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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklamalar 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 68,90 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-

likbaş'm, Akdeniz kıyılarına petrol akı
tacak pipe - line yeraltı borlarının ön
ceki Hükümet zamanında Fethi Çelikbaş 
ve Petrol Dairesi tarafından iyi karşılan
madığına dair Türk Petrolleri Anonim 
Ortaklığı ~ Genel Müdürünün basma inti
kal eden beyanlarının doğru olmadığı ve 
ithal ham petrol fiyatlarının yüksek 
bulunduğu hakkındaki iddialar karşısında 
bu hısu'nı dik defa kendisinin tetk k ettir
miş olduğu konularında gündem dışı de
meci. 68 -.69 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arkan'ın, Surye Hükümetinin Türkiye 
aleyhindeki tutumuna ve Suriye'deki 
Türk topraklarının durumu hakkında Dı
şişleri Bakanlığının tedbir alması garek-
tiğine dair gündem dışı demeci. 90:91 

Sayfa 
3, — Diyarbakır MHetveküi Hilmi 

Güldoğan'm Diyarbakır ilinde görülen iş
sizi k sebebiyle iş sahalarının artırılması 
yurt dışına çıkmak is iyen işçilere öncelik 
tanınması ve maddi .yardım yapılması 
konularında gündem dı§ı demeci. 91 

5. — Görüşülen tşler 69,91 
1. — Diyanet işleri Başkanlığı kuuluş 

ve görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı ve 26 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu Tabiî Üyesi Arımt Yıl
dız ve 24 arkadaşının, Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının ve Er
zurum Mlletveki'i Tahsin Telli': ini Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleıi 
hakkında kanun teklifle" i ve Geçici Ko
misyon raporu. (1/670, 2/101 2/105, 
2/146, 2/643) (S. Sayısı : 831) 69:89 

2. — Siyasi parti1 er kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Ka .̂ım Gü^k ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nurı, Sivasi pırtiler ka
nun teklifleri ve Geç'ci Kom syon raporu 
(1/560, 2/378, 2/591) (S. Sayısı : 527) 91:127 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tokat Milletvekili Ali Dizman, iller Bayın
dırlık müdürlüklerinde bulunan yol yapım ma-
kinalarmın Karayolları tarafından ge:i isten
mesinin il ve köy yolları yapımını aksattığ , bu 
sebeple Bayındırlık Bakanlığının tedbir alması 
gerektiği, 

Trabzon Milletvek*li Ahmet Şener, bâzı res
mî dairelerde bâzı memurların nakil veya işten 
el çektimldikleri, bunların müfettiş raporuna 
bağlanmadan yapılmasının doğru olmadığı ko
nularında gündem dışı demeçte-bulundular.; 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen t sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

Ankara Milltvekili Ahmet Üstün ve arka
daşlarının, Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Yargı
tay kanunu teklifini görüşmek üzere Millet 
Mec'i inin Çarşamba, Perşembe V3 Cuma gül
leri saat 10 dan 13 e kadar toplanmasına dair 
Önerge:i kabul edildi. 

Giresun Milletvekili î. Etem Kdıçoğlu'nun, 
istanbul Emniyet Teşki'âfcında kaçakçılık, hır
sızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın ticareti 
ve bunlarla -ilgili kon^arda inceleme yapı"ma-
sma dair önorgesi üzer'ne, Anayasanın 8S nci 
maddesi gereğince kururfnası kabul edi'en Mec
lis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıl
dıysa da ayırım soıunda adayların ye er ço
ğunluk sağlıyamadık'arı, gelecek birleşimde 
tekrar seç'm yapıtecağı bildir İdi. 

Ege Üniver ito i adiyle bir üıive s'te kurul
ması hakkındaki 6595 sayı'ı Kanunun geçici 
4 ncü maddedn'n değiştirilmesine dair, 

Dışişleri Bakanlığının yabancı memleketler
de görevli teldzciierin ücretleri hakkında 

Türkiye Cumhuriye'i Hükümeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara:mda Hava 
ulaştırmasına dair Anlaşmanın onayalnmasının 
uygun bulunduğu hakkıda kanun tasarıları, 

1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergi
si Kanununun 2 sayılı talblosunun V nci bö
lümünün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine, 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri dle, 

150 milyon liralık medenî ufaklık para bas
tırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun b'rinei 
maddesiniri değiştiıilmesine dair kanun tasarısı 
ikicıi defa açık oya ısunularak kabul olundu
lar. 

. Antalya Milletveki1 i ihsan Ataöv'ün, Dev
let Radyosunun TRT Kanunu hüküm1 erini ihlâl 
edici tarafsız radyo olmaktan çıkıp pa tizin bir. 
davranış içerisinde bulunduğu idia ve isnat
larının gerçek olup olmadığı husuımu incsle-
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına 
dair önergesi hakkında Anayasa Komisyonun
dan gelen ve adı geçen önergen;n Anayasaya 
aykırı olmadığna d"dr rapor, yapian gör'şme-
lerden sonra kabul o'undu ve Araştırma Komis
yonu kurulması hakkındaki önerge üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

12 . 5 . 1965 Ça samba ganü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere (saat 19,25 te) Birleşims son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Amasya 
Nurettin Ok Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Ahjurt 

SORULAR 

Sözlü soruyar 
1. — Giresun Milletvekili M'i tafa Kemal 

Çilesiz'in, Samsun - Trabzon arasında inşa edi
len Devlet yolunuxi Görele -ilçesinin içinden g3-
çir'lecek şekilde yapılması sebeplerine dair söz
lü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/1067) 

2. — Sivas Milletvekili Raîımi Günay'ın, 
5434 sayılı Sonunun 6522 sayılı Kanunla tadil 
edilen 40 nci maddesinin, 4 cü Koa'isyon Hü
kümetinin kuruluşundan bu yana, k'm'er hak
kında uygulandığına dair sözlü sou ön^rgasi, 
içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1068) 

— 66 — 



M. Meclisi B : 102 12 . 5 .1%5 0 : 1 
2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 1965 y:lı bütçeleri kanunlaşmcaya 

kadar Devlet harcamalarına yetki veren 
19 . 2 . 1965 tar W i ve 544 sayılı Kanuıa bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı. 
(1/858) (Plân Komisyonuna) 

2. — Ankara Sıkyönefm Komutanlığı 
2 No: lu Akerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hak-
kında kanun tasarısı. (1/859) (Adalet Komis
yonuna) 

Teklifler 
3. — İstanbul Milletveki i Rest Ülker ve 

118 arkadaşının, Petrol Kanununun bâzT mad
delerinin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kal
dırılması hakkında kanun tek'ifi. (2/848) (Sa
nayi, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — İstanbul Milletvek li R~şi Ülker'in, nü
fusu 200 000 i aşan ilçelerde yeniden b :re: ilçe 
seçim kurulu teşkilini sağlam k için 26 . 4 . 1961 
tarih ve 306 sayılı «Seçimlerin Temel H'.iklim
leri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanunun» 
değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
dair krmun teklifi. (2/849) (Anaycsa ve Ada
let komisyon1 arma) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sanrun Üy3 i 
Refet Rendeci'nln, Millî Mücadele kahrolan

larından müteveffa Ali Safa Okan eşi Fa'ma 
Duriye Okan'a hidematı vataniye tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi. 
(2/850) (Maliye ve Plân komisyoa'arııa) 

6. — İstanbul Milletvel ili Reşit Ülker'in, 
«Yabancı memleketi3rde bulunan yurtdaş'arın 
oy kullanmalarını saç amak için 26 . 4 . 1961 ta
r h ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkında Kanunun» değiş
tirilmesine dair kanun teklifi. (2/851) (Dışiş
leri, Anayasa ve Adalet komisyonlarıma) 

Rakorlar 
7. — Çarşamba kazasının D'kbıyık nahiyesi, 

Karabürük köyü hane 38, cilt 7, (516), sayfa 
3 te nüfusa kayıtlı Mahmedoğ u, Cennet'tea 
doğma 15 . 6 . 1327 doğ unlu M hmat Dikbyık 
(Ayıboğan) m ölüm cera ma ça ptm'msı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/1164) (Gündeme"! (S. Sayı
sı : 949) [Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 193">1 

8. — Ağlasun ilçesi Balâ mahallesi hane 8, 
cilt 3, sayfa 80 sayıda nüfusa kayıt11 Muıtafa-
oğlu Şerife'den doğma 3 . 11 . 1937 doğumlu 
Ali özen'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu, (3/1159) (Gündeme) (S. Sayısı : 953; 
[Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1965] 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER Neçzat Şener (Ama3ya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Mecllisin 302 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(İsimleri okunmak suretiyle yoklama yapıl

dı.) 
BAŞKAN ~ Lütfen yoklama sırasında bu-
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lunmıyan arkadaşlar teker teker isimlerini kay
dettirsinler.. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mev
cuttur. Müzakerelere başlıyoruz. 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Akdeniz kıyılarına petrol akıtacak pipe - line 
yeraltı borularının önceki Hükümet zamanında 
Fethi Çelikbaş ve Petrol Dairesi tarafından iyi 
karşılanmadığına dair Türk Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Genel Müdürünün basına intikal 
eden beyanlarının doğru olmadığı ve ithal ham 
petrol fiyatlarının yüksek bulunduğu hakkında
ki iddialar kargısında bu hususu ilk defa kendi
sinin tetkik ettirmiş olduğu konularında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN —- Gündem dışı Sayın Fethi Çe
likbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlarım, mühim bir konu olmasaydı, 
huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Cumartesi günkü Cumhuriyet Gazetesinde, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürünün bir beyanı oldu. Hakikaten aykırı 
olduğu için vesikasiyle zapta geçirtmek istiyo
rum. Bu beyanında gazetecilere Genel Müdür 
thsan Topaloğ'lu şunları söylemiş; «Akdenize 
akıtılacak petrol için gerekli pipe - line yeraltı 
borusunun önceki Hükümet zamanında Fethi 
Çelikbaş ve Petrol Dairesi tarafından iyi karşı
lanmadığını, bu tesisin kurulmasının ancak 
bugün gerçekleştirildiğini, yakında ihaleye çı
karılacağını», bildirmiş ve başka şeyler de 
söylemiş. Bu beyan tamamiyle gerçeklere aykı -
rıdır. Hattâ düpedüz yalandır. 

Gerçek şimdi vesikasını okuduğum şekilde 
şudur : 10 Ocak 1962 de Sanayi Bakanı olarak 
Fethi Çelikbaş, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına şu yazıyı göndermiştir; bu petrol ko
nusunun ehemmiyetine temas ettikten ve birçok 
petrollü sahalar bulunduktan sonra, yazının 
son paragrafında şunlar yazılıdır. 

«Yıllardır devam eden ve milletçe büyük 
ümitler bağlanmış bulunan petrol aramalarının 
elde olunan müspet neticelerinden yurt çapında 
seri ve tam bir istifade sağlanabilmesi bugün 
için biran evvel V nci bölge petrrollü sahaları
nın inkişâf ettirilmesi ve bu bölge petrolünün 
Akdeniz'e akıtılması ile yakından ilgili görül
mektedir. Ayrıca ikna edici plân ve program

lar ortaya konulduğu takdirde dış yardımlar te
mininin de mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
itibarla, V nci bölge - Akdeniz petrol boru hat
tı da dâhil olmak üzere şirketinizce en kısa za
manda hazırlanacak bir inkişâf plânının Bakan
lığımıza gönderilmesini rica ederim.» 

Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı 

Hükümet, birincisi Hükümet 1961 Aralığı'nın 
birinci haftasında itimat oyu almıştır, Fethi Çe
likbaş Sanayi Bakanı olarak Akdeniz'e döşene
cek boru hattının biran evvel planlanması husu
sunu bu Umum Müdürlüğe yazmıştır. Gerçek 
budur. 

Eğer sorumlu bir makamda beyan edilen bir 
şey olmasaydı ehemmiyet vermezdim. Çünkü 
sorumlu makamlarda olmıyan birçok kişilerin 
gazetede, dergide bilerek bilmiyerek bâzı yazı
ları çıkıyor, bu beni ilgilendirmez. Fakat bir 
idarede sorumluluk deruhte eden her hangi bir 
kişinin beyanı mesuliyet duygusu olan kişiler 
için ehemmiyet taşır, bunu bilhassa belirtmek 
is'iyorum. Ve bu konuda Bayındırlık Bakan
lığının Türkiye'de petrol borusu döşemek gibi 
bir konuda tecrübesiz olduğu için Sanayi Bakan
lığına mütaaddit kereler yazdığı hizmet teklifi
ni umum müdürlüğe intikal ettirdiğim halde, 
umum müdürlükten bir cevap alamamışımdır. 
Baymdırılk Bakanlığına boru hattının döşenme-
sindeki tecrübelerinden, Devletin bir başka da
iresini faydalandırmak hususundaki teşebbü
sünden dolayı da huzurunuzda teşekkür etmeyi 
bir vazife biliyorum. 

İkinci konu şudur arkadaşlar; Türkiye'de 
rafinerilerin işlediği ithal ham petrolünün fiya
tı konusu, evvelâ zamanında 13 Nisan 1963 te 
ele alınmıştır. Ham petrolün çeşitli yerlerden 
tedarik edilmesi imkânı mevcuttur. Fakat bu, 
rafinerilerle, 1959 da yapılan prosoverballerde 
tesbit edildiği için hukukilik içinde meseleyi ele 
almak ve yürütmek zarureti olduğunu takdir 
edersiniz. Bu tetkikat müspet netice vermemiş
tir ve nihayet ikinci bir tetkik 11 Haziran 1963 
te şu yazı ile gene tarafımdan Petrol Dairesine 
yaptırılmıştı : 
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Ankara 

11 . 6 . 1963 
Petrol Dairesi Reisliğine 

Yerli ham petrol politikamızla ilgili olarak, 
Cumhuriyet Senatosunda cereyan eden genel 
görüşmelerden bâzı hatipler ithal edilen ham 
petrolün çok yüksek fiyatla ithal edildiğini ve 
bunun neticesi olarak memleketten fazla döviz 
ödenmesine sebebiyet vereceğini ifade ve iddia 
etmişlerdir. 

Konunun, Petrol Kanununun tatbiki ile vazi
feli olan dairenizde, esaslı olarak tetkik edil
mesini ve neticesinin, en kısa bir zamanda Ba
kanlık Makamına bildirilmesini rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı 

12 . 5 .1965 O : 1 
Görüyorsunuz ki, ham petrol mevzuunda da 

teşebbüs çok eski tarihlerde bendeniz tarafın
dan ele alınmıştır. Fakat bütün bunları tak
dir edersiniz ki, hukukilik içinde yürütmek 
Türk Devletinin şerefi, icaplarındandır. Bu ka
dar mühim konularda ulu orta beyanlarda bu
lunmalarını sorumluluk taşıyan arkadaşların, 
bu sorumluluk duygulariyle kabili telif görmü
yorum. Bu bakımdan bendeniz, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanının bu muvzuu en kısa 
bir zamanda ele alarak tetkik ettirmesinin ken
disi için bir vazife olduğunu da bilhassa hatır
latmak istiyorum. Benim maruzatım bundan 
ibaröttir. Vesikaları konuşturdum, bu vesika
ların daha genişleri dosyalarımızda mevcuttur, 
arkadaşlar. Teşekkür ederim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Diyanet tşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı 
ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya 
Milletvekili thsan Kabadayı ve 10 arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru. (1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643) (S. Sayı
sı :831) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, dünkü 
birleşimde alınan karar gereğince bugün saat 
10.00 dan itibaren Diyanet İşleri kanun tasarısı 
ile Yargıtay Teşkilât kanun tasarısının görüşme
sine başlıyacaktık. Bu bakımdan Diyanet İşleri 
Teşkilât kanun tasarısının görüşmesine başlıyo
ruz. 

Komisyon burada, Bakan burada.. 
KEMAL SARIBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Bir önergemiz vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Dün alınan karar gereğince, 

sabahki oturumlar, Diyanet İşleri kanun tasarısı
na münhasır olduğu için, sunuşlara öğleden son
raki oturumda geçeceğiz. 

Grup adına konuşacaklar : O. K. M/P. Gru-
pu adına Sayın Kadircan Kaflı. 

(1) 831 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ŞADI PEHLtVAfrOĞLU (Ordu) — Tü
münün birden görüşülmesi hakkında Yüksek 
Başkanlığa bir teklif yapmak istiyorum. Müsa
ade eder misiniz? 

BAŞKAN — Acele edin efendim. 
Söz alanları okuyorum : Mehmet Geçioğlu, 

Reşit Ülker, Sabri Keskin, Hayri Mumcuoğlu, 
Nihat Diler, Ahmet Üstün, İhsan Ataöv, Hilmi 
Güldoğan, Ruhi Soyer, İhsan Kabadayı, Naz-
mi Özoğul, Haldan Kısayol; Hilmi Boydur, 
Cevat Dursunoğlu, Kâzım Arar, Talât Oğuz, 
Mahmut Alicanoğlu, Muslihittin Gürer, Mehmet 
Sağlam, Yusuf Ulusoy, Grup adına Ali Riza 
Uzuner'den ibarettir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet tşleri Teşkilât Kanununun tümünün 

birden görüşülüp kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

Ordu Giresun 
Sadi Pehlivaoğlu 1. Etem Kılıçoğlu 
ŞADI PEHL1VANOĞLU (Ordu) — Müsa

ade eder misiniz efendim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muh

terem arkadaşlar, 1947 senesinden beri Yük-ek 
Mcclisinize şimdiye kadar 22 tane kanun teklifi 
ve tasarısı bu mevzuda sevk edilmiş bulunmakta
dır. Maalesef bunların sayısı 22 ye baliğ olması
na rağmen bu çok mühim mevzuda bir netice is-
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tihsal edilememiş ve bu teklifler akîm kalmıştır. 
Son olarak 4 seneden beri, 6 tane kanun teklifi 
ve bir de Hükümet tasarısı komisyonlara sevk 
edilmiş, 8,5 aydır mütehassıslardan müteşekkil 
bir karma komisyonda bu tasarı ve tekliflerin 
müzakeresi yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten bugün «Ha}'-
rat Hademesi» diye adlandırılan Diyanet men
suplarının maddi ve mânevi durumları insanın 
vicdanını ürpertecek kadar bir perişanlık arz et
mektedir. Yüksek Meclisiniz ve Türk âmme ef
kârı, müştereken bu perişanlığı biran evvel izale 
etmek için, arzu içinde olduklarına kaaniiz. Zaten 
uzun müddet görüşülmüş ve mütehassıslar tara
fından gerekli tadilâtları yapılmış bulunan bu 
kanun tasarı ve teklifleri, Geçici Komisyonun Yü
ce Meclisinize getirdiği şeklini toptan kabul bu
yurmaz da, maddelere geçilmek suretiyle uzun 
müzakerelere girişirsek zannediyorum ki, bu mev
zuda konuşacaklar da çok olacaktır. Aradaki mü
him birtakım yeni mevzularda tekliflerin Yüce 
Meclise intikal edeceği düşünülürse, zamanın kı
salığı da nazarı itibara alınırsa, yine 1947 den 
beri Yüksek Meclise sevk edilmiş bulunan 22 ka
nun teklifi ve tasarısına bir 23 ncü sünü ilâveden 
başka bir netice çıkamıyacağı kanaatindeyim. 
Mevzuun müstaceliyeti, ehemmiyeti, teşkilâtın 
durumu, âmme vicdanının bu husustaki hassasi
yeti nazarı itibara alınırsa teklifimizin kabulü 
hususunda müspet oylarınızı ümit etmekteyim. 
Saygılarımla. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Söz istiyorum 
efendim, lehinde... 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlar; Sayın Pehli-
vanoğlu'nun takriri üzerinde bâzı izahatta bulu
nacağım. Zannediyorum ki, lehinde, aleyhinde 
konuşacak arkadaşlarımıza bir kolaylık olacaktır. 
Bu kanaatle söz almış bulunuyorum. 

Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilâtı hakkında 
hakikaten, 1947 yılından beri 21 defa proje hazır
lanmıştır. Halen Heyeti Aliyenize gelmiş olan 
Hükümet tasarısı 22 numarayı almış bulunmak
tadır. 1924 yılında 429 sayılı Kanunla kurulan 
Diyanet İşleri Başkanlığı ancak 1935 yılında. 
2800 sayılı Kanunla bir teşkilât kanununa ka
vuşmuştur. Fakat gerek 2800 sayılı Kanunun 
kifayetsizliği ve gerekse 1935 yılından bugüne 
kadar geçen zaman içindeki inkişaf, birtakım 
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değişikliklere, tadillere, eklere rağmen ihtiyaca 
cevap verecek bir kanun meydana getirmenin lü
zumunu ortaya koymuştur. Çeşitli imzalarla Par-
lömanter arkadaşlarımın yaptığı altı muhtelif 
teklif ve Hükümet tasarısı ihtisas komisyonların
dan seçilerek teşkil edilmiş bir Geçici Komisyon
da 8,5 ay enine, boyuna müzakere edilmiştir. 
Her kelimenin ve her ibarenin üzerinde arkadaş
larım hassasiyetle ve dikkatle durmuşlardır. Ha
len Heyeti Aliyenize sevk edilmiş olan Geçici Ko
misyon teklifi bu şartlar altında hazırlanmış ve 
zannediyorum ki, yapılabileceğin en iyisi olmuş
tur. Bu demek değildir ki, halen huzurunuza ge
tirilen. kanundan daha iyisi yapılamaz. Elbette 
ki, her işin mükemmel olması mümkün değildir. 
Hatalar olacaktır, ama zannediyorum ki, en az 
hatalı olanıdır. 

