işçilerinin bulunduğu yerlere atanacak görevliler, Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Diya
net İşleri Başkanınca, 

f) Kadrolu imam - hatipler, müezzin kayyımlar Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Diyanet 
İşleri Başkanlığınca (bu görevliler valilik emrine atanırlar, ü sınırları içindeki görev yerleri il müftüsünün 
teklifi ve valinin onayı ile tespit edilir.) 

g) Cenaze imamları ve okuyucular Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Diyanet İşleri Başkanlı
ğınca, 

h) Kadrosuz köy imam - hatipleri köy derneğinin teklifi, ilgili müftünün inhası üzerine valilik ve kay
makamlıkça, 

i) İl ve ilçe kuruluşunun diğer hizmetlileri ilgili müftünün inhası üzerine valilik ve kaymakamlıkça, 
Yukarıdaki bentler dışında kalan memurlar Başkanlıkça atanırlar. 

Nitelikler 

Madde 22. — Diyanet İşleri Başkanı ile Kuruluşun bütün görevlilerinde ( itikadı, ibadeti, tavır ve hareket
lerinin İslâm törelerine uygunluğu çevresinde bilinir olduğu) ortak niteliğin bulunması, ayrıca; 

a) Diyanet İşleri Başkanı ile Başkan yardımcılarının, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin, 
Dinî Hizmetler Dairesi Başkanının, Olgunlaştırma Dairesi Başkanının ve Başmüşavirin dinî yüksek öğrenim 
görmüş olması, yüksek öğreniminden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunun çeşitli kademelerinde, 
din eğitimi veren müesseselerin meslekî öğretim üyeliği ve öğretmenliğinde (veya orta dereceli okulların din 
ve ahlâk dersleri öğretmenliğinde) toplam en az 6 yıl çalışmış olması ve arapça bilmesi (Fazla olarak Batı 
dili bilmek tercih sebebidir.) 

b) Teftiş Kurulu Başkan ve üyelerinin Personel Dairesi Başkanının, Merkez Kuruluşu Müdürlerinin, mü
fettiş yardımcılarının, müftü, müftü yardımcısı ve vaizlerin, yurt dışına atanacak din görevlilerinin dinî yük
sek öğrenim yapmış olmaları, 

c) Hukuk müşavirlerinin Hukuk Fakültesini bitirmiş olmaları, 
d) Mushafları İnceleme Kurulu Başkan ve üyelerinin dinî yüksek öğrenim yapmış ve hafız olmaları, 
e) Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörlerinin dinî yüksek öğrenim yapmış olmaları ve arapça bilmeleri, 
f) Kadrolu imam - hatiplerin. imam - hatip okulu II nci devresini bitirmiş olmaları (Bu nitelikte istekli 

bulunmadığı takdirde imam - hatip okulları I nci devresini bitirenler de atanabilirler.) Müezzin - kayyımların, 
ilkokul ve Kur'an kursunu bitirmiş olmaları, 
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g) Kur'an kursu öğretmenliği için imam - hatip okulu II nci devre mezunu ve hafız olanlar (Bu nite

likte istekli bulunmadığı takdirde imam - hatip okulu I nci devre mezunu ve hafız olanlar, bunlar da bulun
mazsa ilkokul mezunu ve hafız olanlar tayin edilebilir.) 

h) Cenaze imamlarının imam - hatip okulu II nci devresini bitirmiş olmaları (Bu nitelikte istekli bulun
madığı takdirde imam - hatip okulu I nci devresini bitirenler de atanabilirler.) okuyucuların-ilkokul mezunu ve 
hafız olmaları, kadrosuz köy imam - hatiplerinin din bilgisine sahip ve en az ilkokulu bitirmiş olmalan (Din 
bilgisinin belgesi olarak Kur'an kurslarından ahnmış belge ibraz edilmediği takdirde dinî bilgisinin derecesi 
yeterliği Müftülük Komisyonunda yapılan sınavla tespit edUir.) lâzımdır. 

Disiplin Kurulları ve Muhakemat Komisyonu 

Madde 23. — Disiplin Kurulları; Yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, ti Disiplin Kurulları 
olmak üzere aşağıda gösterilen üyelerden teşekkül eder. 

A) Yüksek Disiplin Kurulu, Kıdemli Başkan Yardımcısının başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulundan 
bir üye, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanından kurulur. 

B) Merkez Disiplin Kurulu, Başkan yardımcılarından birinin başkanlığında, İkinci Hukuk Müşaviri, Baş 
Müfettiş, Baş Müşavir ve Atama İşleri Müdüründen kurulur. 