Yüce Heyetiniz madde metni üzerinde görüş
mek suretiyle birçok tasarruflarda bulunarak, da
ha mükemmel hale getirecektir. Ama bendeniz 
kaaniim ki, Yüce Heyetinizin,bu şekilde çıkardı
ğı kanunda da mutlaka hata bulunacaktır. Çün
kü hatadan salim bir kanun çıkarmanın mümkün 
olmadığı kanaatindeyim. Şunu ilâve etmek iste
rim ki, daima en iyi, iyinin düşmanıdır. Daha 
iyisini yapacağım derken, iyice olduğuna inandı
ğım bu kanun tasarısının kadük olma ihtimalini 
de nazarı itibara almak lâzım gelir. Bu ayın 17 
sinde Heyeti Âliyenizde bütçe müzakereleri baş-
lıyacaktır. Mayısın sonundan itibaren bütçe mü
zakerelerinin sonunda görüşülecek, en az Diyanet 
İşleri Teşkilât Kanunu kadar, hattâ ondan da 
âcil ve. önemli Anayasa ile müddeti sınırlanmış 
pek çok kanunlar beklemektedir. Bu arada bir im
kân ve fırsat doğmuşken, bütçe müzakerelerinin 
yapılacağına değin 3 gün sabah celselerinde ka
nunu çabucak görüşüp çııkarmak imkânını bulur
sak zannediyorum ki, 1947 den bu yana bütün 
gayretlere rağmen yine bu müddetler dolayısiyle 
yapılamıyan bir işin yapılması şerefi Yüce Mec
lisinize nasibolacaktır. Kanunların tümünün bir
den görüşülmesi de yeni bir usul değildir. Daha 
evvel Ticaret Kanununda, İcra, İflâs Kanunun
da, hususi ve özel ihtisasa taallûk eden kanun
larda vâki olmuştur. Bu kanun da bünyesi iti
bariyle özel ihtisasa taallûk eden bir kanundur. 
Eğer reyleriniz bu yolda tecelli ederse, bir na
çiz arkadaşınız olarak müteşekkir kalacağımı arz 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Arar, aleyhinde. 
iSayın Dursunoğlu önergenin aleyhinde buyu

run. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Sa

yın arkadaşlarım, Diyanet işleri Teşkilât Kanu
nu huzurunuza gelen en önemli kanunlardan bi
risidir. Bunda zerre kadar şüphe yoldur, .-lir 
miikıtin varlığını yaparken onun mânevi cephesi 
üzerinde hükümler vaz'etmek, kararlar almak el
bette ki en mühim dâvalardan birisidir. Ancak 
bu kanun bütün Ibu ehemmiyeti ile beraber top
tan müzakere edilemez. Sayın Bakanın da bu
yurduğu gibi bu bir ticaret kanunu değildir. Bu
na koyacağımız hükümler Anayasamızı ehemmi
yetle ilgilendirdiği gibi memleketin umumi haya
tını da çok yakından ilgilendirecektir, bilhassa 
mânevi hayatında. Ne şimdiye kadar olan teamül 
ve ne de elimizdeki İçtüzük bu kanunun toptan 
müzakeresine müsaade etmez. Meclisin aklıseli
mine ve Meclisin ileri görüşüne inanalım. İcabe-
derse gece de çalışalım. Elbette ki, bu kanunun 
biran evvel çıkarılması gerektir. Gece de çalışa
lım. Fakat her maddesi üzerinde Meclis olarak, 
Millet huzurunda mânevi ve maddi mesuliyet 
kabul etmiş olan insanlar olarak bunu madde 
.madde müzakere etmek vazifesiyle mükellefiz, bu 
mükellefiyetten kaçmamız doğru değil. Benim ri
cam kanunu Ibiıran ovvel müzakere edelim, ancak 
garekirrce gece1 eri daıhi sabahlara kadar çalışalım, 
fakat toptan kabul gilbi bir yola gitmiyelim. İçin
de neler olduğunu hepimizin bilmediğimiz hu
suslar vardır. Her madde üzerinde duralım. Mil
leti temsil eden Meclisin aklıselimine ve iyi gö
rüşüne inanalım, lâzım olursa geoe de çalışalım. 
Fakat madd'e madde müzakere edelim. Bu bakım
dan yapılan bu teklifi kabul etmiyerek doğrudan 
doğruya şimdiye kadarki teamüle ve eldeki İçtü
züğe uyarak madde madde müzakere edilmesi lâ
zımdır. Arkadaşlardan ricam budur. 

BAŞKAN — Sayın Arar önergenin aleyhinde 
buyurun. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka
daşlarım, bu derece mühim bir kanunun biran 
evvel çıkması hususunda ben de Sayın Sadi Peh-
livanoğlu arkadaşımın kanaatlerine katılıyorum. 
Yıllardan beri beklediğimiz ve bütün memleketin 
mânevi sahada bir susuzluk derecesinde ihtiyaçla 
beklediği bu derece önemli bir kanunu çıkartır
ken de kadük olacak endişeleri ile., bir jet sûra-
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tiyle çıkarmak yolundan ziyade, biraz daha geniş 
konuşma imkânlarını sağlıyacak yola gitmemiz 
iktiza eder. Beji arkadaşımın endişesiyle berabe
rim. Fakat biz dünkü aldığımız bir kararla üç 
gün öğleden evvelini bu kanuna tahsis ettik. 
Maddeler üzerind'3 fazla konuşma olabilir, fakat 
bunu eğer bu kadük olma endişesinden doğan ve 
Sayın Pehlivanoğlu arkadaşımızın işaret ettiği 
gibi bu konuda çok konuşmak istiyen arkadaşla
rımızın da sayısını hesaba katarsak maddeler ha-
kik?iten zaman alır. O takdirde bunun tümü üze
rinde yapılan konuşmaları, hiç olmazsa bugün ve 
yarını tamamını kanunun tümüne ayırmak, bu 
suretle maddeler üzerinde arkadaşlarımızın kanu
na ithal etmek istedikleri veya eksik kalan kısım
larını itmam yolundaki gayretlerini de boşa çı
karmamak lâzımdır. Böyle bir kanun Yüce Mec
lisçe dünkü kararla sabahlarını da feda ederek 
üç gününü buna tahsis ettikten sonra artık bu 
kanunun geri kalacağı endişesine bendeniz inan
mıyorum. 

Yüce Meclis dört elle sarılmış ve böyle bir 
kanunun biran evvel çıkması yolunda katî bir 
karar vermiştir. Binaenaleyh, tümü üzerinde. 
bir tahdit de yapalım. Bunu buraya çıkıp bir 
arkadaş bütün dinî mefaili fetva verircesine sa
atlerce konuşması yerine tümü üzerindeki konuş
maların tahdidini teklif ediyorum. Söz alan ar
kadaşlarımızın da o kısa zaman içinde maksatla-
larıni ve söylemek istediklerini ifade imkânına 
kavuşmaları; betahsis bu konuşmalar bu. kanu
nun mükemmel olarak çıkmasına matuf olacağı 
için; zaruri ve lüzumludur. Bu itibarla önerge
nin aleyhinde değilim. Aleyhinde konuşuyorum; 
ama daha güzel çıkmasını istihdafen, arz ediyo
rum ki, Sayın Bakan, bu kanun çok incelendi ve 
en mütekâmil şekilde geldi dedikten sonra he
men akabinde hiçbir şey kusursuz olamaz demek 
suretiyle bu kanunda da bâzı aksaklıkların mev-
cudolabileceğini ifade buyurdular. Binaenaleyh, 
hiçbir kanun tam ve kâmil mânada Yüce Mecli
se getirilemez. İşte bunlar müzakereler sonunda 
tekâmül ettirilir, fakat gene tekâmüle erişmez. 
Bu itibarla bu üç gün zarfında çıkarılacak şe
kilde ayarlamalarını Riyaset Divanından rica 
ediyorum. Şimdi bir teklif de veriyorum. Tümü 
üzerindeki görüşmelerin on dakikaya inhisarını 
teklif ediyorum ve iltifatınıza mazhar olmasını 
rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 

noktayı tavzihte fayda mülâhaza ediyorum. Şa
yet bu önerge kabul edilecekse o zaman . tümü 
üzerindeki görüşmeler sırasında hangi maddo 
üzerinde değişiklik icrası isteniyorsa elbette o 
değişiklik önergelerinin verilmesi mümkün ola
caktır. Ve dolayısij^le değişiklik önergelerinin ve
rilmesi mümkün olacaktır. Ve dolayısiyle deği-
şikliş önergeleri verilen maddeler üzerinde mü
zakere ayrıca devam edecektir, evvelce yaptığımız 
kanunlara kıyasen. Bu bakımdan Sayın Ali Diz-
man'ın vend ği önergede mündemico^n hu"rs-
lar zaten Riyasetçe yerine getirilecek mahiyet
tedir. Bu sebeple önergenizi oya koymıyacağım, 
ama Heyetin bilgilerine sunacağım. Bu arada Sa
yın Tahsin Demiray'm verdiği önerge bölümler 
üzerinedir. Bu bakımdan aykırılığı itibariyle ve
rilmiş, olan bu önergeyi oya koyacağım. Yani ka
nunun tümünün müzakereye tabi tutulup tu-
tulmıyacağmı, şayet bu kabul edilmezse, o zaman 
zatıâlinizin bölüm bölüm görüşülmesi hususun
daki önergenizi oya koyacağım, önergeyi tekrar 
okutuyorum. 

(Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve Gi
resun Milletvekili E tem Kılıçoğlu'nun, önergesi 
tekrar okundu) I 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabule denler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. Kanun tümü itibariyle müzakereye tabi 
tutulacaktır. Değişiklik önergesi vermek istiyen 
arkadaşlar değişiklik önergelerini komisyona ve
receklerdir. istiyen arkadaşlarımız da, tümü üze
rindeki görüşmelerde hangi madde üzerinde de
ğişiklik icrasını istiyorlarsa o madde üzerinde 
değişiklik icrası istenen hususlarda konuşma ya
pıp önergo verebileceklerdir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Kadircan I 
Kafh buyurunuz. I 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Komisyon hakkında bir maruzatta bulun- I 
mak istiyorum müsaade ederseniz. I 

BAŞKAN — Komisyon hakkında ne gibi bir 
maruzatta bulunacaksınız efendim? Usule müte
allik bir şey mi? Yoksa komisyonun tarzı teşekkü
lü hakkında mı konuşacaksınız? 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Tarzı teşek
külü hakkında efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Sayın Baş

kan, çok sayın milletvekilleri, bu kanunun Ge- | 
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cici Komisyona şevki zamanında biz komisyon 
üyeleri olarak toplanmış bir başkan, bir sözcü, 
bir de kâtip seçmiştik. O günkü seçiş tarzımıza 
göre Başkanlığa Erzurum Milletvekili Sayın 
Tahsin Telli, Sözcülüğe Sakarya Milletvekili 
Sayın Burhan Akdağ, Kâtipliğe Trabzon Mil
letvekili Sayın Ali Rıza Uzuner'i seçmiştik. Bi-
lâhara Sözcü arkadaşımız Burhan Akdağ her 
komisyonda olduğu gibi bâzı maddelere muha
lefet etmiş olması; ki her arkadaşımızın muha
lefet hakkı elbette mevcuttur; dolayısiyle Söz
cünün değiştirilmesi yolunda bir temayül be
lirdi. Arkadaşlar toplandık. Bir Sözcünün de 
kanunun bütün metnine ve ruhuna, komisyon
da benimsendiği şekilde sahibolamıyacağmı pek 
tabiîdir ki, şahsi görüşlerini de ilâve edeceğini 
ifade ettik. Fakat bütün İsrarlarımıza rağmen 
hâdisat meydandadır. Burhan Akdağ arkadaşı
mızın üzerinden sözcülük alındı. Bugün Devlet 
Bakanlığı vazifesini gören Sayın Mehmet Altm-
soy arkadaşımıza verildi, kabul. Aradan zaman 
gsçti. Sayın Mehmet Altmsoy arkadaşımız Dev
let Bakanlığı vazifesine başladıktan sonra, bu 
Geçici Komisyon Sözcülüğü vazifesi inhilâl et
miş oldu fiilen. O günden bugüne kadar biz bu 
Geçici Komisyonun üyeleri olarak, toplanama
dık. Sözcümüzü seçemedik. Biraz evvel bu ka
nunun görüşülmesi hakkında Sayın Başkanı
mız maddelere geçileceğini ve tümü üzerinde 
görüşmeler yapılacağını, komisyonda kimlerin 
bulunduğunu, sözcünün kim olduğunu sorması 
üzerine de Adana Milletvekili Hasan Aksay ar
kadaşımız yetkili olduğunu ifade buyurdular. 
Şimdi bendenizin anlamadığım bir nokta var : 
Bu arkadaşlar ve şimdi bizim Başkanımız Sayın 
Tahsin Telli arkadaşımız nedendir, bunu bilmiyo
rum, bir. Hasan Aksay arkadaşımız kimin ta
rafından seçilmiştir, ne zaman seçilmiştir? Cum
huriyet Halk Partisi adına beş arkadaşımız var
dı. Ali Rıza Uzuner Trabzon'dan, Burhan Ak
dağ ve bendeniz Sakarya'dan, Gıyasettin Kara
ca Erzurum'dan, Sivas'tan da Rahmi Günay. Bu 
5 arkadaştan kim davet edilmiş? Ve bu arka
daşımız nasıl vazife almış? Bendeniz arkadaşı
mızın bu vazifeyi yapmasına muarız değilim. 
Sadece şimdiye kadar komisyonlarda teamül 
olduğu üzere, partiler arasında bir anlaşma ze
mini hazırlanır, usulüne uygun olarak vazife 
verilir. Şüphesiz arkadaşımız liyakat ile bu va
zifeyi yapacak durumdadır. Bendeniz arkada-
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şımm liyakat ve meziyeti hususunda en ufak 
bir şüpheye sahip değilim. Onu da peşinen arz 
edeyim. Sadece bu usulün yerine getirilmediği
ni kendi aralarında bir nevi emrivaki ile bir 
olup bittiye getirilmiş olmasını üzüntüyle karşı
ladım. Sayın Başkanlığa ve muhterem millet
vekili arkadaşlarıma bu durumu arz ve izah et
tikten sonra gereğinin yapılmasını saygı ile rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
noktayı belirtmeyi faydalı telâkki ediyorum. 
Riyaset Mecliste celseyi yönetirken hangi kanun 
görüşülürse, o kanun müdafaa edilirken, ilgili 
komisyonu davet eder. ilgili komisyonda komis
yon başkanı veya komisyon adına yetkili kılın
dığı kabul edilen bir arkadaşın bulunması ikti
za eder. Bu itibarla evvelemirde bir kanunun 
görüşülmesine başlanırken sorarız. Komisyon 
yerini almış mıdır, komisyon adına beyanda bu
lunmaya yetkili misiniz? Yetkili olduklarını 
tesbit ettikten sonra artık yetkinin mebdeini, 
menşeini, orijinini araştırma Riyaset Divanının 
vazifelerinden değildir. Biz aslolan hüsnüniyet 
kaidesine tevfikan kendilerinin yetkili olduğu
nu kabul ettikleri kimseyi kabul etmeye mec
buruz. Bu sebeple kendi aralarında vukubulan 
bu ihtilâfın çözülmesi lâzımdır. Nedir Sayın 
Aksay? 

HASAN AKSAY (Adana) — Bu konuda gö
rüşeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım, Yusuf Beyin buyurdukları gibi 
uzun müddetten beri Komisyon biraraya gelip 
sözcüsünü geçememektedir. Yalnız burada dün 
Ali Rıza Uzuner arkadaşımıza ve bâzı arkadaşla
rımız vardı, orada onlara söyledik. Meselâ Ali 
Rıza Uzunor arkadaşımız da gitti, Yusuf Ulusoy 
beye Komisyona bâr yetkili arkadaş seçiniz dedi
ler. Kendileri de, «Biraz zor bu, sabahleyin top
landığımız zaman.seçeriz.» diye buyurmuşlardır. 
Şimdi sabahleyin geldük, arkadaşlar. Ben, Yusuf 
IJlusoy, Kadri Eroğan, Kâmil İnal bey burada 
idi'k. Komisyon da zaten 11 kişi. Diğer bir kısım 
arkadaşlar da gelecekler. Arkadaşlarımızın büyük j 
bir kısmı burada. Büyük Meclis toplanmış, ilk I 
defa oraya gelen arkadaşın Komisyon buradadır, 
demesi ve akşamdan da bütün arkadaşların gelip 
burada Komisyonun sözcüsünü v.s. yi seçeceğini | 
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ifade buyurmuş olmaları. Ben görebildiğim ka
darını söylüyorum, akşam yediden fazla arkadaş 
göldüm, bu arkadaşlar sabahleyin gelip sözcüyü 
seçeceklerini ifade buyurdular. Ben, Komisyon 
buradadır diye bunun için söyledim. Zira Komis
yonun bütün üyeleri burada olduğuna göre elbet
te (birini salâhiyetlendirmeleri yetkileri içindedir. 
Bundan d'olayı ben, Komisyon buradadır dedim. 
Her Komisyonda bu böyle oluyor, Komisyonda 
olan bir arkadaş geliyor, Komisyon buradadır, 
diyor, sonra öbür arkadaşlarımız da Komisyona 
teşrif ediyorlar ve mesele bu şekilde hallediliyor. 
Simidi arkadaşlarımız sıralarında otururlar da 
buraya gelmezlerse, salâhiyeti yoktur derlerse, bu 
da ayrı bir mesele olur, elbette. Benim burada, 
Komisyon vardır, deyişimde bir suiniyet aramak 
veyahut da toplanmış olan Büyük Meclisi Komis
yon bulunmadı dive çalışmamaya götürmek... Ben 
bu meseleyi bu şekilde anlamıyorum. Ben sadece 
hüsnüniyet içerisinde toplanmış olan Büyük Mec
liste Komisyon üyelerinin de hepsi burada bulun
duğuna göre, Meclisi, Komisyon yoktur dive ça-
lışmıyaeak bir duruma götürmemek için Komis
yon buradadır, dedim. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Sözcünün 
•kürsüve 'gelmesi icaıb ettiği halde durum ne ola
caktır? 

BAŞKAN — Arkadaşlar rica ederim birbiri-
nizle konuşmayınız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şu anda Ko
misyonun tarzı terekkübü itibariyle burada içti
ma etmeoi mümkün müdür, değil midir? Evvelâ 
onu araştırmak icabeder. Komisyon, Riyasete ve 
Meclise muhatabolan Komisyon adına, beyanda 
bulunacak bir arkadaşımız da burada mevcut mu
dur, değil midir? Bunu öğrenmek istivorum. Ri
yasete ve YÜ33 Meclise muhatabolabilecek kabi
liyette bir yetkili var mıdır, ydk mudur? 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri — Yetkili 
olacak Sayın Başkan. Kabiliyetli değil de yetkili. 

BAŞKAN — Kabiliyetli demedim, tabiî ki 
yetkili... 

Komisyon üyeleri lütfen yerlerini alsınlar. 
Ve aralarında bir ihtilâf mevcutsa bu ihtilâfları
nı çözüp, bizim adımıza beyanda bulunacak arka
daşımız şudur, desinler. Riyaset ve Meclis onu 
muhatap bilsin, ona göre konunun müzakeresine 
devam edelim. Aksi takdirde bu konunun müza
keresine devam edemeyiz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA YUSUF ULU-

SOY (Sakarya) — Çoik sayın arkadaşlarım, arka
daşlarımızla ayak üzeri bir toplantı yaparak ka
nunun ehemmiyeti de nazara alınmak kaydiyle 
İbiran evvel çıkmasını sağlamak ve din adamları
mızın çektikleri ıstıraba bir son vermeyi hedef 
tutan bu görüşün içinde C. H. Partisinden Gıya-
settin Karaca ile Hasan Aks-ay arkadaşlarımızı 
sözcülüğe seçmiş (bulunuyoruz. Davet ediyorum. 

BAŞKAN — (Komisyon adına sözcülüğe Ha
san Akrcay arkadaşımız yetkili kılınmıştır. 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — İki sözcü 
seçtik. Bir tanesinin ismini söylediniz. Tavzihini 
rica ederim. 

BAŞKAN — iki sözcü seçilmiştir. Birisi Gı-
yatsettin Karaca, diğeri de Hasan Aksay'dır. 

Buyurunuz Sayın Kadircan Kaflı, C. K. M. 
P. Grupu adına. 

C. K, M. P. GRUPU ADINA KADİRCAN 
KAFLI (Konya) — Pek sayın milletvekilleri. 

Asırlardan beri varlığımızı korumak için 
dünyanın üç kıtasında pek çok düşmanlarla sa
vaştık. Cumhuriyet devri aynı zamanda bir 
barış devri olmuştur. Çünkü Türk Milleti daha 
önce hiçbir zaman 43 yıl gibi uzun bir zaman 
barış görmemiştir. Bu devrin en büyük nimeti 
gayretlerimizi kalkınmaya hasretmek imkânı
nı bulmamızdır. Saldırı karşısında her zaman 
vatanımızı ve varlığımızı savunmaya hazır ol
makla beraber bu barış devrinin kıyamete ka
dar sürmesini dileriz. 

Bu barış devrinde büyük hamleler yaptık 
Cumhuriyetin miras olarak aldığı Türkiye'ye 
nisbetle bugünkü 'Türkiye çok kuvvetli ve ile
ri bir devlettir. 

Kalkınma iki cepheli olmak lâzımdır. Mad
di kalkınma yanında mânevi kalkınmaya önem 
vermezsek kanadının biri sakat veya kopmuş 
bir kuş durumunda kalırız. Böyle bir kuş ne 
kadar kuvvetli olursa olsun sürünmeye mah
kûmdur. 

Mânevi kalkınma, inançları ve millî duy
gulan kuvvetlendirmekle mümkündür. Kaldı 
ki, dinsiz bir toplum hayvanlasır. En ileri ve 
demokratik memleketlerde dine pek önem ve
rilmektedir. Oralardaki kalkınma hareketlerin
de aydın din adamlarının etkisi birinci derece
de olmuştur. 

12 6 .1965 O : 1 
Kaldı ki, islâm dini akıl ve ilim dinidir. 

Merhum Atatürk'ün bilhassa belirttiği gibi 
«insan tabiatına en uygun dindir.» Aynı za
manda demokratikdir, zira inananları Allah'a 
kul yapar ve Allah'a kul olan insana kul ol
maz. Nitekim ilk İslâm Devleti Cumhuriyettir. 

Allah'a şükürler olsun ki, Türk Milletini 
İslâm dini ile şereflendirmiştir. Türk Milleti 
bu dini benimsemekle meziyetlerini bir kat da
ha artırmış ve kuvvetlendirmiştir. 

islâm dini sayesinde Anadolu'yu yeniden 
fethettik, ilerledik, yayıldık, yeni vatanlar ka
zandık. Dünyaya iyi ahlâk ve insanlık örnekle
ri verdik. Yüksek bir medeniyet kurduk. Müs
lüman olmasaydık bugünkü Türkiye olmazdı. 
islâm dünyada asırlarca bütün bir haçlı dünya
ya karşı varlığımızı koruduk. 

islâm dini Türk Milletinin Millî dinidir. Zi
ra islâmlıklarını kaybedenler Türklüklerini de 
kaybetmişlerdir. Bundan sonra da Batı'nm 
kozmopolit emperyalizmi ile Doğu'nun emper
yalizmine karşı başlıca ve bilhassa en tesirli si
lâhlarımızdan biri islâm dinidir. 

Tarihin en büyük birkaç imparatorluğun
dan olan Türk Osmanlı imparatorluğu Islâmm 
temelleri üzerinde yükselmiştir. Molla Garani, 
Akşemsettin, Ibni Kemal, Al] Cemali, Ibni Su-
ut, Hoca Sadettin gibi pekçok din âlimleri 
Türk Milletinin yükselmesinde müspet etkiler 
yapmışlardır. Türk istiklâl savaşında istanbul'
da şaşkın bir Şeyhülislâm millî mücadele aley
hine bir fetva vermişse Anadolu'da yüzlerce ve 
binlerce müftü ve din adamı bu mücadeleyi des
teklemiştir. Yeni Türkiye bile Yüksek islâm 
inançları ile Islâmm sağladığı maneviyattan 
kuvvet alınarak kurulmuştur. Merhum Musta
fa Kemal Atatürk Birinci Büyük Millet Mecli
sini bir Cuma günü bir Cuma namazından son
ra din adamlarının halesi ortasında dualarla 
açmıştır. 

istiklâl Savaşında tabur imamları alay müf
tüleri elde kılıç savaşmışlardır. Birinci Büyük 
Millet Meclisinin kahraman üyeleri arasında 
din adamları büyük bir yekûn tutuyordu. 

Sonra hata edilmiştir. Medreseler, islâh edil
mek gerekirken kapatılmış, okullardan din 
eğitimi kaldırılmıştır. Halbuki memleketimiz
deki Hıristiyan ve Yahudiler dinî eğitime ser
bestçe devam etmişlerdir. Türk ilahiyat Fakül-
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tesi kapalı iken Heybeliada'daki Rum Ortodoks 
îlâhiyet Fakültesi Makarios gibi Türk düşmanı 
ve çeteci papazlar yetiştirmekte devam etmiştir 

Üfürükçülerin ve muskacıların çoğaldığı doğ
rudur, ehliyetsiz kimselerin din adamlığı ettik
leri de gerçektir. Fakat kabul etmeli ki, bir nes
nenin gerçeği bulunmazsa sahtesi yayılır. Tıp 
Fakültesi kapatılırsa hekimler yerine hekim tas
lakları ortalığı istilâ eder. 

Geçmişte hatalar işlenmişse bunlar şunun 
bunun değildir, hâdiselerin seyri dolayısiyledir. 
İfrattan tefrite, yahut tefritten ifrata geçme za
afımızın neticesidir. 

Hataların düzeltilmesi lüzumunu yirmi sene 
önce anladık. Buna çalışmaya başladık. Bugün 
aydın din adamı yetiştirme bahsinde büyük iler
lemeler yapmış bulunuyoruz. Bir ilahiyat Fakül
temiz, iki yüksek islâm enstitümüz, otuz kadar 
imam - hatip okulumuz vardır. Aydın din adam
larımız her sene çoğalmaktadır. Okullarımızdaki 
din eğitimi din vicdan hürriyeti Anayasanın te
minatı altındadır. 

Fakat bugünkü ve yarınki ihtiyaçlara uy
gun bir Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât Ka
nunu yoktur. Bu bir büyük boşluktur. Bu boş
luğu doldurmak üzere Meclisimize birkaç tasa
rı geldi. Lâkin hiç biri yürümedi. Yüce Meclis 
kendi bünyesinde bir Karma Komisyon kura
rak tasarıyı bizzat hazırladı. Hükümet tarafın
dan da benimsendi, Böylece Hükümet tasarısı 
oldu. 

Din adamları vicdanları sızlatacak kadar 
pek zavallı ve ihmal edilmiş durumdadırlar, en 
basit imkânlardan mahrumdurlar, Devlet ve 
millet hizmetinde bulunmalarına rağmen me
mur haklarından bile faydalanamazlar. Elli 
yıl hizmetten sonra perişan kalanlar vardır. 
Âdeta sahipsizdirler. Bu tasan onların şerefle
rini koruyacak yarınlarını teminata bağlıya
caktır. 

Bu tasarının pek mükemmel ve hele huzur
suz olduğunu iddia edemeyiz. Zaten öyle olsay
dı müzakereye lüzum kalmazdı. 

Yüksek Meclisin bu eseri, particilik veya 
hissi etkilere asla kapılmaksızm, derin bir 
aşk ve sağ duyuyla mükemmel hale getirece

ğine inancımız vardır. Onbinlerce din adamı ve 
bütün millet bu eserin tekemmül etmesini he
yecanla beklemektedir. 

12 5 1965 O : 1 
Bu tasarının kabulü Cumhuriyet devrimi

zin en hayırlı devrimlerinden biri sayılacaktır. 
Bu dönemde Yüksek Meclis demokratik re

jimi yerleştirmek ve milleti kalkındırmak için 
pek çok çaba gösterdi. Elimizdeki tasarıyı ka
nunlaştırmak suretiyle Türk Milletinin mânevi 
kalkınma kanadını, mânevi silâhlanma cihazını 
kat kat kuvvetlendireceğiz. 

Bu tasarının kanunlaşması Meclisimizin bu 
dönemde yaptığı en güzel ve büyük eserlerden 
biri olacaktır. 

Gayret bizden yardım Allah'tan. 
Hepinizi en candan saygılarımla selâmla

rım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmet Kapısız buyurunuz. 

Değişiklik önergesi vermek istiyen arkadaşları
mız önergelerini hazırlıyabilirler. Bütün öner
geler evvel emirde Riyasete gelecek, Riyasetten 
komisyona havale edilecektir. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
t (Yozıgat) — Muhterem Başkan, çok kıymetli ar
kadaşlarını. Sevgili vatanımızda şu anda vazi
feli ve yarının mesut Türkiye'sinde görev alacak 
aydın din adamlarımız için Yüce Meclisin bu
gün müzakeresine başlamakta olduğu Diyanet 
İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında
ki kanun teklifinin Yüce Senatoda da görüşül
dükten sonra, meriyete girmesi ile Türk Mille
tine hakikaten Sayın Kaflı arkadaşımın da be
lirttiği gibi, en büyük hizmetlerden birinin ifa 
odllmiş olduğunu görmekten Millet Partisi Mec
lis Grupu olarak ayrıca haz duymaktayız. Bu 
kanunun Yüce Türk Milletine hayırlı ve uğurlu 
olması temennisiyle birkaç dakikalık zamanınızı 
işgal edeceğimden dolayı özür dilerim. 

. Sevgili arkadaşlarım, 1935 yılında çıkmış 
olan Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu, takdir 
edersiniz ki, 1965 Türkiye'sinde zamanın ihti
yaçlarına katiyen cevap verememektedir. Gerek 
Kurucu Meclis zamanında ve gerekse 15 Ekim 
1965 ten sonra Meclise geldiğimiz zaman, arka
daşlarımız şu anda görüşülmekte olan kanun 
teklifinin birinci sayfasında kıymetli arkadaşla
rımın münferiden ve toplu olarak bulundukları 
kanun teklifleriyle, geçmiş hükümetler tarafın
dan Meclise sunulmuş olan kanun tasarısı en 
son olarak geçen iktidar tarafından komisyona 
havale «dilmiş ve Yüce Parlâmentonun bütün 

_ 7 5 -



M. Meclisi B : 102 
siyasi grupları, hiçbir siyasi yatırım hevesine 
kapılmadan gönül birliği ile gece gündüz mesa
isini tamamlıyarak bugün görüşülmekte olan ka
nun tasarısını (huzurunuza getirmiş bulunmak
tadır. Benden önce konuşan arkadaşlarımız ve 
bilhassa Sayın Devlet Bakanı Altmsoy arkada
şımızın da ifade ettikleri gi'bi, halen görüşmekte 
olduğumuz kanun tasarısı ile tam mânasiyle bu
gün yurdun dört 'bucağına, hattâ en ücra ka
rakollarımız olan köylerde, maddi ve mânevi im
kânsızlıklar içerisinde uhdelerine düşen şerefli 
görevi ifa etmekte olan rüesa-i dînin, ihademei 
hayrat mensuplarının İhtiyaçlarının tam mânaı-
ssiyle karşılanacağı kanaatinde değiliz. Ama yi
ne de Yüce Meclisin çıkarmakta olduğu çok 
önemli bir kanundur. Bundan böyle yine Yüce 
Parlâmentoya eksiklerini tamamlamak kısmet 
olacaktır. Yine kabul etmek lâzımdır İd, 1965 
bütçesine -konulan 20 milyon liralık malî portesi 
ile ekleri olan kadro ve cetvelleri ile mânevi 
ıstırabının yanında bilhassa maddi bakımdan da 
perişan durumda olan ve arkasında Türk cemaa
tına namaz kıldıran imama, 'biz şimdiye kadar 
fakir millet bütçesinden bir hademe maaşı ver
miştik, bugün kadro cetvellerini tetkik ettiği
mizde maaş, günün asgari geçim imkânlarını 
karşılıyacak 500 - 600 liradan başlamaktadır ki, 
bu da ayrıca memnuniyetimizi mucip bir hal ol
muştur. 

Sevgili arkadaşlarım, seçim bölgelerinizde 
sizler de bizler gibi 'hademei hayrat mensupla-
riyle zaman zaman ooıh'betlerde ve muhtelif mev
zularda istişarede 'bulunmaktasınız. Kendileri
nin 'büyük bir hüsnüniyetle ve tevazu ile ifade 
ettikleri 'husus şu olmuştur : Bizler maddi imkân
lardan daha çok cemiyetin öğretmenle, subayla, 
hâkimle eşit ayarda önderi durumundaysak, 
daha ziyade biz birtalkım mânevi imkânlarla 
sah&olmanın arzusu içindeyiz. Kuvvetle tah
min ederim ki, Diyanet işleri Teşkilât Kanunu 
çıktıktan sonra, mer'î mevzuatımızdaki noksan
lıklar giderilecek ve bilhassa Diyanet İşleri Baş
kanlığı, demin de ifade ettiğim gibi, Türkiye'
mizde cemiyetin maddi ve mânevi kalkınmasın
da bilhassa mânevi cihazlanmasında örnek ola
cak hademei hayrat mensuplarının şerefli yerle
rini eskiden olduğu gibi bundan böyle de al
ması 'hususunda daha fazla gayret sarf edecek
lerdir. 

12 5.1965 0 : 1 
Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi daha fazla 

uzatıp kıymetli zamanlarınızı almıyacağım. Ben
den sonra gerek grupları adına, gerekse şahısları 
adına konuşacak olan arkadaşlarım, daha ehliyet
le, bilhassa kanunun teşkilât ve görev konuların
da, fikirlerini söyliyeceklerdir. Kadircan Kaflı 
arkadaşım, Dinin Türk Milleti için önemi üzerin
de gereken izahlarda bulundular. Bugünkü Dün
ya nizamında Müslüman âlemi ile Hıristiyanlık 
âlemi arasında olan çatışmanın menşei Pakistanı 
ziyaret ettiğimiz zaman bize, Pakistan'da ileri 
gelen din adamlarının ye Devlet yetkililerinin de 
ifade ettikleri gibi İslâm alemiyle Hıristiyanlık 
alemindeki çatışmalar tâ Haçlı Seferlerinden beri 
devam edip gelen, bir acı tarihi karşılamanın 
neticesi olarak karşımızda durmakta. Son Kıbrıs 
hâdiselerinde de Kıbrıslı Müslüman Türk kardeş
lerimize Hıristiyan âleminin müttehiden hareket 
ederek reva gördükleri muamelelerde Türk Mille
ti olarak yüreğimizi sızlatmaktadır. Benim te
mennim, otuz milyon Müslüman Türk topluluğu
nun kendi din mensuplarını, dinî eğitim ve öğre
timde yer alacak şerefli mensuplarını, maddi ve 
mânevi huzura kavuşturmak ve Türk Milletini 
daha ahlâklı, imanlı, kudretli hale, dün olduğu 
gibi bundan böyle de getirecek olan din adamla
rına Bütçemizin her türlü imkânlarını seferber 
ederek gerektiği kadar maddi ve mânevi yardımı 
yapmalarını temindir. Bunu da memnuniyetle 
müşahade ediyoruz ki, bütün siyasi partiler, Hü
kümetler ellerindeki imkânlarla ve son defa ola
rak da böyle bir kanun teklifini Yüce Huzuru
nuzda müzakereye vaz'etmekle getirmişlerdir. 

Sevgili arkadaşlarım, bundan böyle cemiyette 
rol alacak aydın Din adamlarımızın, ilk yetişti
rici müessese olan İmam Hatip Okulları ve bunun 
üstünde Yüksek İlâm Enstitüsü ve llâhiyet Fak-
kültesinin öğretim ve programları üzerinde de 
durmak gerekir. Ben Millet Partisi olarak bu 
noktada bir görüşümüzü ifade etmek istiyorum: 
İmam Hatip Okulları bugün Türkiyede otuz mil
lî müessese olarak vazife görmekte, talebelerinin 
ekserisini fakir köylü ve kasabalı çocuklar teşkil 
etmektedir. Benim Devlet Bakanlığından ve bil
hassa Diyanet İşleri Başkanlığından, Din öğre
tim Dairesinden Millet Partisi Grupu adına istir
hamım bu fakir ve binbir mahrumiyet içinde tah
sillerini tamamlamakta olan İmam Hatip Okulla
rının yanında birer de gayet rasyonel şekilde iş-
liyecek olan, halkın da yardımlarını temin etmek 
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maksadiyle kurulacak olan pansiyon binalarının 
biran önce faaliyete geçirilmesi arzusudur. 

Sevgili arkadaşlarım, yüce komisyondan bir 
istirhamım var; bundan bir kaç gün evvel ve bu 
sabah da muhterem milletvekili arkadaşlara Tür
kiye Hayrat Hademeleri Yardımlaşma Dernekleri 
Federasyonu tarafından hazırlanmış muhtıra içe
risinde, tabiî kendilerinin de iltihak edecekleri, 
görüşlerine uygun olacak noktaları esas alarak, 
muhtıra içerisinde değiştirilmesi lâzımgelen hu
suslarda dikkatlerini çekmek isterim. Herhalde 
bu Muhtıra kendilerine de ulaşmış olacaktır. 

Burada maruzatıma son verir, bu kanunun 
Yüce Meclisin bir eseri olarak bütün siyasi parti
lerin gayretleri neticesinde çıkacak olan bu ka
nunun, Büyük Türk Milletine, Hademei Hayrata 
ve Rüesayı Dine hayırlı ve uğurlu olmasını diler 
hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partsi Grupu 
adına sayın Ali Rıza Uzuner, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA UZUN
ER (Trabzon) — Say:n Başkan muhterem mil
letvekilleri ; , 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun tasarısı üzerinde genel görüşleri
mizi, bâzı teklif ve temennilerimizi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Milletimizin belli - başlı mânevi vasıflarından 
en önemlisi müslümanlığıdır. islâm kültürü 
hazinesinden feyz almış, güç ikaz anmış bir mil
letiz. Şunu itiraf etmek zorundayız ki; din, za
man içinde sosyal hayatımıza mevcut din bilgi
lerinin ve görevlilerinin kapasiteleri nisbetinde 
değişik etkiler yapmıştır. Her cephesi ile mü
cehhez gerçek din adamlarının cemiyetimize ne 
derece faydalı unsurlar olduğu son on asırhk 
şanlı tarihimizin aydınlığı içerisinde tesıbit ve 
müşahede edilen bariz bir gerçektir. Yine bir 
gerçektir »ki; din adamı muayyen kalıplar içe
risinde dar ve hatalı görüşlerin zebunu olduğu 
dönemlerde, cemiyetin gelişmesinden uzak kal
dığı müddetçe kâr yerine zarar getirmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1935 tarihinde 
çıkarılmış bulunan Teşkilât Kanunu bugünkü 
cemiyetimizin ihtiyaç ve icaplarına cevap ve
rememekte, daha sonra çıkarılan müteferrik 
kanunlar ve tüzüklerle yürütülmeye çalışılan 
görevlerin istenilen nitelikte olmad.ğı, kadrola
rın bütün yurt sathında bu teşıkilâtm kurulma-
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smda gözetilen gayeyi gerçekleştirmeye yeterli 
ve elverişli bulunmadığı, cüz'i olan ücret ve 
maaşların dinî kültürü bakımından arzu edilen 
seviyede olmıyan elemanlarla İslâm Dininin ulvî 
esaslarına ve bugünkü Dünya kültürüne tam 
bir vukufu sağlamaya mâni olduğu, buna mu
kabil teşkilâtın lâik ve demokratik Devlet bün
yemizde mensuplarının ihtiyaç duydukları tak
dimde müracaat yeri olması gerektiği,- dinle, il
gili işlerin aynı zamanda ilmî etüdünü yapacak, 
ha^kı hurafelerden ve bâtıl maçlardan kurtara
cak bir kudret ve seviyeye gelmesinin zaruri 
olduğu, bunun için bir çok ileri memleketlerde 
emsallerine uygun şekilde bu vazifeyi başara
cak din adamlarına ihtiyacımız bulunduğu yük
sek mulûmunuzdur. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1961 seçim 
beyannamemizde yeni Anayasamızın esprisine 
uygun olarak: «Anayasa ile teminat altına alı
nan din ve vicdan hürriyetine tam bir saygı 
göstereceğiz. Şehir, kasaba ve köylerde din hiz
metlerinde bulunanların yetiştirilmeleri ve bun
ların geçim şartlarının ıslâhı için gerekli ted
birleri alacağız.» Şe.klindeki taahhüdümüzü aziz 
milletimize sunmuştuk. Sayın İnönü'nün basur
da bulunduğu koalisyon Hükümetlerinin prog-
ra.mlarmdada: «Anayasamızın teminatı alt'.nda 
bulunan vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriye
tini korumayı vazife sayıyoruz. Diyanet İşleri 
Başkanlığı' çalışmalarının, halkımızın bugünkü 
ve yarınki ihtiyaçlarını, karşılıyacak yeterliğe 
ve verimli bir gelişmeye kavuşturabilmek, ay
dın din adamları yetiştirmek ve bunları yetiş
tirdikleri refah seviyesine ulaştırmak için ge
rekli tedbirler alınacaktır.» Şeklinde yer alan 
bu taahhüt; fikir, fiil ve tatbikat olarak ger
çekleşme yoluna gitmişti. Bu dönemde Diyanet 
İsi eri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki kanun tasarısı üzerinde başlamış çalışmalar 
tamamlanmış ve Üçüncü Koalisyon Hükümeti 
zamanında - 23 . 3 . 1964 tarihinde - Başbr.kan 
Say. n ismet inönü imzasiyle Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulmuştur, önemine ve müstace
liyetine binaen bu tasarı- Geçici Komisyonda 
müzakerelere esas alınarak bâzı sayın milletve
killeri ve senatörler tarafından hazırlanan diğer 
kanun teklifleri de dikkate -almaraik müzakere 
edilmiş ve nihayet 28 . 1 . 1965 tarihinde tasarı 
üzerinde çalınmalar tamamlanarak Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulmuştur, 
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intikal eden tasarı, maalesef talihsiz bir gecikme 
ile nihayet ancak bugün Yüce Mecliste müzake-
ro konusu olabilmiştir. Bu vesileyle bir üzüntü
müzü tesbit veı tescil etmeden geçemiyeceğiz: Son 
zamanlarda araştırma, soruşturma, gibi önerge
lerle Yüksek Meclislerin fazlasiyle işgal edilmesi 
neticesi, bugün görüşmeye başladığımız böyle
sine önemli ve hayati kanun tasarısının müzake
resini takdim tehire uratmıştır. Şayet zamanın
da görüşme imkânı olsa idi, bu kanun zamanında 
ve hatadan daha âri olarak çıkabilirdi. 

Sayın Bakanı buradaki maruzatıyla tamamen 
mutabıkız bu tasarı elbet teki zamanında ele alın
mış olsaydı birçok hatalardan ari olarak ferdi. 
karşınız?, gelecekti. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dinin, toplum hayatındaki önemli rolünü sa

dece tarihten değil bugün de bütün insanlığın 
mânevi yapısına ve umumi hayatına olan büyük 
etkisini yakından görerek anlamak ve takdir et
mek mümkündür, Din, toplumların hiçbir zaman 
kayıtsız kalamıyacakları mukaddes bir konudur. 
işte bunun içindir ki, yeni Anayamızla da vic
dan, dinî inanç ve kanaat hürriyeti teminata 
•bağlanmıştır. C.H.P. Millet Mecl^i Grupu ola
rak; lâik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetinin 
yeni Anayasa düzeninde, özellikle vicdan ve din 
(hürriyetini ifade eden 19 neu maddesinin ışığı al
tında Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki kanun tasarısının Yüksek 
Meclislerdeki müzakeresi sonunda Anayasa düze
nine intibak ettirileceğinin mümkün olacağı ka
naat ve inancını taşımaktayız. Yine Anayasamı
zın 14 ncü maddesi genel idare içinde yer alan 
Diyanet işleri Başkanlığının özel kanunlarında 
gösterilen görevleri yerine getireceğini belirtmiş
tir. işte biz de bugün bu görevi yapmaktayız. Bu 
kanun tasarısının anailkelerini şöylece özetliye-
ibiliriz. 