C) İl Disiplin Kurulu, Yali veya görevlendireceği Yali Muavininin Başkanlığında İl Müftüsü, Hukuk İş* 
leri Müdürü ve iki il vaizinden kurulur. (İki vaiz bulunmadığı takdirde, başkanlığın diğer görevlileri arasmdan 
müftünün teklifi ve valinin onayı ile boş üyelikler doldurulur.) 

D) Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtında çalışan müftü, vaiz, murakıp, Kur'an kursu öğreticisi ve imam -
hatip gibi personelin görevlerinden doğan veya görevlerin yapılması sırasında işledikleri suçlardan dolayı yar
gılanmaları, Memurin Muhakematı hakkında Kanun hükümlerine göre yapıhr. 

Merkez teşkilâtında çalışan memurların görev suçîarı hakkında Yüksek Disiplin Kurulu, Memurin Muha
kemat Komisyonu görevini de yapar. 

Disiplin cezaları 

Madde 24. — Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin kurullarınca işlem yapılabilecek görevliler hakkında 
Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ait hükümlerinden başka, görülen hizmetin özelliğinden do
ğan diğer disiplin suç ve cezaları altı ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Genel ve özel ceza kanunları hükümleri saklıdır. 

Madde 31. — Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar sermaye 20 milyon TL. yi buluncaya kadar 
döner sermayeye eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan sonra artanı Hazineye yatırılır ve bütçe gelirlerine ge
çirilir. Bağış ve yardımlar ile demirbaş eşya 20 milyon liralık tahdidin dışındadır. 

MADDE 2. — 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte vekil imam - hatip olarak görevli bulunanların: 
a) 10 yıl süre ile - Disiplin sebepleri dışında bir sebeple - görevlerine son verilemez. Ancak kendi istek

leri veya idarî zaruretlerle yerleri değiştirilebilir. Bu süre içinde Devlet memurlarına tanınan sosyal haklar
dan yararlanırlar. 

b) Bu gibiler (Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek süre içinde müracaat etmeleri halinde) Diya
net İşleri Başkanlığınca, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde Kur'an-ı Kerim, dinî bilgiler 
ve hitabet konularından bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda başarı gösterenler öğrenim durumlarına uy
gun imam - hatip kadrolarına asaleten atanırlar. Kazanamayanlar veya bu sınava katılmayanlar için sınav 
tarihinden itibaren iki yılda bir olmak üzere dört defa daha sınav açılır. 

c) Yekil imam - hatipler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıl içinde imam - hatip okulu 
I nci devre diploması ibraz ettikleri takdirde asaleten imam - hatip kadrolarına atanırlar ve bunların vekil 
imam - hatiplikte geçen hizmet süreleri öğrenim derecelerine göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 
suretiyle değerlendirilir. 
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GEÇİCİ MADDE 9. — Vekil imam - hatip olarak atanıp da, bu kanun yürürlüğe girmeden önce imam -

hatip okulu diploması alarak asıl imam - hatipliğe geçirilmiş olanların vekil imam - hatiplikte geçmiş hizmetleri 
de geçici 8 nci maddenin (c) fıkrası hükümlerine göre değerlendirilir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerde gö
rev yapan cami görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına atanırlar. Mülhak vakıflarda geçen hizmet
leri öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle değerlendirilir. 

Mülhak cami görevlilerinden bu kanun yürürlüğe girmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına ge
çenlerin mülhak vakıflarda geçen hizmet süreleri de öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve dere
ce yükselmesi olarak değerlendirilir. 

Bu gibilere Vakıflar Genel Müdürlüğünce veya mütevellilerince ödenmesi gereken ücretler Hazineye irat 
kaydedilir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Din İşleri Yüksek Kurulunun bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak 
ilk seçimleri boş üyelikler için yapılır. Üyelerin yansının üç yılda bir yenilenmesini sağlamak amacı ile, ilk 
seçimden Uç yıl sonra yapılacak seçimde yemlenecek olanlan tespit etmek üzere, bu seçimden iki ay önce, 
bütün üyeler için ad çekmeye başvurulur. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkam hakkında ad çekme işlemi uygu-
|anmaz, 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediyeler emrinde ve kadrolannda bulu
nan cenaze imamlan ve okuyucular Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolanna geçirilirler. Cenaze imandan ve oku-
yuculann görev ve çalışma usulleri ile belediyelerle ilişkiler konusu bu kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren 
6 ay içinde çıkanlacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

• ı m*& * *. 
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