1. Anayasamızın lâiklik, din ve vicdan hür
riyeti anlayışına uygun; genel idare içinde yer 
alan Diyanet işleri Başkanlığının görev ve yet
kileri topluc.". belirtilmektedir. 

2. Kuruluş tarihi 3 Mart 1920 den bu yana 
çıkarılan Diyanet işleri mevzuatını tek bir ka
nunda toplamak mümkün olmaktadr. 

3. Halen, çok kısır ve cılız, imkânsızlıklar 
içinde bulunan Diyanet işleri görevlilerini bir 
"taraftan bugünkü sıkıntılı durumlarından kur-
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tarmak, mümasil diğer Devlet memurları seviye
sinde kadro ve malî imkânlar sağlamak; diğer 
taraftan da her türlü mânevi ve müspet ilimler
le mücehhez olarak yetişen genç elemanlar için 
bu teşkilâtı cazip bir hale getirmek tarafsız, ciddî 
bir tatlbikatla mümkün olabilecektir. 

4. Dinî konuların çeşitli dallarında ilmî 
etüt ve araştırma yeterliğine sahip din işleri gö
revlileri adetlerini artırarak mesaileri sonucun
dan 'halkımızın aydınlatılması ve hizmetine arz 
edilmesi, bu şekilde islâm dininin yüksek mânevi 
kudreti ile asla tecvizi mümkün olmıyan taas
sup ve hurafeleri bertaraf etmek suretiyle halkı
mızın inanç ve ahlâk ilkelerinde birlik ve bütün
lüğü daha güçlü olarak sağlanabilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Halen memleketimizde her il ve ilçe merke

zinde birer müftü, vaiz, şehir ve kasaba merkez-
lerimizde'ki bütün camilerimizde, 40 bine yakın 
köyde birer imam ve müezzin görev başındadır. 
Bugün çalışan din adamlarımızın sayısı 60 bin 
civarındadır. Bu büyük kitle bugüne kadarki, şart
lar içinde büyük çoğunluğu kendiliğinden yetiş
miş vefakâr, cefakâr ve feragat sahibi kişiler ola
rak görevlerini çok cüz'i bir bedel karşılığında 
yapmaktadırlar. Bu gerçekten hareketle redde
dilen Üçüncü Koalisyon Hükümeti bütçesindo 
asgari ücret kadroları 300 liradan başlatılmış ve 
kardolara seyyanen ayda 50 lira gibi bir zam da 
yapılmıştı. Yeni bütçeye de aynı haklar ve fakat 
maalesef gecikerek ilâve olunmuştur. 

Geniş vatandaş kitleleriyle görevi icabı sık 
sık temas eden, tesirleri aşikâr olan din adamları
mızla yakından ilgilenmek, terfi ve tefeyyüzleri
ni sağlamak, onlara gelişen dünyamızın pence
relerini açmak, bu suretle daha çok bilgiye ka
vuşacak olan aydın din adamlarımızla toplumu
muzun kalkınma savaşına katılmalarını büyük 
çapta sağlamak mümkün olabilecektir. Din ada
mını politikanın tamamen dışında ve üstünde ve 
fakat cemiyetimizin ilerlemesinde, kalkınmasında 
duası ile, va'zı ile, hutbesi ile bizzat iştirak 
eden, yardımcı olan, toplumu ileriye doğru çe
ken kuvvetler arasında kendisine düşen görevi 
ifa eden bir varlık olarak görmekteyiz. Bilhassa 
köylerde imimfa öğretmenin kucaklaşarak, güç
lerini birleştirerek vatandaşın hizmetine beraber
ce koyulmaları mutlak mânada sağlandığı gün 
köy dâvamız gerçek çözüm yoluna girmiş ola
caktı:*. 
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için istismara çalışanlar, aziz milletimize de, 
dinimize de sevgisi ve saygısı olmıyan çıkarcı
lardır. Anayasamızın men ettiği bu kabîl zararlı 
davranışların daima takipçisi olacak ve bu gibi
lerin karşısında mücadele edeceğiz. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Kısaca bâzı temenni ve tekliflerimizi sunmak 

isteriz: Milletimizin en büyük kitlesi içinde, iti
barlı ve tesirli yeteri sayıda ve ehliyette din 
adamlarımızı milletçe kalkınmamızda topluma ve 
devlete yardımcı ileri kuvvetler halinde görmek 
istiyoruz. Memleketimiz içinde çeşitli dinlerin, 
mezheplerin ve tarikatların sosyal huzursuzluk 
kaynağı haline gelmemesi, dünyevî emellere âlet 
olmaması ve dış kaynaklardan beslenen tehlikeli 
yayılma gayretlerinin sosyal bünyede zararlı et
kiler meydana getirmemesi için bu çeşit faali
yetlere karşı uyanık olma ve bilgi ile karşı koy
ma ancak ehliyetli bir kadro ile mümkün olabi
lecektir. Son yıllarda cami yaptırma der
nekleri artmış; köy, vakıf, belediyeler ve 
derneklerce yapılan camilerin inşaatını müessir 
bir şekilde düzenliyen, plânlıyan ve denetliyen 
bir merci halen yoktur. Birer dinî âbide olan ca
milerin yapılacağı yeri, estetiğini önemle göz-
önünde tutmak 'gerekmektedir. Diyanet İşleri 
Teşkilâtının her camiin yapımını ve halini de
netim yetkisi mutlaka mevcudolmalıdır. Kanun
da, bugün vazife görmekte olan ve uzun yıllar 
maddi müzayaka içinde kıvrana gelen değerli 
din işleri 'görevlilerinin müktesep hakları, terfi 
ve tefeyyüzleri arzuladığımız âdil ölçü içinde 
mahfuz tutulmamıştır. 

önümüzdeki kısa zaman içinde köy imamla
rına varıncaya kadar bütün din adamlarına maaş 
vermek suretiyle hepsini huzur ve refaha kavuş
turmak gaye olmalıdır. Diyanet İşleri persone
lini, bundan böyle de imam - hatip okulları, 
yüksek islâm enstitüleri ye ilahiyat fakültelerin
den mezun olan Millî Eğitim ve Diyanet Teşki
lâtının koordine ve ciddî bir çalışma ile yüksek 
nitelikte ve yeteri adedde yetiştirilecek eleman
lardan sağlanmalıdır. Halen kadrolarda bulu
nanlar, son yıllarda tatbik edildiği üzere ciddî 
kurs ve seminerlere tabi tutularak meslekî eği
tim vo geliştirilmeleri sağlanmalıdır. 

Kanunun müzakeresi sırasında maddeler üze
rindeki görüşlerimizi ve tekliflerimizi ayrıca su-
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nacağız. Ancak, önemli gördüğümüz bâzı husus
ları belirtmek istiyoruz : 

1. Hükümet tasarısının 18 nci maddesi (B) 
fıkrasında: İnceleme, araştırma ve danışma ku
ruluna alınacaklardan ikisinin dinî kollarda özel 
ihtisas sahibi olmaları yazılı iken, komisyonca 
hazırlanan tasarının 22 nci maddesinde bu kurul 
5 ten 14 e çıkarıldığı halde bu gibilere yer veril
memiştir. Yeni görev alacakların daha verimli 
bir şekilde çalışmalarını sağlamak için halen Di
yanet bünyesinde mevcut bu gibi elemanlardan 
en az 2 veya üç tanesinin bu kurula alınmasını 
uygun mütalâa etmekteyiz. 

2. 27 nci maddede yüksek tahsillilere tanı
nan iki üst derecenin imam - hatip okulu me
zunları ile halen senelerce başarılı vazife görmek
te olan diğer müftü ve vaizlere de tanınması im
kânı sağlanmalıdır. 

3. 28 nci maddede yazılı illerdeki makam 
ödeneklerinin il ve ilçe müftüleri arasında nite-
lik ve vazife bakımından fark olmadıkı için bu 
ödeneğin seyyanen veya uygun bir ölçü içinde 
verilmesi isabetli olacaktır. Esasen il müftüleri
ne iıhtısas kadroları tanınmakla bir fark da gö-
zetilmiştir. 

4. 32 nci madddde, «Aranılan niteliklere sa-
hibolmıvan herhangi bir prörevliyi, derecesi ay
lık ve ücretle ba.ska bir görevde çalıştırılabilir.» 
yazılıdır. Bıı mıdde ile şimdiye kadar başarı ile 
vazife görmüş, asaleti tasdik edilmiş ve terfi et
miş birçok kimseler mağdur edilebilir. Bunun, için 
maddenin vuzuha kavuşturması ve vazifesinden 
alınmamanı gerektiren sebeplerin kanunda tasrihi 
"nrekmefeted'ir. Bu şekilde «bjdktif kıstaslar vaz'e-
d'ilerek keyfî davranışlar önlenmelidir. 

'5. Geçici 1 nci maddenin (B) bendinde, 
«Unvanlarında değişiklik yapılmış ve hizmetleri 
kaldırılmış olanlar müktesep derece aylıklariyle 
maaş derecelerine uvgun görevlere, bu görevlere 
atanacaklardan aranılan niteliklere bakılmaksızın 
bir defaya mahsus olmak üzere atanabilirler.» de
nilmektedir. Bu fıkrada bir «bir defava mahsus 
ô malk üzere» kaydının kaldırılması yerinde ola
caktır. Meselâ tamamen hizmetleri kaldmlan sre-
zici vaizler; örnek vaiz vermek, il ve ilçeler teşki
lâtını denetlemekle görevlidirler. Bu gibilerin 
teftv*ı kurullarına nakledilmeleri imkânı sağlan
malıdır. 

6. Geçici 3 noü maddede bâzı ücretlerin geç
miş kadroları nazara alındığı halde Kuran kurs-
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lanndan 'bahsedilmemiştir. Kurs öğretmenleri de 
aynı nitelikte olduklarından mağdur edilmemele
ri için bunların da aynı ha'klara sahibolmalarmı 
temin âdil 'bir davranış olacaktır. Kadrosuzluk 
seibebiyle terfi edememiş olan müftü ve vaizlerin 
•bu kanunla intibaklarının sağlanmasını zaruri 
görmekteyiz. 

7. iki savılı cetvelin iller kuruluşunda 67 
müftülük ve 157 imamlık ihtisas kadroları göste
rildiği halde, aslında müftüler-seviyesinde bulu
nan vaizler için ihtisas kadroları gösterilmemiş
tir. Bu açık haksızlığın izalesi giderilmelidir. 67 
ihtisas kadrolarının' münhasıran vilâyet müftü-
le-rne verPecefti, adlında vilâvet ve kaza müftü
leri arasında bir fark da gözıetilmediğine göre 
bâzı ilçe müftülüklerine de ihtisas kadrolarının 
tanınması âdil 'bir davranış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Brivülk önem ve emek verdiğimiz bu kanunun 

devamlı ve aralıksız bir^mesai ile biran önce Yük
sek Meclislerden çıkmam O. H. P. Grurm olarak 
samimi arzumuzdur. Görüşümüz odur ki, kabul 
edPmTîms ra#man vine arz edivoram: maddele
rin tc?xpv tekor .qröWi«ıü1ni',si ve tartışılmadı fayda
lı o ^ ı ' H ı r . S'Vatle çıkacak bu kanunun tatbika
tında bâzı aksaklıklar doğacağı endişesiyle bu
h a r a işaret etmrik istiyoruz. 

Kanunun aziz milletimize, Divanet İşleri 
merkez ve taşra teşkilâtında 'görevli değerli ele
manlara hp.vırlı ve uğurlu olmasını Ulu Tanrıdan 
niyaz ederiz. . 

Saygılarımızla.-" 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tah
sin Demiray ve Sayın îhsan Ataöv konuşacak
lardır. 

Buyurunuz Sayın Demiray. 
A. P. GRUPU ADINA TAHSİN DEMÎRAY 

(İstanbul) — Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
bu Meclis Cumhurivetin ikinci Anayasasının ge
tirdiği birinci M ee1 istir. Bu Meclis, Cumhuriye
timiz bir hukuk Devleti olarak muhtaç olduğu 
müesseseleri yeni Anayasanın ruhuna ve hedefle
rine uygun o1 arak birer .birer "kurmakta ve 1920 
Meclisimiz gibi, bir Kurucu Meclis değerini de 
avrıca. almaktadır. Bugün müzakeresine başladı
ğımız bu Diyanet İşleri Kanunu ile Anayasamı-
zın kurulmalını âmir ve büvük millet yapımızın 
temel' müesseselerinden birini meydana getirece
ğiz. Bu kanunun Anayasa ile sıkı bir (bağlantısı 
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vardır. Anayasanın «Temel hakhr ve ödevler* in
de bunu görmek mümkün ve aynı zamanda zaru
ridir. Zaruridir, çünkü Anayasa maddelerini ki
tapta satırlar halinde bırakmak değil, onları ha
yata tatbik etmek, hayattan, cemiyetin realitele
rinden doğan Anayasaların gereği gibi tatbikatı
nı sağlamak zaruridir. Yıllardır, uzun yıllardır 
yapılamıyan -bu büyük içtimai kuruluş, bünyevi 
kuruluş nihayet yeni Anayasanın 19 ve 154 ncü 
maddelerinde açık bir şekilde ortaya konulmuş, 
emrolunmuş hale getirilmiştir. 154 ncü madde, 
«Genel idare ininde yer alan Diyanet İşleri Baş
kanlığı özel Kanununda gösterilen görevleri ye
rine ıgetirir.» dem efe suretiyle, bugün müzakere
sinle başladığımız böyle bir kanunun yapılmasını 
emretmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh biz Ana
yasanın, bu suretle yapılmasını emrettiği kanun
lardan birini bugün çıkarmak, devremizin bu son 
safhasında ve çok daralmış olan zaman içinde çı
karmak suretiyle bu Meclis büyük tarihî vazife
lerinden birini daha ıbu suretle -başarmış olacak
tır. 

Anaya m ile olan diğer irtibatını gördüğümüz 
1.9 neu madde •bildiğiniz' gibi Anayasanın temel 
haklar ve ödevler 'kısmında yer almaktadır. Bina-
enalevh bu kanun büvük vatandaş kütlesinin te
mel halklarını istihdaf etmriktedir. Aynı zamanda 
19 ncu maddenin bir yerinde açık bir şekilde, 
din 'eğitim ve öğreniminden ve 'bunun Türkiye'
de kişilerin vazgeçilmez asli haklarından olduğu 
ifade olun m aktadır. Bu itibarla yıllar yılı ihmal 
edilmiş ve hir tarafa itilmiş bulunan 'Türkiye'de
ki vicdan hürriyeti bugün kabu'l buyuracağınız 
bu kanunla, Ibir dereceye kadar teminat altına 
alınmış olacnlktır. Yalnız burada pek muhtemel
dir ki, maddelerin müzakeresinde tümü halinde 
de olsa, 'bâzı çelişmeler olduğu ileri sürülecclktir. 
Biz İVıırada bu kanunu süratle çıkarmak mevkiin
de olduğumuzdan, şimdiden ileri sürülmesi muh
temeli olan sözleri nazara akarak burada peşin 
sözlere girişmeyi zait addediyoruz. Bunlar ileri 
sürüldüğünde verilecek esvaplarımız vardır. Bi-
naenalavh. burada, ıbu kanunla sadece Anavatanın 
bir hü'kmü yerine ıgetirPnrş o^muvor, rbüyük Türk 
Milletinin mânevi yapısını hedef tutan, ele alan 
bir kanunu müzakere ediyomz. Bu mânevi yapı. 
yakın tarihte içinden çı'ka'veldimmiz; fakat hüsün 
dahi hâlâ onun mahsulü olduğumuz, bir devamı 
olduğumuz büyük bir medeniyetin devamıdır di-
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yeceğiz. Bu mânevi yapıda arkada fealan büyük 
medeniyetin tesirleri berdevamdır. Nedir o bu 
mânevi yapıdaki tesirler? Dinî inançlar ve dinî-
terbiyedir. Dinî terbiye meselesi, burada vakit ol
saydı, ifadeyi pek zevkli bir vazife sayardım. 
1926 senesinde Cumhuriyetin hedefleri, zamanın 
salahiyetli en yüksek şahsiyetleri tarafından ifa
de olunurken, din terbiyesinin ayrıca ele alın
ması ve bizim Devletimizde müessir bir feuvvet 
olması zarureti kabul olunmuştu. Binaenaleyh 
din terbiyesi mânevi yapımızla beraber mütalâa 
edilmesi lâzım<jelen bir müessesedir. Bu (hususlar 
maddeler üzerine eğildiğimiz zaman görülecektir. 
Bunu da arkadaşım ihsan Ataöv yapacaiktır. 
Badeniz burada sadece bu 'kanunun Anayasa ile 
olan sıkı bağlantılarını ve kırk yıldır befelenen bu 
kanunun Türkiye'ye, Türk Milletinin beklediği 
mânevi huzuru bir dereceye kadar getireceğine I 
inanıyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Hayri Mumcuoğlu, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRI MUMCU
OĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım ; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki Kanunun tümü üzerinde söz almakla 
bahtiyarım. Filhakika bir insanı bahtiyar eden 
sebeplerden biri hiç şüphe yok ki gayelerinden 
birinin gerçekleşmiş olmasını görmektir. Ben 
bugün mutlu bir günümü yaşıyorum. Zira Di
yanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve teşkilât Ka
nunu Yüce Meclisin gündemine alınmış ve müza
keresine başlanmıştır. Benden evvel konuşan 
değerli arkadaşlarım, söylenmesi lâzımgelenle-
ri söylediler. Bilhassa grupum adına konuşan 
arkadaşım Uzuner tasarı üzerindeki görüşleri
mizi ifade etti. Ben de .birkaç söz söylemek 
istiyorum. Kader şahsan bizi 1960 yılında in-
kilâbı mütaakıp Yargıtaydan alıp politikaya I 
sevk ettiği günden bu yana bu tasarınvı Meclise 
sunulması başlıca gayelerimden biri olmuştu. 
İnkilâp Hükümetinde bir yıl süren vazifem es
nasında bir taraftan Kur'amn Türkçe anlamını 
hazırlarken bir taraftan da Diyanet İşleri teş
kilâtımızın şimdi müzakeresine bağladığımız ta- I 
sarının, hemen hemen aynı olan hükümlerini ta- I 
şıyan bir kanuna kavuşması için gayret sarf edi- I 
yorduk. Birincisinde başarıya ulaştık. | 
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| İkincisini de hazırlamağa muvaffak olduk. 

Tasarı Kurucu Meclise sunuldu. İçişleri Komis
yonundan da geçen tasarı Bütçe Komisyonunda 
kaldı, kanunlaşamadı. 

Bu arada bir hatıramı kısaca arz etmeme 
müsaadelerinizi rica edeceğim. Tasarıyı hazır-

. l'adığımız sırada başlıca düşüncelerimizden biri, 
Büyük Atatürk'ün bu konudaki görüşünü öğ
renmek olmuştu. Kurucu Mecliste Rahmetli 
Günaltay'dan bir gün ricada bulundum. Profe
sör ve halefim Adnan Erzi ile evime şeref verdi
ler. Konuyu açtım ve tasarıdaki esasları ken
dilerine etraflı şekilde arz ettim; bana merhum 
aynen (müsterih olunuz bu Atatürk'ün de arzu
ladığı bir kanundu. İnönü de bunu tasvibede-
cektir) dediler. Sevincime payân yoktu. Fa
kat, arz ettiğim gibi, Kurucu Meclisi terkep-
kübeden mümtaz arkadaşlarımın milletimizi bi
ran evvel seçimlerle normal demokratik düzene 
kavuşturma yolundaki iştiyakları ve Meclisin 
kesif faaliyetleri sunduğumuz tasarının kanun
laşmasına imkân vermedi. Burada, tekrar ifa
de ediyorum, müzakeresine başladığımız tasa
rının esaslarını hazırlamada bana yardım eden 
değerli ilim adamlarını minnetle yâdetmek be
nim için ifası zaruri bir vicd&n borcudur. 

Seçimlerden sonra birinci Karma Hükümetin 
porgramının okunduğu 27 . 11 . 1961 tarihin
den 15 gün sonra belki o zaman yadırganan bir 
acelelikle Hükümet programında vadedilen Di
yanet İşleri Teşkilâtı Kanununa ait tasarının 
ne zaman getireceğini Hükümetten sordum. 
Sözlü soruma zamanın Devlet Bakanı 15.12.1961 
tarihinde verdiği karşılıkta (Millet Meclisi tu
tanak dergisi cilt 1 sayfa 313) çalışmalara baş
landığını ifade ettiler. Gerçekten birinci, ikin
ci Karma Hükümetlerde bu konuda büyük gay
retler sarf olundu. Ve nihayet sözlerime baş
larken arz ettiğim gibi Atatürk'ün. de vasiyeti 
olan tasarıyı Meclise sevk etmek yine onun en 
yakın mesai arkadaşı İnönü'ye ve Hükümetine 
nasiboldu. Bu büyük ve çok hayırlı teşebbü
sün fiile çıkarılmasının da Meclisimize nasibol-
masmı dilerim. Tasarıda ; bilhassa Tevhidi 
Tedrisat Kanununa aykırı hükümler bulunup 
bulunmadığı üzerinde hassasiyetle durmak gere
kir. İşte aziz arkadaşlarım, fazla zamanınızı al
mamak için arz ediyorum; bu tasarı : Kanun
laşıp yeterli ellerde uygulama görünce cemiye-
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timizi tahrip istidadında olan inanç aykırılıkla
rını gidermeye imkân verecektir. Bu tasarı : 
İnsicamını kaaybeden çeşitli kanun ve tüzüklerle 
bin müşkülle idare edilen Diyanet İşlerimizi, 
Anayasamız esprisine uygun bir kanuna kavuş
turacaktır. 

Bu tasarı, asırlar boyu İslâm âlemine hoca
lık yapan müspet bilgilerle mücehhez din adam
ları gibi Türk âlimleri yetişmesine imkân vere
cektir. Şahsım adına hazırladığım tadil öner
gelerini Meclis Başkanlığına sunmuş bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu zatıâlinize 
C. H. P. Grupu adına söz vermiştim. Mukad
dem sözü bu bakımdan verdim. Diğer hususlar
da şahsınız adına sıranız geldiği zaman ifadede 
bulunursunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRÎ MUM
CUOĞLU (Devamla) — Peki efendim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Adalet Partisi 
Grupu adına buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, huzurunuza gelen ve Anayasanın bir mü
essesesi bulunan Biyanet İşleri Teşkilât kanunu 
tasarısı hakkında Anayasa yönünden Anayasa
nın ilgili maddeleriyle bağlantısını Sayın hocam 
Tahsin Demiray izah buyurdular. Şimdi ben 
Hükümetin sevk ettiği ve muhterem milletveki
li arkadaşlarımızın teklifiyle tevhidedilen, Ge
çici Komisyonda büyük emeklerle, büyük gay
retlerle fevkalâde olgun bir seviyeye getirilen 
bu teşkilât kanunu tasarısının Türk içtimai 
hayatında, cemiyette oynıyacağı rol üzerinde 
duracağım. Kanunlar meclislerden çıktıktan 
sonra şayet gerektiği gibi tatbik edilmezse; o 
kanunlardan bir fayda beklememek lâzımdır. 
Mütalâalarımızı serd ederken, bu büyük eseri 
tatbdıka koyacak olan Hükümetin burada öne sü
rülecek fikirleri, hareketlerinde mesnedolarak 
kabul etmesini gönülden temenni ederim. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'nin anameselesi 
bugün memleketi kalkındırmak dâvasının te
meli, evvelâ mânevi cephede kuvvetlenme ile 
mümkün olur. Mânevi cephesi yıkılmış bir ce
miyet, mânevi cephesi ele alınmamış bir cemi
yet, hiçbir surette maddeten kalkınamaz. Türk'
ün geçmiş devirlerdeki ahlâkı, iki temele daya
nır ; bunun birisi millî, birisi de dinîdir. Her ne 
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kadar pedagojik olarak millî ve dinî unsurları 
bir arada mütalâa etmek mümkün değilse de, 
tarihimizde her zaman iftihar ettiğimiz büyük 
Türk ahlâkının iki temele dayandığını görürüz. 

Bugün cemiyetimizde ahlâk buhranı varsa, 
ki vardır, bugün cemiyetimizde yeni hamleler 
yapmayı arzu edecek olursak, yapacağımız bir 
tek reform vardır. Bu reform da Türkiye'de 
bir ahlâk reformu olmalıdır. Ahlâk reformunu 
yapmıyan cemiyetler istedikleri kadar buna 
bağlı çeşitli reformlar yapsınlar, kalkınmaları 
mümkün olamaz aziz arkadaşlarım. Dünyayı 
gözlerimizin önüne getirir ve dünya milletleri
nin mânevi cepheye vermiş olduğu değerleri or
taya serersek, en rtüspet bir dine bağlı olan İs
lâm Dünyasının en ön devletlerinden Türkiye'
nin bu konuda çok geri olduğunu görürüz. B i l 
hassa çeşitli vesilelerle din adamlarının lüzumlu 
mânevi teçhizatla teçhizatlandırılması sırasın
da, çeşitli cereyanların, yan tesirlerin onları ce
miyetin gözünden düşürüp ahlâkı sabote etme 
arzulariyle birçok hâdiselerle karşıkarşıya gel-
mişizdir. Eğer insanlar vicdanlarında bir re
formla manen kalkınmak isterlerse bunu kanun 
yolu ile temin edemezler. Kanun insanları Al
lah korkusu ile mücehhez kılamaz. İnsanları 
Allah korkusu ile mücehhez kılacak olan vic
danlarıdır. ^Vicdanlara hükmetmek ve vicdan 
hürriyetine saygı göstermek onun, Anayasanın 
gösterdiği maddeler içerisinde, dinî eğitimine, 
inançlarına, örf ve âdetlerine saygılı bulunmak 
her insanın diğeri için, en büyük kutsal vazife
sidir. Fakat biz bu büyük vazifeyi bir tarafa 
bırakarak din adamlarımızın kisveleri ile, din 
adamlarımızın hareketleri ile, cemiyetimizin örf 
ve âdetleri ile alay etmek yoluna sapmış ve bu 
yönden de manen büyük yaralar almış bir top
luluğuz. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, kendimizi dün
yada ileri gitmiş devletlerin, mânevi cepheye 
vermiş oldukları önemle şöyle bir kıyaslıyalım. 
Diyanet İşleri Teşkilâtı bu güzel eseri tatbik 
mevziine koyarken bunun üzerine eğileceği ve 
Hükümetin herçibadabat ve hassasiyetle ele ala
cağı bir konudur. Batı Almanya bugün kalkın
mış devletler arasında mütalâa edilir. Amerika 
örnek olarak tuttuğumuz devletlerdendir. İn
giltere, bizim çalışmalarımızda pek çok yönle
rini taklide kalkıştığımız bir memlekettir. Mil
let Meclisi Reisvekillerimizin İngiltere'ye git-
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tikleri zaman, ingiliz Parlâmentosunun nasıl 
çalıştığını etüdettiler. Geldiklerinde kendileri
ne sorduk, ingiliz örf ve âdetlerine bugünkü 
20 nci asırda nasıl bağlı olduklarının misal
lerini gördük, ingiliz Parlâmentosunda Riya
setin, celse açılmadan, evvel, celseyi açıyorum 
lâfını söylemeden, bir anahtarı ortaya getirip 
incili açmak suretiyle celseyi açmış olduğunu 
söylediler. Almanya'da ilkokula gidecek olan 
çocukların okulun kapısına geldiği zaman, bir 
elinden babası, /diğer elindende din adamı tut
mak suretiyle, bir dua ile okula girmiş bu
lunduğunu, Amerika'da bütün dinî müessese
lerin Devlet tarafından büyük itibar gördü
ğünü çeşitli vesilelerle, hâdiselerle ve oraya 
gidenlerimizle müşahede etmiş bulunuyoruz. 
Biz niçin en büyük dine sahibolan ve bütün 
geriniş tarihindeki kudretini mânevi teçhizatın
da bulan, büyük Türk Milleti onları kendimi
ze örnek alırız, almak isteriz, almak durumu
na geliriz? 

Aziz arakdaşlarım, düşman üzerine saldırır
ken evvelâ Aliâhını diline alıp onunla kuıcak-
laşarak hasmının üzerine saldıran bir Devle
tin çocukları olarak; bugün çeşitli yönlerden, \ 
art fikirlerin tesiri' ile mânevi cepresi sarsıl
mak suretiyle, ahlâkın ayaklar altına alınacak 
hale gelmesine müsaade etmememiz gerekir. 

Köyde kalkınmayı sağlıyacak olan öğret
menle, hocadır. Niçin Türk Devletinde öğret
menle imam arasındaki irtibatın yalnız sathi 
cephesi üzerinde dururuz? Neden onun de
rinliklerine inmeyiz? Neden köydeki imamı, köy
lünün ianesi ile geçinir, bir nevi orada tutul
muş insan olarak kabul ederiz? Büyük Devle
timiz, anadan doğduğundan musalla taşında 
namazı kılmmcıya kadar, hattâ mezar taşı 
dikilinciye kadar karşı karşıya bulunduğu 
din adamına, neden iane vermek suretiyle 
onun yaşamasına müsaade eder? Bu büyük 
Devlet, bu büyük Türk Milleti neden kendi 
vergilerinden bir miktar ayrıp onun o kutsal 
vazifesine şaibe getirmiyecek, onu çeşitli de
dikodulara mevzu yapmıyacak, onu karikatürle
re mevzu teşkil etmiyecek şekilde ele alarak 
din adamını o kutsal yerine oturtmaya çalış
maz? Neden hademe - i hayratın böyle perişan 
en küçük bir ücretle çalışır sıra memuru 
halinde bulunmasına müsaade eder? işte bu 
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teşkilât kanunu bize bu nedenleri çözmelidir. 
Tatbikatta bunların müöbet yönlerini bulma
lıdır. Hükümet bu konuların üzerine eğilmeli
dir. Bizim en çok üzerinde durduğumuz ce
miyeti münevver din adamının elinden kur
tarmak için cemiyeti o imam - hatip okulları 
yokken ve tam yetişmemiş bir zamanında köy
lünün sıkıntı içerisinde bulunupta üç beş ku
ruş cebinden ayırmak suretiyle kalitesini ve 
seviyesini bilmediği din adamlarını camileri
ne sokmasına müsaade ettiğimiz zaman o ka
bul etmediğimiz ve edemiyeeeğimiz cahil yoba
zın eline tevdi ederiz. Din bir tabiat kanunu
dur. Bunun önüne set çektiğimiz zaman o ta
biat kanunu hükmünü icra edecektir. Tabiat 
kanununa hükmünü menfi yolda icra ettirme
mek için... 

MEHMET GEÇtOÖLU (Adana) — Tabiat 
değil, o ilâhi bir kanundur. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH
SAN ATAÖV (Devamla) — Evet ilâhi bir ka
nundur. Bu ilâhi kanunun hükmünü yürüte
bilmek için, onun önüne set çekmek değil; 
onun tatbikatını, gönülere inşirah verecek bir 
sekide tahakkuk ettirebilmek dâvasına eğilme
miz lâzımdır. 

Sevgili arkadaşlarım, din eğitimi Anayasa
mızın tanımış olduğu bir haktır. Din eğitimini 
tam mânasiyle tatbik etmek suretiyle, eğer biz 
münevver din adamı yetiştiremezsek, imam -
hatip okullarımızı Türk Millî Eğitiminin içeri
sinde bir üvey evlât gibi bir tarafa iter bunun 
tehlikeli unsurlar yetiştirdiğini ariz ve amik 
beyan edersek kendi kendimizi katletmiş olu
ruz. Biz Adalet Partisi Meclisi Grupu olarak 
senelerden beri münevver din adamı yetiştiril-
mesi hususuna, imam - hatip okullarının daha 
iyiye götürülmesi hususuna, imam - hatip okul
larının çoğaltılması hususuna, Diyanet W rvi 
ile Millî Eğitimin koordone çalışmaya gitmesi hu
susuna büyük önem vermekteyiz. Türkiye'de 
bütün meseleleri halletmek ancak ve ancak ilâ
hi kanun maddelerine, şu hergün değiştirebile
ceğimiz kanun maddeleriyle mâni olmamakla 
varabiliriz, ilâhi kanunları böyle maddi ka
nunlarla değiştirmek suretiyle, dinde reform 
yapmak gibi, her gün kaynaklarının nereden 
geldiğini bilmediğimiz, ve kutularımıza atı
larak Kuranı Kerimi dahi değiştirmeye kal-
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kan sözde münevver, aslında cahil, yobaz, art 
niyetli insanlara Hükümetin müsaade etmeme
sini talebediyoruz. 

Biz bu kanunun Geçici Komisyonda ince
den inceye etüdedilerek hakikaten Türk Cemi
yetini manen teçhiz edecek bir eser haline ge
tirilmiş olduğunda mutabıkız. Komisyonun 
çalışmalarına ve eseri bu hale getirmiş olmala
rına gönülden müteşekkiriz. Bu tasarının önün
de yer almış olan sayın milletvekili arkadaşla
rımızın emekleri ile meydana gelen tekliflerle 
bundan evvelki hükümetlerin Büyük Meclise 
sunmuş olduğu tasarının eksik de bulunmasına 
rağmen Geçici Komisyonun elinde bir mesnet 
olması bakımından Yüksek Meclise getirimlş 
olmasından dolayı hükümetlere de şükran duy
gularımızı ifade ederiz. Ancak sözümüzün ba
şında da ifade ettiğimiz gibi, kanunlar çok gü
zel çıkabilir, ancak meclisler çok güzel örnek
ler verebilirler; fakat kanunlar tatbikatçıla
rın elinde çeşitli yönlerden tefsir edilirse, o ka
nunlar yetkisizlerin elinde art niyetlerle, din 
düşmanlığı, ahlâk düşmanlığı, anane, örf, âdet 
düşmanlığı şeklinde di.le gelirse buna da mesul 
hükümetler el atıp derhal icabmı yapmazsa o 
hükümetlerin de her zaman karşısında olacağız. 

Türkiye'nin kalkınmasını mânevi cephede 
buluyoruz. Türkiye'nin kalkınmasını ahlâki 
cephede buluyoruz. Türkiye;jıin kalkınmasını 
ilâhi kanunların mut'ak surette tatbik edilme
sinde buluyoruz. Ve yüksek huzurlarınızda şim
di Adalet Partisinin bu kanunun tatbikatı hak
kındaki görüşlerini ifade ederken en büyük me
selemizin mulhtorem Hükümetçe Türkiye'de ilk 
yapılacak reformun bir ahlâk reformu olacağı
nı kabul ediyoruz. Bu reform yapıldığı zaman 
Türkiye'nin bütün meselelerinin halledileceğine 
ve Türkiye'nin hiçbir zaman baskalarınn yar
dım ve himmetine muıhtacolmadan ilerliyeceği-
ne kaaniıiz. Çünkü bu millet mânevi cephesine 
sarılarak İstiklâl Harbinde Batı - Anadolu'da 
büyük devletlere meydan okumuş ve Türk'ün 
tarihini yazmıştır. Eğer Türk Milletine tarih> 
ne lâyık yeni şeref destanları yazdırmak isti
yorsak ahlâk reformunu ele alıp, Türk Milleti
nin mânevi cephesine yapılan s a f r a n l a r a bir 
son vermek mecburiyetindeyiz. Hükümetin bu 
güzel kanun çıktıktan sonra böylece tatbik ede
ceği düşüncesiyle burada sözlerime son verirken 
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hepinizi Adalet Partisi Meclis Grupu adma hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, parti 
grupları adma konuşacak başka arkadaş kal
mamıştır, şahısları adma konuşacak arkadaş
lara geçiyoruz. Şahısları adma konuşacaklara 
geçmeden evvel konuşmaların onar dakika ile 
kayıtlanması hususunda verilmiş bulunan iki 
önerge vardır, okutuyorum. 

EUHÎ SOYER (Niğde) — Olmaz öyle şey, 
kim verdi bu önergeyi ? 

BAŞKAN — Ruhi Bey, lütfen sinirlenmeyin 
olur veya olmaz, takrirleri okuttuktan sonra 
mütalâanızı bildirirsiniz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş kanunun

da söz alan arkadaşların onar dakika ile tahdi
dini teklif ederim. 

Çankırı 
Kâzım Arar 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki Kanunun tümü üzerinde yapı
lan konuşmaların on dakika olarafc ta&didedil-
mesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Soyer aley
hinde. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, konuşmakta olduğumuz kanun 
milletimizin sosyal, dinî, mânevi, vicdani ve ah
lâki telâkkilerinin temelini kuracak olan ka
nundur. Böyle muazzam ve böyle millet çapın
da bir kanunun görüşülmesinde milletvekilleri-. 
nin kendi kanaat ve vicdani düşüncelerim tanı 
mânası ile ifade etmelerine müsaade ettne/.ıek 
hata olur. Binaenaleyh, biz bu kanunu çıka
racağız arkadaşlar. Mademki başladık gerekir
se gece ve gündüz çabşarak çıkaracağız. O »hal
de, bu mevzu üzerinde bu kadar heyecanlı 
davranan muhtelif gruplar adına konuşanların 
hepsinin lehinde ve heyecanla konuştukları bir 
kanunun çıkmasmda tereddüt yoktur. Böyle 
olduğuna göre, milletvekillerinin sözlerinin ve 
kanaatlerinin hakiki ve vicdani fikirlerinin bu 
kanuna daha iyi yön verilmesi ve din adamla
rımızın daha çok istifadeleri ve daha iyi ye-
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tirşeleri bakımından birçok düşüncelerini ifa- 1 
de edebilmeleri için böyle bir tahdide gidilme
mesini rica ediyorum. Teklifin aleyhinde oy | 
kullanılmasa her (halde bu mevzua olan hürme
timizin bir Alâmeti olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Arar lehinde, buyurun. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz de Ruhi Soyer ankadaşım 
gibi bu kanunun tahditsiz olarak günlerce, haf
talarca konuşulmasına taraftarım. Bu teklifi 
yapışımın sebebi, bundan evvelki konuşmamda 
kanunun maddelerinin müzakere edilmeden gö
rüşülmesi 'hususunda verilen takrir üzerine, şa
yet bu kabul edildiği takdirde bütün arkadaşla
rımızın az çok kanaatlerini izhar edebilmesine 
imkân vermek maksadiyle böyle bir takrir ver
dim. Kanaat itibariyle aleyhinde konuşan Sayın 
Soyer'den farksız düşünüyorum. Ama her ar
kadaş çıkacak, esas konunun içinde temas etmek 
istediği hususları irticai konuştuğu için biraz 
genişletecek, dağıtacak, dakikalarca burada ko
nuşacak ve nihayet altı arkadaş .konuştuktan 
sonra da kifayet takriri dediğimiz azrail yetişe-
cek. O halde hepimizin konuşabilmesini ve bü
tün söz alan ve söz alacak olan arkadaşların I 
konuşmasını sağlamak için 10 dakikalık zaman 
çöle uzun bir zamandır, kısa zaman değil, hattâ 
10 dakika çoğumuzun konuşmak istemediği za
mandır. Bu itibarla, müddet az değildir. Ve 
bütün arkadaşların konuşması arzu ediliyorsa, 
teklifin ikabulü hepimiz hakkında faydalı ola
caktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, önergenin 
aleyhmde buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Aleyhinde 
değil, lehinde efendim. 

BAŞKAN — Yani bu 10 dakika ile tahdidin 
lehinde mi? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — O halde bir dakika efendim. 
önergenin aleyhinde Sayın Ülker buyurun. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, bir noktanın gözden ırak tutuldu
ğu inancındayım. Bir teklifle bu kanunun mad
de madde müzakeresinden uzaklaşıldı. Bendeniz 
yalnız bu kanunda değil, her kanunda kürsüye çı
kıp madde madde müzakere dışında yapılan | 

müzakerelerin İçtüzüğe aykırı olduğunu ve gü
nün birinde acele ile çıkarmak istediğimiz mem
leketin hakiki ihtiyaçlarının karşılığı olan .ka
nunların her zaman Anayasa Mahkemesince 
iptal edilebileceğini söylemişimdir. Şimdi buna 
ilâveten 30 küsur maddelik kanun üzerinde yal
nız tümünün üzerinde konuşulacağı, maddeler 
üzerinde 'konuşulmıyasağı kabul edildiği halde 
yalnız 10 dakikalık bir tahdit getirilmektedir. 
Bu tuttuğumuz yol benim tasvibetmediğim, Yü
ce Meclisin tasvibettiği yol usule de aykırıdır. 
10 dakika da olabilir. Bir arkadaş konuşmasını 
10 dakikada da ifade edilebilir. Ama bir çok 
maddeler üzerinde düşünceleri olan arkadaşla
rın 10 dakika içerisinde fikirlerini ifade edeme
mek tehlikesi vardır. Zaten topyekûn kanun 
görüşüldüğüne göre bunu 10 dakika ile tah-
dıdetmek doğru değildir, konuşacak kimseler 
de mahduttur. Bu bakımdan serbest bırakılma
sını arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — önergenin lehinde Sayın Kaba
dayı, buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muttı'terem arkadaşlar, Parlömanter haya
tımızın başladığı günden bugüne kadar dört yılı 
doldurmaik üzereyiz. Birçok mevzuda görmüşüz
dür ki, gruplar konuşmada tekaddüm ederler, 
ihtiyat sahibidirler. Hem grupların sözcüleri bir 
ile de kalmazlar, mütaaddit defalar sık sik çıkar
lar. «Ne bilsin hastaların halinden sağlam in
sanlar» deyimine uyarak da bizim gibi konuş
ma sırasında olan insanları sureti katiyede dü
şünmezler. Ve böylece «Tosya'ya pirince gider
ken evdeki bulgurdan olmamak» için bu 10 da
kikalık zamanı kabul etmezseniz sırada bulunan 
pek çok arkadaşımız da konuşamıyacaktır. Dert
leri, dilekleri, istekleri içinde kalacaktır. Emi
nim ki, hepiniz 'bu kanunun bir an evvel kanun
laşmasını istiyorsunuz. Zaman zaten çok az kal
mıştır, uzarsa bu da üç gün içinde çıkmıyaoak-
tır. Apaıçık konuşalım; hepiniz, pek çoğunuz, 
ben de dâhil politikaya heveslisiniz. Haziranda 
fiilen Meclis işlemiyecektir, nisap bulunamıya-
caktır. Bu kanun da dolayısiyle çıkmıyaoaktır. 
Halkın içinde çok gezenleriniz bilirler, nereye 
giderseniz gidin, din adamları; «Ne olur şu 
Cumhuriyet hükümetlerinin din adamları hak
kında bir kanun çıkardığını görelim.» derler. Bu 
kanunu da çıkarmadan gidersek halka yüzümüz 
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kızarmış, gönüllerimiz dertli çıkacak, verecek 
cevap bulamıyacağız. insaf edin, lütfedin bunu 
kabul edin. 10 dakika yine az zaman değildir. 
Birçok şeyler yine söylenebilir. Şu kanunu çı
kararak bunun şan, şeref duası hepimizin olsun. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şahısları adına konuşmak isti-
yen 27 arkadaşımız vardır. Konuşmaların 10 ar 
dakika ile kayıtlanması hususunda verilmiş bu
lunan önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve konuş
malar 10 ar dakika ile kayıtlanmıştır. 

Sayın Mehmet Geçioğlu buyurunuz. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Aziz ve 

muhterem arkadaşlarım, 10 dakika içerisinde bu 
mânevi kanunun izahını kim yapacak? Bunu 
anlamıyorum. Bugün esasen garip olarak gelmiş, 
garip olarak gidecek, böyle anlıyorum ben bunu 
şimdi.. («Gitmez, ebedîdir» sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, 
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1924 te 

(429) sayılı Kanun ile Diyanet İşleri Reisliği 
kurulmuş, 1935 te (2800) sayılı Kanun ile de 
bu .kuruluşun görev ve yetkileri tâyin ve tesbit 
edilmiştir. Bilâhara ihtiyaçlar karşısında ilâveler 
yapılır olmasına rağmen ihtiyaca cevap veremez 
bir hale gelmiş bulunduğundan Hükümet ve 
milletvekilleri tarafından hazırlanmış bulunan 
tasarılarla birleştirilerek yüksek huzurunuza gel
miş bulunmaktadır. 

1950 den itibaren Teşkilât Kanununun Mec
lise getirilmesi zarureti hissedilmiş ise de ciddî 
surette üzerinde durulmamış ve ancak înönü 
Hükümeti tarafından Yüksek Meclise sevk edil
miştir. Bu vesile ile yıllarca mahrumiyete ta
hammül eden teşkilât mensuplarını takdir ile 
anmayı vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Diyanet İşleri teşkilâtı Anayasamızın din ve 

vicdan hürriyeti anlayışına uygun olarak Dev
let idaresi içinde yer almıştır. JBu tasarı ile 
meri bulunan kanuna nazaran çok esaslı deği
şiklik getirmektedir. Bununla beraber göreve 
alınacakların da niteliği hakkında birtakım ka
yıt ve şartları ihtiva etmektedir. 

Mu'hterem arkadaşlar, 
Uzun yıllardan beri kadro yetersizliği yüzün

den ihtiyaca cevap veremiyecek duruma gelen 
Diyanet işleri Reisliği bu tasarı kabul edildiği 
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takdirde inşallah hizmetini en küçük köylerimi
ze kadar götürme imkânını bulacaktır. 

Ayrıca bu teşkilâta eleman yetiştirme ama-
ciyle kurulmuş olan ilahiyat Fakültesi, Yük
sek islâm Enstitüsü ve imam - hatip okulların
dan mezun olanlar da tahsil durumlarına göre 
kadro imkânına sahibolacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu tasarı ile teklif edilen yeni kadrolar kar

şılığı bütçede nazarı dikkate alınmış mıdır bil
miyorum aksi takdirde teşkilât içinde maddi ve 
mânavi bir huzursuzluğa meydan verilmiş olur. 

Zira bu teşkilât cemiyet hayatımızda en bü
yük ve şerefli bir hizmeti ifa etmekle beraber 
ağır mesuliyet yükünün altında bulunuyor, ye 
her gün haksızca birçok hücumlara istihzalara 
mâruz kalmakta ve dinimizde mevcudolmıyan 
birtakım bâtıl fikir ve hurafeleri dine ve din 
adamlarına isnat ve iftara edenlere karşı salâ
hiyet yetersizliği yüzünden söz sahibi olama
makta ve binnetice yıpratılmaktadır. 

Bu kanunla salâhiyet ve hizmet bakımından 
faal bir duruma getirilecek ve bu müesseseye 
lâyık olduğu kıymet verilmiş olacaktır. 

Tasarının Geçici Komisyondaki müzakerele
rinde ben de bir nebze bulundum Komisyon her 
madde ve hattâ kelimeler üzerinde durmak su
retiyle tasarıdan beklenen neticeyi göz önünde 
tutmuştur. Teşkilâtın huzur içinde çalışabilmesi 
şüphesiz ki kanunun kendilerine vereceği sa
lâhiyet ve hizmet kabul edenlerin kabiliyet ve 
tahsil durumlariyle mümkündür. Bu gaye ile 
teşkilâta eleman yetiştirme maksadiyle kurul
muş olan tlâhiyet Fakültesi, Yüksek islâm 
Enstitüsü ve imam hatip okullarının tam ve kâ
mil mânasiylc maddi ve mânevi bakımdan teç
hiz edilmeleri ve aynı zamanda öğrencilerinin 
mesleklerine lâyık bir şekilde yetiştirilmeleri 
için hocalarında İslâm akidesine bağlı müsellem 
zevat arasından seçilmesi zaruridir. Aksi tak
dirde müspet netice almak mümkün olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir milletin tarihinde, insanlığa ve müstak

bel nesillerine en büyük borcu gençlerini en 
mükemmel şekilde yetiştirme işidir. Bu da an-
cek ve ancak dinî icaplara iman ve vukuf ile 
mümkünüdr. 

Gerek şahsi ve gerekse içtimai disiplin ile 
mümkündür. Gönül rızasiyle içten benimsiye-
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rek en sağlam itaat ve disiplinle imana da- I 
yanmış olandır. 

Bugünkü nesil yarınki milletin kendisidir. 
Bunların nefislerine ana ve babalarına memle
ket ve cemiyete iyi bir şekilde faydalı ola
rak yetiştirilmeleriyle vazifeliyiz. Aynı zaman
da mesuliyet de taşımakta olduğumuzu da unut
mamalıyız. Arkadaşlar kim ne derse desin in
sanlık âleminde en büyük mürşidi ve rehberi 
hidayeti kitabı mukaddesimiz olan Kur'andır. 

Bu mukaddes kitabı çocuklarımıza öğretip 
dinî duygularla teçhiz etmek esas vazifelerimiz-
dendir. insanlarda din bir ihtiyacı zaruridir. 
Bu kaçınılmaz bir hakikattir. Bütün iyi halle
rin menşei dindir. Dinsiz milletlerin sonu hüs
randır. Esasen lâiklik asla dinsizlik değildir. 

Bize gelince, ilkokullarımızda ve ortaokulla
rın birinci ve ikinci sınıflarında din dersi mevcut 
ise de bunların kifayetsiz olduğu aşikârdır, Ve 
bunun mânevi mesuliyeti de bizlere aittir. Okul
lardaki çocuklarımız dinimizin esasları hakkın
da bir bilgiye sahip değildirler. Bununla bera
ber din derslerinin mecbudiyeti de yoktur. 
Çünkü ihtiyaridir. Din derslerinin de diğer 
dersler gibi mecburi olmasının milletçe temenni 
ederim. Ayrıca din dersi verecek öğretmenle
rin de bilgi, itikat ve ibadet yönünden yetişmiş 
olmaları şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, cemiyet hayatında 
başta gelen esaslardan birisi de ahlaktır. Bu 
da dinî bilgi ve inançla mümkündür. Bugünkü 
cemiyet hayatımızdaki ahlâk tereddisi maale
sef gün geçtikçe cemiyeti tehlikeye götürmekte
dir. Bunun âmil ve sebebi de Allahı bilmemek 
ve Allah korkusunu nefsinde hissetmemekten I 
mütevellittir. 

İslâmiyet asırlar boyunca milyonlarca Müs
lüman Türkleri saadet hedefine sevk ederek ci
han şümul birlikler teşkil ederek muazzam dev
letler vücuda getirmiştir. Bu bir tarihî haki
kattir. 

Şayanı eseftir ki, Türk ve İslâm camiasında I 
yetişen bâzı sapık kimseler her geriliği İslâm 
Dininde göstermeyi bir hüner saymaktadırlar. I 
Bu yanlış görüşlerinde de ısrar ederler. Bu id- I 
dia ise kötü bir zihniyet ve katı bir garezkâr- I 
lıktan ve iftiradan ibarettir. 

Evet bugün memleketimizde bâzı hususatta I 
bir gerileme vardır. Bunun sebebi maneviyata | 
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bigâne olanların dedikleri gibi İslâm Dini de
ğildir. Zira bu din mütamadiyen terakki ve 
ilerlemeyi emreden bir dindir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tarihimizi göz önüne getirenler pekâlâ bi

lirler bin sene evvelki insanlar Anadolu'ya Müs
lüman olarak gelmişler ve buralardaki Hıristi-
yanlara İslâm Dini önünde diz çöktürmeye mec
bur etmişlerdir. Hepiniz bilirsiniz dinden uzak
laşan milletler tereddi eder. Memleketlerini 
müdafaadan acze düşer, çünkü vatan uğrunda 
ölmek aşkı yine dinden doğar. Misâl olarak 
Milli Mücadele tarihimiz kâfi değil midir?. 

Arkadaşlar, bu mukaddes ve ulvi dinimizi 
yıkmak için ne kadar büyük faaliyet yapıldığı 
malûmdur. Memleketimiz içinde Hıristiyanlar 
broşürler dağıtarak kendi dinlerine çağırmakta 
komünizm ise bilhassa dinimizi yok etmeye uğ
raşmaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, bağlayınız 
lütfen. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. Bu tehlikeleri düşünerek mu
kaddes dinimizi korumak vazifesi ancak ve an
cak Büyük Millet Meclisinin vazifesidir. Yu
karda saydığım hususlara göz yummak memle
keti tehlikeye sokmak demektir. 

Arkadaşlar Türkiye'miz asırlarca İslâm Dini
nin en faal bir kaynağı ve en zengin bir merkezi 
olmuştur. 

Bâzı kötü fikirli insanların «Dinî terakkiye» 
mânidir diye yaptıkları kasıtlı hareketleri hiç 
şüphe etmem ki revaç bulmıyaeaktır. Bu gibi 
fikir ve hareketleri savunanlar çok büyük hüs
ran içindedirler. Bu millet mukaddes Dininin 
her türlü tecavüzden korunmasına canlarını 
feda etmeyi de şeref bilecektir. Onun için 
bu mukaddes Dinimize lâyıkı olduğu mertebeyi 
vermek ve din adamlarımızın icabeden yerlerde 
kendilerine lâyık olan vazifelerini taksim etmek 
de bizim vazifemizdir. Dinsiz bir cemiyetin Ta
şıyacağına inananlar aldanırlar. Dinsiz mem
leketler, görüyorsunuz, birikirinde haysiyet ta
nımıyor, şeref tanımıyor, namus tanımıyor. 
Biz böyle mi olmak isteriz? Asla. Biz bu Di
nimiz uğruna canlarımızı feda etmeye* kararlı
yız. Ve Allahm indinde de, cemiyet indinde de 
biz bu şerefli vazifeyi seve seve yapacağımıza 
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inanıyoruz Hepinizi saygı ve hürmetle selâm
larım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. ı 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar- I 

kadaşlar, şu on dakika içinde, bu güzel kanun 
üzerinde fikirlerimizi ifade etmeye çalışacağız. 
Evvelâ, böyle, bir kanunu Meclise sevk eden 
Hükümetlere ve böyle bir kanunun yapılmasına 
hizmet eden bütün kanun teklif çilerine ve ilgili j 
bilgili kişilere teşekkür etmek lâzımdır. Kanun, 
Anayasamızın 154 ncü maddesindeki Anayasa 
prensibi hududu içinde hazırlanmıştır. «Genel 
idare içinde yeralan Diyanet işleri Başkanlığı 
özel kanununda gösterilen görevleri yerine ge
tirir» denmektedir Gerçekten bu husus bizim 
millî tarihimizin sosyal gelişmesi içerisinde aşa
ğı yukarı 50 - 60 senelik bir tutumuzun Ana
yasada tescilinden ibarettir. Ve Anayasamız 
din bakımından ve lâiklik anlayışı bakımından 
çok esaslı bir görüş taşımaktadır. Bu görüşün 
zıddı din işlerinin din cemaatleri tarafından yö
netilmesi usulüdür. Fakat, tarihimizin seyri 
içinde gerek İkinci Meşrutiyetin mütefekkirleri, 
gerekse Büyük Atatürk, ve onunla birlikte 
olan ve ondan sonraki Atatürk'çüler lâiklik 
anlayışımızı, din teşkilâtı anlayışımızı başka 
bir açıdan mütalâa etmişler ve büyük mütefek- 1 
kir Ziya Gökalp, 30 Eylül 1916 da yazdığı bir 
makalede, ki o zaman cemaat teşkilâtı istiyen- j 
ler çıkmıştılar. Edirne'de teşkil olunan Cemaa- | 
ti Islâmiye Teşkilâtı. Diğer vilâyetlerde tatbik 1 
edilmedi. Çünkü cemaatin siyasi bir mahiyeti ] 
haiz bir nevi natamam devlet olduğu anlaşıldı. 
Şimdi buradan da anlaşılmaktadır ki, bu fi- ] 
kir Atatürk tarafından benimsenmiş ve yeni ] 
Anayasamızda tesbit edilmiş olduğuna göre, 1 
bir millî anlayıştır. Şimdi bu esas içinde kanu
na baktığımız zaman kanunda ilerde bâzı eksik- I 
likler bulunabilir, bulunabileceğine de kaani-
im. Fakat her şeyden evvel böyle bir kanunun 
hazırlanmış olması büyük bir adımdır, yenilik
tir. Çünkü buna takaddüm eden daha evvelki 
kanunlar 1924 tarihinde 429 sayılı Kanunla Di
yanet işleri Başkanlığı kurulmuş, 1935 yılında 
2800 sayılı Kanunla bu kuruluşun görev ve 
yetkileri tâyin edilmiştir. Daha sonra yapılan 
ufak tefek tadiller vardır. Binaenaleyh 1924; 
1964 - 1965 tam 40 sene sonra böyle bir kanu
nu yapmak bize müyesser olmuştur. Bu kanun- | 
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i da gördüğüm, en büyük devrim hükmü, inkı

lâp hükmü, sayıları Türkiye'de meslek grup-
I lan itibariyle en önde bulunan; bütün meslek 

grupları Türkiye'de istatistiklerle tasnif edil
miştir; bir numarada kalabalık olduğu meslek 
grupu din adamlarıdır, arkadaşlarım. Miktarı 
şimdi hatırımda değil, kütüphaneden istedim, 
âni geldiğinden dolayı kanun, yanımda değil-
di. Fakat zannediyorum ki, bu meslekte olan
ların sayısı 60 - 70 bine varıyor. Ondan sonra 
en büyük meslek grupu, Türkiye'de öğretmen-
lerimizdir. Binaenaleyh, bu kanun neden gelme
miştir, neden getirilmemiştir, neden din adam
larının hayatları ve maişetleri ciddî bir zaptu
rapt altına alınmamıştır? Bunun cevabını bu 
istatistikî rakamlarda görmek mümkündür. 

I Çünkü, islâm ananelerinde, Osmanlı Devletin
de ve daha evvel Selçuk Devletinde din işleri, 
mabet işleri umumiyet itibariyle devletin elin
de değildir. Türk Milleti kendi dinine ait, 
inançlarına ait işleri kendi teşkilâtiyle, vakıf
larla ve diğer birtakım teşkilâtlariyle kendisi 
yönetmekte idi. Fakat Cumhuriyetin ve yeni 
Türk Devletinin kuruluşundan sonra fakir ve 
zaruret içinde olan bir memleket, düşman işga-

I li altından kurtulmuş, camileri yıkılmış, insan-
j lan ölmüş, bütçesi kıt. işte bu şartlar altında 
I bugünkü moda tabiriyle az gelişmiş bir mem-
I leketin insanları olarak hakikaten önem veril-
1 mesi lâzımgelen, iyi yetiştirilmesi lâzımgelen 
I iyi yetiştirilmediği takdirde hepimizi yürekten 
I üzen bu kıymetli insanlara o günün imkânları 

içerisinde ancak birşey tanmabilmiştir. Şimdi 
I gönül isterdi ki, bâzı arkadaşlar haklı olarak 
1 din adamlannın bu kanunda ele alınmasını is-
I tisnasız kabul ediyorlar. Yalnız bâzı arkadaş

lar da şu noktaya takılmaktadırlar. Personel 
kanunu ile bunun bir arada mütalâa edilmesi. 
Prensip doğrudur arkadaşlar, fakat biz eğer 
personel kanununu bu iş için beklemeye kalkar
sak, bu kanunu çıkaramayız, öbür Meclis çıka
rabilir mi, çıkaramaz mı? Bilinmez. Çünkü mec
lislere girerken bizler, çok şeyler yapabileceğimi
zi sanmıştık. Çok şeyler yapmışızdır ama, geri 
kalan çok şeyler de mevcudolmuştur. Şimdi bu 
kanun, evvelâ, bu yüksek mesleke bu ışık saça
cak, nur verecek mesleke gireceklere, bir imkân 
tanımıştır. Üniversite mezunu olanlar bu mesle-

I ke katıldıkları takdirde, 3 üst derece maaş ve 
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mevki alabileceklerdir. Bu yenilikler bu mesleke, 
gelişi, akışı ve kıymetli, dirayetli elemanları ka
zandıracaktır. 

Bunun yanında yüksek kurullarda bulunan
lar için ayrıca ödenek de tanınmıştır. Bunun 
yanında il müftüleri, ilçe müftülerine makam 
ödenekleri tanınmıştır. 

Hakikaten bu üzüntü verici bir haldir. Az 
kıt kanaat bir maaşla bir dini temsil eden kim
se sıkıntı içindedir. Bir kahve çayı kesesinden 
ikram ettiği zaman sıkıntı içinde kalacak du
rumdadır. Bunlara da gerekli yardımlar kon
muştur. Bunun yanında, müftüleri de arz et
miştim. Bugüne kadar köy bütçelerinin içinde 
mütalâa edilen imam ve din adamlarına ayrıca 
teklifte 75 lira, Hükümet tasansmda 75 lira 
konmuş. Fakat Komisyon daha ileri bir hüküm 
getirerek asgari kadrolara alınmaları imkânları
nı sağlamıştır. Ayrıca tahsillerini tamamlıyan-
lara bin lira aylık bir teşvik bedeli konmuştur. 
Pek küçük gözükür; ama demin arz ettiğim gi
bi 70 bin adamı olduğuna göre, 500 lira olarak 
teklif edilen sonradan 1 000 liraya çıkarılan bu 
hüküm din adamlarının yetiştirilmesini sağlıya-
cak niteliktedir. Çok takdire şayan bir durumda 
din üzerindeki görüş ve çalışmaları ancak neşri
yat yolu ile yapılır. Bu neşriyat da döner ser
maye ile mümkündür. Bugün döner sarmaye 
gayet cüzidir. Ve Diyanet İşlerinin bastığı mü
kemmel aydınlatıcı ve demin burada çok muh
terem bir arkadaşımın da söylediği gibi, daima 
bütün Dünyaya büyük din âlimleri yetiştirme 
ananesine sahip memleketimizde, hâlâ bu güf, 
bu mânevi güc devam etmektedir. Bunların ki
tap yazması ve basması imkânları vardır. Bun-
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lara imkân veren bir döner sermayenin 3 mil
yon liraya çıkarılması sağlanmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün bun
ları az gelişmiş ülkemizi ve umumi durumumu
zu nazarı dikkate aldığımız takdirde, iyi ve se
vinçle karşılamamaya imkân yoktur. 

önümüzdeki geçici maddelerde konulan hü
kümlerle sert hareket edilmemiştir. Kültürü az, 
memleketin şartlarından dolayı az kültürlü ol
dukları halde bu işlere alınmış, hüsnüniyet sa
hibi din adamlarına tahsillerini tamamlama im
kânları tanınmıştır. Geçici maddelerde konan 
bir hükümle beş senelik bir süre içinde bu hak 
onlara da tanınmıştır. O bakımdan bu tasarı 
bu işte, lâik Türkiye'de din adamlarına önem 
veren Türkiye'de Anayasanın prensipleri ve 
ışığı altında ileri bir adımdır. İnşallah diğer 
meclisler bundan daha ileri adımları getirecek
lerdir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanunun tümü üzerinde görüşmeler bitip mad
delere geçilmesi oylanacağı ana kadar arkadaş-
larımızın değişiklik önergelerini Riyasete ver
melerini rica ederim. Maddelere geçildiği an
dan itibaren değişiklik önergelerini kabul et
mek usul yönünden mümkün olamıyacaktır. Bu
nu belirtmeyi bilhassa önemle kaydetmek iste
rim. 

Meclisçe müttehaz karar gereğince, bir ar
kadaşımızın daha konuşma imkânı hâsıl olama
maktadır, bu bakımdan oturumu saat 15.00 te 
toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN —- Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Mılatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 102 nci Birle- simine devam ediyoruz. 

3 . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKA-N — Çoğunluk var, görüşmelere 

bağlıyacağız. 
Sayın Talât Oğuz, za'tıâüniz ne hakkında gün

dem dışı söz istemiştiniz? 
TALAT OĞUZ (Mardin) — Güney-Doğu ile 

ilgili bir-iki mevzu hakkında konuşmak istiyo
rum. Toros Ekspresinin durumu hakkında. 

BAŞKAN — Peki, oturunuz efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENÜL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'tri Suriye Hükümetinin Türkiye aleyhindeki 
tutumuna ve Suriye'deki Türk topraklarının du
rumu hakkında Dışişleri Bakanlığının tedbir al
ması gerektiğine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Arı'kan, 
hakkında konuşmak istiyorsunuz? 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) 
ye'deki Türk toprakları hakkında. 

zatıâliniz ne 

Suri-

BASKAN — Buyurun. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, biz hiçbir zaman bu kürsü
yü fuzu1 en işgal etmek için ve hattâ radyoyu iş
gal etmek için buraya çıkmadık. Mühim bir me
sele olduğu için söz aldım, müsaade edin de söy-
liyeyim. 

Muftıterem arkadaşlar; geçen Ihafta bu kürsü
de bir konuşma yapan Sayın Profesör Fahrettin 
Kerim Gökay, Suriye Devlet Başkanının Halep'
te yaptığı ve Hatay ile ilgili olan bir konuşması
na değinerek gerekli cevaplan vermişti. 

Bendeniz meseleyi çok daha vahîm görmekte
yim. Suriye'nin bize karşı tutumu çok daha esef 
verici ve çek daha hasımanedir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Suriye Türk aleyhtarı bütün cereyan
lara sahne ve melce olmuştur. Yıllarca tanınmış 
eşkıyayı barındıran Suriye, kurulduğundan bu

güne kadar, Türk iktisadiyatını baltalıyan ka
çakçıların hâmisi rolünü de elden bırakmamıştır. 
Son yıllarda kendisini kardeş kabul ettiğimiz 
Suriye, tamamen hasmame bir tavır takınmış, son 
Baas Hükümeti ise gelip geçen Suriye hükümet
leri gibi bâzı meseleleri daima aleyhimizde istis
mar konusu halinde ele almış, sık sık tertiplenen 
mitinglerin ve nümayişlerin tertipçisi ve koru
yucusu olmuştur. 

Suriye'nin bu mütecaviz hareketleri sözde kal
mamış, fiiliyat sahasına da intikal etmiştir. Ger
çekten Suriye, Lozan Andlaşması gereğince Su
riye'de kalan Türk topraklarının sahiplerine za
man zaman müşkülât çıkarmış, pasavanlarını 
iptal etmiş, mahsullerini Türkiye'ye getirmeleri
ne engel olmuştur. Lozan ve Halep andlaşma ve 
ve protokollerini ibu suretle açıkça ihlâl eden bu 
komşu Devlet, Edip Çiçekli iktidarında işi büs
bütün azıtarak Suriye'delki Türk topraklarına el 
fcoymıya matuf bir kararname çıkarmıştır. Bu 
suretle Suriye'deki yüzbinlerce dönümlük Türk 
toprakları Suriye topraklarına ilhak edilmek is
tenmiştir. 

Şimdi öğreniyoruz ki, Haziran sonuna kadar 
Suriye'de dâva ikame etmiyen Türklerin toprak
lan tamamen Suriye toprağı olarak kabul ve ilân 
olunacak ve Türklere hiçbir hak tanınmıyacaktır, 
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Yine öğreniyoruz ki bâzı cenup vilâyetleri 

milletvekili ve senatörleriyle arazi sahiplerinden 
bir kısmının yaptıkları müracaatlar karşısında 
Hariciyemizin takındığı tavır son derece acıdır. 
Hariciyemiz ilgililere bir dernek kurmalarını ve 
işi bu dernek marifetiyle takip etmelerini tavsi
ye etmiştir. Hayır arkadaşlarım. Bu iş bir der
nekle halledilecek bir iş değildir. Bu iş Hükümet 
işi, Devlet işidir. Hükümetimizin meseleyi derhal 
ele alması ve gerekirse Türkiye'deki Suriye top
raklarına elkoyup mukabelei bilmisilde bulunma
sı iktiza eder, aksi balde tarihî mesuliyetten kim
se kendisini kurtaramaz. Hükümetin biran önce 
meseleye bir hal çaresi bulmasını ve komşu Su
riye Hükümetinin de itidale, hakkaniyete ve kar
deşliğe avdetini temenni ederim. (Alkışlar.) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Diyarbakır ilinde görülen işsizlik sebebiy
le iş sahalarının artırılması, yurt dışına çıkmak 
istiyen işçilere öncelik tanınması ve maddi yar
dım yapılması konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN —Sayın Güldoğan, Diyarbakır'da 
müşahedo edilen işsizlik konusunda gündem 
dışı kısa bir konuşmada bulunmak istiyorsu
nuz. Buyurun. 

HÎLMÎ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) —Aziz 
arkadaşlarım, Diyarbakır'da geçirdiğim kısa bir 

5. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gulek ve Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (î/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) (1) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, şimdi 
daha önce Yüce Meclisin almış olduğu bir ka
rar gereğince haftanın Çarşamba, Perşembe, ve 
Cumr, günleri münhasıran Siyasi Partiler Ka
nunu görüşmemiz gerekmekte bulunduğu için 
Siyasi Partiler Kanununun görüşülmesine 
geçmekteyiz Sayın Ataöv sunuş var, ama, daha 
önce Meclis almış olduğu bir kararla Çarşamba, 
Perşembo vo Cuma günl'eri münhasıran Siyasi 
Partiler Kanununun görüşülmesini vaz'etmiştir. 

(1) 527 S. Sayılı basmayazıyı 6.2. 1964 
tarihli 49 ncu Birleşim tutanağı sönundadır. 
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geziden sonra gördüm ki, ger'ek merkezde, ge
rekse ilçelerde gvmiş vatandaş topluluğu işsiz
likten şikâyet etmekte, kendilerine çalışacak iş 
sahaları bulamamaktadır. Geçen yıl bizden 
memurluk gibi iş istiyen bu kişiler, bu defa ame
leliğe razı olmaktadırlar. İşveren müesseselerle 
temas ettim «evet çok müracaat vardır, imkân
larımız da kıttır hepsini karşılıyamıyoruz» de
diler. Elbetteki bu cevap haklı ve yerinde idi. 
Şimdi benim Hükümetten istirhamım şudur; 
Diyarbakır ilinde ve ilçeler'ndc hattâ Gü
ney - Doğu bölgesindo bulunan işsiz vatandaş
ların hepsi geçim skıntısı çekmektedirler. Bun
ların süratle iş sahalarına aktarılması, eğer 
bu mümkün değilse, yurt dışında çalışmak is-
tiyenlere tercih hakkının tanınmasını istirham 
ediyorum. 

Yino Sayın Hükümetten ikinci olarak; bun
lara iş bulununcaya kadar geçimlerinin sağlan
ması vo sıkıntıdan kurtarılmaları için kendile-
rino ayrıca maddi yardımın da yapılmasını is
tirham ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, 
zatıâlinizin önergesi Başkanlık Divanını ilgi
lendirdiği için, yarınki Başkanlık Divanı gün-
demino alınıp orada müzakero edilmesi gereki
yor. Bu bakımdan bunu geçiyoruz. 

İŞLER (Devamı) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sunuştur, ko
nuşulabilir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sunuşun dahi 
mevzuubahsolabilmesi için, Yüce Meclisin bu 
protokolü değiştirmesi lâzımdır. Biz nihayet bu
rada bir taleple bağlıyız. Talebolmadan hiçbir 
karar vermemiz mümkün değildir. Meclisin kc 
rarlarını kendiliğimizden değiştirmek yetkisine 
de sahip değiliz. Geçen birleşimde Siyasi Par 
tiler Kanununun üçüncü kısmı üzerinde müza
kereler devam etmekte iken, beş arkadaşımız ko
nuşmuş ve sıra Sayın Turhan Bilgin'e geldiği 
anda yeterlik önergesi gelmişti. Fakat altı ar
kadaşımız konuşmamış olduğu için kifayet 
önergesini oylamamız mümkün olamadı. Sayın 
Turhan Bilgin. 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Vazgeç
tim efendim. 
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BAŞKAN* — Sayın Osman Orhan Bilen. Sa

yın Bilen zatıâlinizin hastalığına binaen yazılı 
nutkunuz var. Bunu okuyalım müsaade eder mi
siniz? Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bilen 
rahatsız olduğu için kürsüye kadar çıkıp Si
yasi Partiler Kanununun bu kısmına ait fikir
lerini beyan etmekten mahrumdum. Bu sebepten 
İçtüzükte mesağ vardır. Kendilerinin yazılı nu
tuklarını kâtip arkadaşımıza okutuyorum. 

OSMAN ORHAN BÎLEN (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; 

Aşağıda iki noktayı beyan etmek üzere 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Birisi, ma
lî hükümlerin gelirbr bölümünde 18 nci mad
dede ifadesini bulan üye aidatıdır. Madde 78 
do (her üye, partiye girişinde bir aidat yükümü
nü kabul etmek zorundadır) diyor. Aynı mad
denin dördüncü fıkrasında iso (Bir parti üyesi, 
borçlu olduğu aidatı tam olarak ödemedikçe, par
tinin hiçbir organına veya makamına se
çilemez, atanamaz vo her hangi bir ön-
öaçim veya yoklamada aday olamaz.) der. 
Bu suretle köyde oturan vatandaşların aidat 
vermemesi kabul ediliyor demektir. Bir başka de
yimle 78 nci maddenin yukarda bahsettiğimiz 
dördüncü fıkrası dışında kalanlar bir partiye 
aidat vermekte tamam'en serbesttirler. Köyde 
oturan vatandaşların d?, bir partiye üye oldukları 
takdîrdo bir aidat yükümünü kabul etmek zo
runda olduğu düşünülürse önseçimi düzenliyen 
37 nci vo mütaakıp maddeleri ve bilhassa tasa
rının 44 ncü maddesinin tatbikatında birçok 
zorluklarla karşılaşılır. ŞöyleKİ, köylerdo parti ' 
üyeleri yahut taraftarları çok iken bâzı sandık
lardan önseçimde ancak birkaç oy puslası bâ
zılarından ise tamamen boş çıkacaktır. 78 nci 
maddenin son fıkrası dışında kalanların aidat 
yükümünü kabul etmek zorunda kalmayışları 
ki, herhalde doğrusu budur, bu da maddenin 
birinci fıkrasındaki (Her üye partiye girişinde 
bir aidat yükümünü kabul etmek zorundadır) 
hükmü ilo tatlılıkla bağdaşamaz. Bir maddenin 
ilk fıkrasında her üyenin aidat vereceği umumi 
hükmü konurken, son fıkrasındaki hükümle bu 
mecburiyeti çok az kimselere yüklenmiştir. Bu 
maruzatımda köyde oturanlarla, şehirde otu
ranları tefrik etmemedeki kasdım şudur 
ki, şehirde oturanların aidoldukları parti 
kademelerine müracaat ederek aidatlarını in-
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dirmeleri veya bütünlükle kaldırmaları münv 
kün vo kolay iken köyde oturupta kademe
lerde ödev alacak kimseler hususunda müşkülâtla 
karşılaşacaktır. Komisyon ve Yüksek Meclisinû 
kabul buyurdukları takdnde 78 nci madd'enin 
ilk fıkrasına (köyde ikamet edenler ve oturan
lar dışında) ibaresi eklenmeli vo aynı maddenin 
3 ncü fıkrasının sonuna (veya tamamen kaldırı
labilir) deyimi eklenmelidir. 

Şunu da ifâde etmeliyim ki, mahallî zaruret
lerle maddi durumu iyi olan kimselerden, nerde 
otururlarsa otursunlar bağış .alınabileceği tabiî
dir. Söylemek istediğim ikinci nokta 87 ncimad-
deyo aittir. Bu maddede «siyasi partilerin gelir
leri makbuz karşılığına alınır» denmekte ve ikin
ci fıkrasında (parti teşkilat kademeleri, kullan
dıkları makbuzların dip koçanlarını merkez yö
netim organına iade etmek zorundadırlar) denil-
meküedLv 

Malûmunuz olduğu üzere, her kademe yöne
tim kurulu kendi kongresine karşı sorumludur, 
bu sorum aynı zamanda malî sorumluluktur. 
Kendi kongresine hesap vermemiş ve dolayısiyle 
ibra olmamış bir yönetim kurulunun makbuz de
ğil dip koçanlarını partinin gen'el merkezine 
göndermesi do doğru olmasa gerektir. Başka yön
den aidat vo bağış yapanlar yönünden dip ko
çanlarının aynı yerde bir müddet kalması emni
yet vo itimat sağlıyacağı gibi doğması muhtemel 
yanlışlıkları da önler. Bu görüşümüz de Komis
yon vo sizlerce kabul buyurulduğu takdirdö 
87 nci maddenin ikinci fıkrasının birinci satırın
daki dip koçanları kelimelerinden sonra (mer
kez yönetim organının istemi veya kendi kongre
sini takibeden ay içerisinde) ibaresinin eklen
miş i ilo temin edilecektir. 

Bu iki noktp, için ayrıca takrir vermiyorum. 
Münasip görüldüğü takdirde kabul edileceğini 
bilL\ saygılarımı vo teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ceritoğlu. 
NURETTİN CERÎTOĞLU (Samsun) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Abdurrahmân Altuğ. 
ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik nizamımı
zın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin 
programlarında hedef güttükleri gayeyi gerçek
leştirmek için, çalışmalarını kolaylaştırmak için, 
birtakım maddi imkânlara sahibolmaları müna-
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kaşa kabul etmez bir gerçektir. Müzakeresini 
yapmakta olduğumuz Siyasi Partiler Kanununun 
bu bölümü, s'yasi partilerin bu ihtiyaçlarım kar
şılamak için birtakım hükümleri kapsamaktadır. 
Hiç şüphe yok ki, esasında bunlarla beraberiz. 
Ancak, nıülv.m bir kısmı teferruat kabilinden ve 
siyasi partiler tüzüklerinde yer alması lâzım ge
len bu hükümlerden bâzılarını huzurunuzda mü
nakaşa etmek yerinde ve faydalı olacaktır. Ez
cümle siyasi partilerin gelir kaynaklarını göste
ren 77 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları bun
lar meyanmdadır. Bu fıkraları beraberce oku
yalım. 

Muhterem arkadaşlarım bu fıkralar şöyle di
yor; «Adaylık için başvuranlardan önseçime ve
ya yoklamaya girmeden önce alman özel aidat.» 
ve «Partinin katıldığı seçimlerde aday gösterilen
lerin seçim giderlerine katılma payları.» 

Bu maddeleri geniş bir şekilde izah eden, 80, 
81 nci maddelere göre bir kimsenin siyasi bir te
şekküle aday olabilmesi için üye aidatının âzami 
miktarı olan 1 200 liranın iki ve dört mislini, ya
ni ceman 7 400 lira civarında bir para ödemesi 
icabediyor. Aziz arkadaşlarım, milletvekilliği mü
cadelesinin nasıl olduğunu hepiniz yakinen bil
mektesiniz. Bütün arkadaşlarımız mensubolduk-
ları siyasi partilerinin gayelerini, programlarını 
gerçekleşetirmek için ortaya atıldıkları zaman bir
çok maddi külfetlere katlanmaktadırlar. Bunun 
yanında bir de bu kadar ağır aidat ve para öde
meye mebcur edilirse, bu demektir ki, gelecekte 
cebinde parası olmıvan milletvekili seçilemiyecek-
tir. Şu halde bu Meclis yalnız zenginlerin top
landığı bir Meclis olacaktır. Zannetmiyorum 
ki, demokratik nizam ile idare edilen bir memle
kette bu fikirler revaç bulabilsin. Bu bakımdan 
madde, "madde müzakeresi mümkün olmıyan, bö
lüm bölüm müzakeresi yapılmakta olan bu ka
nunun, bu ince noktalarını eleştirmek ve ona gö
re hüküm vermek ve karara bağlamak icabeder. 
Aksi halde biz demokratik nizamın vazgeçilmez 
unsurları olan siyasi partileri bu kanunla bir ni
zama sokmaya çalışırken bu Meclisi sadece zen
ginlerin yer aldığı bir teşekkül haline getirmek
ten öteye bir iş yapmamış oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun diğer bir 
maddesi daha vardır ki, o da; 86 nci maddedir. 
Hepimizin bildiği gibi, Secim Kanununda bir de
ğişiklik yapılmış ve birleşik oy puslası sistemi ka
bul edilmiştir. Buna göre siyasi partilere Dev- | 
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letçe yardım mevzuubahis değildir. Halbuki bu 
madde aynen kabul edilen protokole göre «Siya
si partilere, katıldıkları seçimlerdeki oy puslala-
rı, kâğıt, mürekkep ve sair baskı bedellerinin mik-
tarmca Devletçe nakdî yardım yapılır.» hükmü
nü ihtiva etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, seçim sistemi ve oy 
puslalarmm basılması sistemini değişmiştir, 
Bundan böyle birleşik oy puslası sistemi içinde 
pusulalar doğrudan doğruya Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından, Devlet tarafından finanse edil
mek suretiyle bu kurul tarafından basılacaktır. 
Şu halde siyasi partilere, bunun için ayrıca bir 
yardım yapılması mevzuubahis değildir ve ka
nun hükmüne göre mümkün değildir. Bu iti
barla bu maddenin mutlak surette metinden çı
kartılması iktiza eder. Bu hususta Sayın Baş
kanlığa bir önerge takdim ediyorum, arz etti
ğim bu hususların Yüksek Meclis ve komisyon
ca nazarı itibara alınmasını rica eder hepinizi 
saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü kısım üzerinde yapılan görüşmelerle 

durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Sahabettin Orhon 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Nihat Diler buyurun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte 
bulunan kanun tasarısının üçüncü kısmı yirmi 
kadar maddeyi ihtiva etmektedir. 

BAŞKAN — Lütfen mikrofona yaklaşın 
efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bu maddeler 
üzerinde tüzük hükümlerine göre teker teker 
müzakere Yüce Meclisçe kabul edilmemiş kal
dırılmıştır. Ayrıca bölüm bölüm müzakeresine 
de imkân verilmemiştir. Kaldı ki, Saym Ko
misyon Sözcüsünden sorulan suallere de Komis
yon Sözcüsü itmam edici cevaplar vermemiş 
bulunmaktadır. Ve maddelerin mucip sebeple
rini teker teker izah lüzumunu da hissetmemiş
tir. Binaenaleyh, vaziyet aydmlanmamıştır. Bu 
bakımdan müzakerenin kifayeti kabul edilirse 
bu aksak olduğu yüzde yüz muhakkak olan bir-
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takım maddeler çıkacak, binaenaleyh ilerde par
ti faaliyetleri mutlak mânasiyle büyük müşkü
lâtlarla karşıkarşıya kalacak, istenilen fayda
dan ziyade bir zararr ortaya çıkarması bahis 
mevzuu olacaktır. Bu bakımdan kifayetin kabul 
edilmemesini istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Üçüncü kısım üzerindeki mü
zakerenin yeterli görüldüğüne dair olan öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Maddeler üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerini okutacağım. Müsaade eder
seniz evvelâ 78 nci madde üzerinde verilmiş bu
lunan muhtelif önergeler var, onları okutaca
ğım. 77 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gelirler 

Gelir kaynakları 
MADDE 77. — Siyasi partilerin sağlıyabile-

cekleri gelirlerin çeşitleri aşağıda gösterilmiştir: 
1. Parti üyelerinden alman aidat; 
2. Partiye mensup Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyelerinden alman aidat; 
3. Adaylık için başvuranlardan önseçime 

veya yoklamaya girmeden önce alman özel ai
da t ; 

4. Partinin katıldığı seçimlerde aday göste
rilenlerin seçim giderlerine katılma payları; 

5. Parti yayınlarının satış bedelleri; 
6. Parti bayrağı, filâması, rozeti ve benzeri 

rumuzlarının satışından sağlanan gelirler; 
7. Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti 

makbuz, defter ve kâğıtlarının sağlanması kar
şılığında alman paralar; 

8. Parti lokallerinin işletilmesinden elde 
edilen gelirler; 

9. Partice tertiplenen balo, eğlence, müsa-
m^ro. konser, spor müsabakası ve konferans 
gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler; 

10. Partinin tertiplediği piyango gelirleri; 
11. Parti mamelekinden elde edilen gelirler; 
12. Bağışlar; 
13. Krediler; 
14. Kanuna veya yasama meclisleri içtüzük

lerine göre Devletçe sağlanan yardımlar. 
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BAŞKAN — 77 nci maddeye ait değişiklik 

önergelerini okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Partiler kanun tasarısının 77 nci maddesinin 
3 ve 4 ncü fıkraları birleştirilerek aşağıdaki 
şekilde 3 ncü fıkra haline getirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

3. «Adaylardan önceden belli edilerek alı
nan yoklama paraları.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına, 
Partiler kanun tasarısının 77 nci maddesi

nin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ek fıkra —• Bu maddedeki yazılı gelirlerden 
hiçbir suretle vergi ve resim alınamaz. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin 1 nci bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«1. Parti üyelerinden alman giriş aidatı 

ve yıllık veya aylık aidat.» 
C. H. P. Grupu 

A. P. Grurm Başkanı Başkanvekili 
izmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu Başkanvekili 

Konya Yozgat 
irfan Baran ismail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in birinci 
önergesi tekrar okundu.) 

•,REŞİT ÜLKER (İstanbul) ~- içtüzüğün 
119 ncu maddesine göre, kısaca önergemi izah 
etmek isterim. 

BAŞKAN —• Oylama sırasında bu talebiniz 
vııkubuluyor. Daha evvel önerge okunurken ta
lebinizi ifade etmek mümkün değil miydi Sayın 
Ülker? Tam önergenizi oya koyacağım zaman 
talebinizi söylüyorsunuz. Dikkat ederseniz usu
le göre evvelemirde, bütün gelen değişiklik 
önergelerini okutuyoruz, neden sonra da teker 

— 94 — 



M. Meclisi B : 102 
teker okutup oylarınıza sunacağız,. diyoruz. Bu 
iki zahmetin kendisine göre bir usulü, kaidesi 
varki yaptırıyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan 
özür dilerim, gecikmiş olabilir, bir kelimeyle 
izah edeyim. 

BAŞKAN —- Bir kelimeyle buyurun efen
dim. Ve bu gayriusulî davranışınızı tamamen 
takdire taallûk eder mahiyette addediyorum. 
Vuzuh olgun diye, yoksa usule aykırıdır, beya
nınız. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başka
na teşekür ederim. Ben gecikmişim. 

Şunu arz etmek istiyorum; şimdi okunan 
önergede partiye verilecek gelirler bahis ko
nusu. Bu gelirlerden vergi alınması da bahis 
konusu olabilir. Bunların alınmaması hususun
da sendikalarda ve sairede de aynı şekilde ha
reket edilmiştir. Bu verginin alınmaması uygun 
olur mütalâasiyle bu teklif yapılmıştır. 

Diğer teklif de, adaylardan bir önde para 
alınacak yeni adaylığa girerken, bir de adaylığı 
kazandığı zaman para alınacak. Bunlara pay 
deniliyor. Bundan belki de orada yapılan mas
rafların taksim edileceği mânası da çıkabilir. 
Bu bakımdan ikisini birleştirip «adaylık parası» 
diyorum efendim. Teşekkür ederim. 

• GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Müsaade ederseniz bu
nunla ilgili yerimden bir mütalâada bulunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Sayın Reşit Ülker arka
daşımızın partilerin paralarından vergi alııima-
.ması hakkındaki kanaati umumiyet itibariyle 
yerindedir. Ancak, ezcümle partiler tasarısının 
85 nci maddesinde; «Siyasi partiler amaçları 
dişında taşınmaz mal edinemez» dendikten son
ra «Partiler amaçları içinde olmak şartiyle sa-
hiboldukları taşınmaz mallardan gelir sağlaya
bilirler» denmiştir ki, bu gibi gelirlerden vergi 
alınması da hakkaniyet icabıdır. Prensibe ilti-

-hjak ettiğimiz ' cihetle., teknik istisnaları düzen
lemek üzere takrirlerle birlikte bu maddenin 
komisyona iadesini istirham 'ediyorum. 

BAŞKAN — Bir. maddenin değişiklik öner
geleriyle birlikte komisyona iadesi Heyeti Umu-
miy.eriin kararına vabestedir. Bu bakımdan ko-
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misyon maddeyi değişiklik önergeleri ile birlik
te istemektedir. Komisyonun bu talebini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleriyle birlikte komisyona iade edilmiştir. 

Üye aidatı 
MADDE 78. — Her üye, partiye girişinde 

bir aidat yükümünü kabul etmek zorundadır. 
Bv. aidat, yılda oniki liradan az ve bin ikiyüz 
liradan fazla olamaz. 

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidat mik
tarını, kayıtlı bulunduğu kademe başkanlığına 
veya yardımcı kol başkanlığına yazı ile bildire
rek artırabilir. 

Aidatı alacak olan kademe veya yardımcı 
kol yönetim organı, parti üyesinin vermeyi ka
bul ettiği miktarda aidat ödiyecek durumda ol
madığını tesbit ederse, aidat yükümünü asgari 
hadde kadar azaltabilir. 

Bir parti üyesi, borçlu olduğu aidatı tam 
olarak Ödemedikçe, partinin hiçbir organına 
veya makamına seçilemez, atanamaz ve her han
gi bir önseçim veya yoklamada aday olamaz. 

BAŞKAN — 78 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
78 nci maddenin birinci fıkrasındaki «Yılda 

oniki liradan az» ibaresinin «yılda altı liradan 
az» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. « 

İstanbul İstanbul 
Sahabettin Orhon Nurettin Bulak 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan Siyasi partiler kanun ta

sarısının 78 nci maddesinin 2 nci fıkrasının «ve 
yazı ile bildirilerek artırılabilir» cümlesinin so
nuna «veya azaltılmasını istiyebilir» cümlesinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Abdurrahman Altuğ 

Meclis Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz partiler kanununun 

üçüncü kısmındaki 78 nci maddenin son fıkrası
nın aşağıdaki şekilde oya arzını saygılarımla 
rica ederim. 

Samsun 
Nurettin Ceritoğlü 
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78 nci maddenin son fıkrası : 
«Bir parti üyesi, borçlu olduğu, aidatı tam 

olarak ödemedikçe, partinin hiçbir organına 
veya makamına seçilemez ve seçemez, atanamaz 
ve her hangi bir önseçim veya yoklamada aday 
olamaz.» 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere konusu 78 nci maddenin aşağıda 

yazılı şekilde tadilini arz ve talebederim. 
Erzurum 

Gıyasetin Karaca 

Madde 78. — 
«1. Her üye partiye girişinde bir aidat yü

kümünü kabul etmek zorundadır. Bu aidat, yıl
da 10 liradan az ve bin liradan fazla olamaz. 

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidat mik
tarını, kayıtlı bulunduğu kademe başkanlığına 
veya yardımcı kol başkanlığına yazı ile bildire
rek artırılmasını istiyebileceği gibi, aidatın in
dirilmesini de talebedebilir. 

Bir parti üyesi, borçlu olduğu aidatı tam 
olarak ödemedikçe, partinin hiçbir organına ve
ya makamına seçilemez, atanamaz ve her hangi 
bir önseçim veya yoklamada aday olamaz.» 

Yüksek Başkanlığa 
78 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Bir parti üyesi, borçlu olduğu aidatı tam 

olarak ödemedikçe, - 17 nci maddede yazılı par
ti görevliliği veya yedeği dışında -partinin hiç
bir organına veya makamına seçilemez ve her 
hangi bir önseçim veya yoklamada aday ola
maz.» 

C. H. P. Grupu 
A. P. Grupu Başkanı Baskanvekili 

izmir Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu Baskanvekili 
Konya Yozgat 

îrfan Baran ismail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Baskanvekili 

Hatay 
Sekip inal 

Yüksek Başkanlığa 
78 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini arz ve teklif ederim. 
«Bir parti üyesi, borçlu olduğu aidatı tam 

olarak ödemedikçe, partinin - kongreler hariç -

12 5.1935 0 : 2 
hiçbir organ veya kuruluna veya köy ve ma-
hallelerdeki parti görevliliği ve yedekliği hariç 
makamına seçilemez ve her hangi bir önseçim 
veya yoklamada aday olamaz. Ancak, bu hü--

küm önseçim veya yoklamada veya ilçe delege
leri veya köy ve mahallelerdeki parti görevlisi 
ve yedeği seçimlerinde oy kullanılmasını hiçbir 
suretle önlemez. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — izahat verebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
dalha önceki beyanlarımda aidat bakımından bu 
kanunda yer alan durumun, hiçbir suretle mev
cut durumdan farklı olmadığını arz etmiştim. 
Hakikaten bugün de aidatını ödemiyenler, siyasi 
parti tüzel kişiliğine karşı borçlu durumdadır
lar. Parti isterse bu alacağını takibeder, ister
se taki'betmez. Fiiliyatta edilmemektedir. Bugün 
de bundan farklı bir durum yoktur. Yalnız ka
nunun teknik tedvin tarzı icabı, muhtelif mad
delerinde ve bu maddesinde yer alan hükümler 
de, her hal ve kârda kongreler hariç diğer organ
lara ve makamlara seçilmemek ve atanamamak 
hususundan gayrı aidat mükellefiyetini yerine 
getirmenin hiçbir müeyyidesinin bahis konusu 
olmıyacağı tasrih edilmiştir. Ezcümle bu mükel
lefiyeti yerine getirmiyenler yoklamalarda, ön 
seçimde oy kullanabileceklerdir, delege seçim
lerine katılabiltceklerdir. Köylerdeki ve mahal
lelerdeki parti görevlisi seçimlerine katılabile
ceklerdir. Ancak şimdiki halde önseçime mütaal-
lik maddeleri komisyon olarak geriye aldığımız
dan, daha önce o maddeler arasında yer alan bu 
istisnaların buraya naklinde komisyon olarak, 
kanun tedvini sistemi bakımından, fayda görü
yoruz. Bu itibarla şöyle bir tadil getiriyoruz, son 
fıkrada : «Bir parti üyesi borçlu olduğu aidatını 
tam ödemedikçe partinin - kongreler hariç -
bir organ veya kuruluna veya makama seçile
mez.» Ama kongreye delege seçilebilir, «ve her 
hangi bir ön seçim veya oylamada aday olamaz. 
Ancak bu hüküm ön seçim veya yoklamada veya 
ilçe delegeleri veya köy ve mahallelerdeki parti 
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görevlisi ve yedeği seçimlerinde oy kullanılması
nı hiçbir suretle önlemez.» 

BAŞKAN — önegrenizi değiştiriyor musu
nuz sayın sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Evet Sayın Başkan, de
ğiştirilmiş şeklini jfade ettim. 

Böylelikle görülüyor ki, aidat mükellefiye
tini yerine getirmiyenlerin tabi olacakları tek 
tahdit, sadece aday olamamak, muhtelif se
çimlerde aday olamamak ve kongre delegelikle
rinin dışında kalan parti vazifelerine seçileme-
mekten ibarettir. İdare heyetlerine, haysiyet 
divanlarına denetçiliğe seçilememekten ibarettir, 

NİHAT DİLER (Erzrum) — Sual soraca
ğım Sayın Başkan. 

BAŞKAN —Ne hakkında sual sormak isti
yorsunuz? • 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bu madde 
hakkında sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Şimdi haddi

zatında kendi aidatını ödemiyen üyeler, seçilmek 
imkânını haiz değildir. Müeyyide bu. Fakat 
seçme hakkını daima muihafaza etmektedir. Bu 
durum, rakip vaziyette bulunan bir siyasi par
tiye mensup iki insandan birisinin mevcut vesi
kaları kaybetmek suretiyle rakibini daha kötü 
bir duruma düşürmesine imkân vermez mi? Üye 
kayıt defteri noterden tasdikli bir defter değil
dir. Elinde bulunduran kimse bunu kaybederse, 
karşı taraf için çok daha menfi bir hal ortaya 
çıkmaz mı? Sayın komisyon sözcüsünden bu hu
susu izah etmelerini rica ediyorum, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (Devamla) — Parti defterlerinin noter
likte kayıtlı olacağına dair daha önce kaJbul edi
len maddede bağlayıcı hüküm vardır. Her hu
susta sahtekârlık yapılacağını esas kabul ederek 
kanun tedvinine imkân olmıyacağını Yüce Mec
lis takdir edecektir. Sahtekârlığın cezası, önle
yici tedbirler ve müeyyideleri zaten bu kanun
da ve diğer kanunlarımızda mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Güler, buyurun, sorunu
zu sorunuz. 

§EVKİ GÜLER (Afyon Karaihisar) — Sa-' 
yın Kırca, partiye aidat ödemiyenlerin , idare 
heyetlerine, diğer organlara, murakıplıklara 
öeçilemiyeceklerini, ancak genel kongreye delege 
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olabileceklerini buyurdular. Kongrede parti ida
recileri delegeler arasından seçileceğine göre, bir 
delege aidat ödememiştir; fakat idare kuruluna 
seçilmiştir. Bu vaziyet karşısında nasıl hareket 
edilecektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Daha önce seçilmemişso 
mi? 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Ha
yır izahatınıza göre delegeler kongreye iştirak 
edebilmek için bir parti aidatı ödemek mecbu
riyetinde değildir. İdare heyetine seçilenler ise 
parti aidatı ödemek mecburiyetindeedirler. 
Kongreye gelen ve aidat ödemiyen delegeler
den birisi idare heyetine seçilmişse durum ne 
olacaktır'. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Dikkat buyurulursa bir 
parti üyesi, borçlu olduğu aidatı tam olarak 
ödemedikçe, deniyor. Seçildikten sonra bu mü
kellefiyetini tam olarak yerine getirdiği anda 
elbetteki idare heyetinde yer alabilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin sual mi soracak
sınız? 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Hayır, 
benim bir takririm var, onun hakkında ̂ kısa
ca mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Saym Bilgin tarafından bir 
önerge verilmiştir, önergelerin en aykırıyı
dır. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 
— Tarafımdan bir önerge verilmiştir; konuşa
cağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 58 nci maddesi ruhuna aykırı 

olan 78- nci maddenin kaldırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
78 nci maddenin son fıkrasının tayyını tek-

lii ederim. 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, bendeniz bu maddenin kaldırıl
ması hakkında bir önerge verdim. Çok kısa ola
rak izaha gayret sarf edeceğim. 

s 
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Siyasi Partiler Kanununun birinci kısmın- | 

da, genel esaslarda; «siyasi partiler, toplum ve 
Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ve Özel ka
nunlara göre mahallî idareler seçimleri yolu 
ile ve belirli görüşleri yönünde etkilemek için 
sürekli çalışma amacını güden ve propaganda
ları açık olan kuruluşlardır.» denmektedir. Rik
kat buyuruiursa burada kamu faaliyetleri tâ
biri vardır. Anayasamızın dördüncü bölüm, 
siyasi haklar ve ödevler kısmında; 55 nci mad
de seçme ve seçilme hakkından bahseder. Va
tandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun 
olarak seçmek ve seçilmek hakkına sahiptir
ler. 56 ncı madde; siyasi partilerle ilgili hü
kümlerden. Parti kurma hakkı ve partilerin 
siyasi hayattaki yerinden bahseder. 57 nci 
madde partilerin uyacakları esaslardan bahse
der, ki, bu kanunun çıkmasına esas olan • mes
net budur. 58 nci madde; Her Türk kamu hiz
metlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete gir
me; «hizmete alınmada ödevin getirdiği nite
liklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.» de
mektedir. Bendeniz 78 nci maddeye bilhassa 
58 nci maddenin espirisine uyarak itiraz ediyo
rum. Ve bunun kaldırılmasının istirhamında 
bulunuyorum. Şimdi 78 nci madde üye aidatını 
mecbur tutuyor. Üye aidatını vermiyen, vere-
miyen hakikaten ister 12 lira olsun, ister 
120 lira olsun, bu parayı Türkiye'de veremiye-
çek binlerce, 10 binlerce köylünün mevcudol-
duğunu nazarı itibara alırsak bunu vermiye-
ne daha ileri giderek seçme ve seçilme hakkı
nı tanımamak Anayasanın siyasi haklar ve 
ödevler bölümüne ve bizim 57 nci maddeye is
tinaden çıkarılan bu kanunun 1 nci maddesin
deki espriye aykırıdır. Bu sebeple bu madde
nin kaldırılmasını, hiçolmazsa arkadaşımızın, 
Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın ileri sürdüğü 
son kısmın tamamen ortadan kaldırılmasını arz 
ve teklif ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, buyu
runuz. 

KEMAL SARIİBIİAHİMOÖLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım, yeknazarda ga
yet haklı bir hüküm karşısında bulunmakta
yız. Partiler birer siyasi kulüptür. Bunun üye
leri aidat vermelidir. Ve aidatla yaşıyan ku
lüpler güçlü olur. Bu hakikaten güzel bir fi-
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kir ve ideaJi de bu, böyle olmalıdır. Ama me
seleyi iki yönden tetkik etmek iktiza eder. Bu 
hüküm bu kanunda yer almalı mıdır, yoksa tü
züklere mi bırakılmalıdır? İkincisi de Türki
ye realiteleri böyle bir hüküm ısdarına imkân 
vermekte midir? Benim görüşüm odur ki, siya
si partiler Kanunu yani medeni memleketle
rin, demokratik memleketlerin hiç birisinde bu-
lumnıyan nevi ışahsına münhasır bir kanun, 
Anayasa tarafından emredildiği için çıkarılma
sı mecburiyeti vardır. Ama geçenlerde de bil-
münasebe söylediğim gibi, zaruretler kendi 
miktar]arınca takdir olunur, bu hududu geç
memek lâzımdır. Ana meselelerde son derece 
suiistimale müsaidolan noktalarda (birtakım ka
nun hükümleriyle suiistimalleri önlemede cemi
yetlerin büyük faydası vardır. Meselâ ön seçim 
müessesesi sayılamayacak kadâ^r faydalar ta
şıyan ve Türkiye ısiyasi hayatını dejenere ol
maktan kurtaracak.ve herkese, her medeni mil
lete örnek olacak bir müessesedir. İnşallah par
tiler protokolünde olduğu gibi değil de Hükü
met tasarısında olduğu gibi mükemmel ve me
deni bir anlayış içinde tedvin edilir. Buna 
benzer bâzı hükümleri muhafaza edip geri
ye kalan ve parti tüzüklerince tanzimi müm
kün ve lâzım olan teferruat hükümlerini İni 
kanundan çıkarmak lâzım. Yoksa partilerin ini
siyatifi elinden alınmış olur. Parti hayatı don
durulur. İçtimai hayatın daimi bir oluş içinde 
bulunması hasebiyle, kanun hükümlerinin za
man zaman ihlâl edilmesi zaruretleri doğabi
lir. Çünkü, hayat yürümektedir. Hayata uymu-
yan kanunlara rağmen, hayatı da yürütmek 
zorundayız. 

Bu itibarla, zorlamıyalım. Sayın Turhan 
Bilgin arkadaşımız haklıdır. Bu hükmün tümü
nü çıkarmak lâzım. Ama, hele son fıkrayı büs
bütün çıkarmak lâzımdır. Çünkü memleketimi
zin realitesi, bugün her partinin, bir partiye 
üye olmak istiyen kişinin aidat vermesine im
kân vermemektedir. 

Çünkü malûm fikirdir. Şu memlekette yıllar 
yılı köylünün, halkın en mtibrem ihtiyacı olan, 
yolunun yapılması için yangından çıkmış bir 
Devlet olarak alınmakta bulunan yol vergileri 
istismar mevzuu olmuştur. Yani şimdi de adetâ 
bir «parti vergisi» ihdas ediyor gibi aidat ihdası 
ne derece haklı, ne derece medeni icap ve an-
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layış neticesi olursa olsun halka haklılığı anla-
tılamıyacaktır, tepki yaratacaktır ve siyasi par
tileri bir bakıma bu kanunla kurtarmaya çalış
tığımız sermaye hâkimiyetine doğru sürükliye-
eektir. Kısacası bir takım kudretli kimseler, cö
mert kimseler Ibüyük ölçüde paraya dayanan 
hâkimiyetler kurabilecektir. Son derece tehli
keli bir gidişin mecburi istikametini çizmiş ola
cağız, burada. Bunu düşünmek zarureti vardır. 
Ve yarın bu kanunla yoklamalar medeni anla
yış içinde yapılsın, milletin hakiki iradesini tem
sil edecek olan kişiler' mebus olsun veya sair 
mahallî idarelere girsin derken, sermaye hâki
miyetinin bütün şaşaasiyle, debdebesiyle kurul
masının vasıtası haline getirmiş oluruz, bu ka
nunu. Buna da hakkımız olmamak icabeder. 

Bu itibarla, bu hükmü tamamiyle çıkaralım. 
Her parti kendi tüzüğünde hüküm koysun. 
Şayet diğer kısımlarını muhafaza edeceksek 
Yüksek Meclis, o takdirde takririm kabul edil
sin. Son fıkra tayyedilmek suretiyle mahzur 
asgari dereceye indirilmiş olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, zannederim 77 nci 
m;ıddede böyle bir hüküm var. Hazine, Devlet 
en son seçimlerde umumi seçimlerde aldığı rey 
adedi ile mütenasip bir şekilde partilere yardım 
etmelidir. Hattâ bağışın âzami haddini de tâyin 
etmelidir. 300, 500, 200, 100 lira gibi mütevazi 
rakamların üstünde bağış kabulünü yasak et
melidir. Ve bu suretle politika da ahlâkilik ge
lişmiş ve politikada' sermaye hâkimiyeti ve bu 
hâkimiyetin zararları ortadan kaldırılmış ve yer
leştirilmiş olur. Bu gibi olumlu tedbirler üze
rinde duralım ve sayın sözcüden de değerli hu
kuk bilgisi ve değerli gayretleriyle bu gibi ah-
lâkiliği tesis edecek, demokratik nizamı deje
nere etmekten kurtaracak mevzular, meseleler 
üzerinde Yüce Meclise ışık tutmasını istirham 
etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Değiştirme önergelerini teker 
teker okutup oyunuza sunacağım. 

(Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılmıyor
sunuz değil mi? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Aksi halde Cemiyetler 
Kanunu tatbik edilecektir. Orada da azaların 
aidat mecburiyeti vardır. Şunu belirtmek iste
rim ki, Komisyon aidatın alt ve üst miktarı bak-
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kındaki takdiri tamamiyle Yüce Meclise terk 
etmektedir. Alt veya üst miktarı Meçjis istediği 
gibi azaltsın veya çoğaltsın Yüce Meclisin tak
dirine bağlıdır. Komisyon iltihak edecektir. 

Bu itibarla, her halükârla çıkarma önerge
lerine iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin arkadaşı
mızın maddenin tayyı hakkındaki önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler.„ Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 78 nci maddenin son fıkrasının 
kaldırılmasını istiyen Kemal Sarıibrahimoğlu ar
kadaşımızın takririni oyunuza sunacağım. Ko
misyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Bizim de kendi tadil 
Önergemiz vardır. Orada belli bir ölçü dâhilinde 
makûl bir hal şekli bulunmuştur. Bu, itibarla 
katılmıyoruz. Parti idare organlarını mesuliyet
sizliğe götürür böyle bir durum. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. Dikkat nazara alınmak kaydiyle komis
yona verilecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyon filhal iltihak 
etmiyor efendim. Maddeyi önergeler ile birlikte 
geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi bütün önergeleri ile 
birlikte geri mi istiyorsunuz? " 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sadece önergeleri geri 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — O zaman madde gündemde ka
lır, önergeleri size verebilirz. Bütün önergele
ri komisyon talebetmiştir, değişiklik önergeleri 
bu talep üzerine komisyona havale edilmiştir. 
Bundan sonra gelecek olanlar da dâhil tabiî. 

T. B. M. M. üyelerinin aidatı 
MADDE 79. — Bir siyasi partinin Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyelerinin ne miktar aidat 
ödiyeceği ve bu suretle toplanan paraların ne 
miktarının grup çalışmalarına ve ne miktarının 
parti merkezine ayrılacağı parti tüzüğünde ve 
grup ^yönetmeliklerinde belli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergelerini okutuyorum, 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Tasarının 79 ncu maddesinin metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
79 neu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
«T. B. M. M. üyelerinin aidatı. 
Madde 79. — Bir siyasi partiye -mensup Tür

kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ne miktar 
aidat ödiyeceği ve bu suretle toplanan paraların 
ne miktarının grup faaliyetlerine ve ne miktarı
nın parti merkezine ayrılacağı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Grupu karariyle belli edilir.» 

A. P. Grupu C. ,H. P. Grupu 
Başkanı Başkavekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemali Beyazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN T - Sayın Ülker buyurun, yalnız 
takdir edersiniz ki, verilen değişiklik önergeleri 
yine İçtüzüğe göre çok kısa olarak beyan edilir. 
O bakımdan lütfen uzatmadan kısa bir şekilde 
önergeyi savununuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım; biraz evvel alman 77 nci maddede 
adaylık için verilecek paralar ikiye ayrılmıştır. 
Halbuki bunların tek bir isimle ifade edilmesi ve 
geniş para almanın önlenmesini temin için bir 
önerge vermiştik. Bir de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden alınacak paraların ne nisbet-
te parti merkezine, ne nisbette grupa verileceğine 
dair kanun hükmü konmak istenmektedir. Bunlar 
tamamen teferruat hükümleridir. Bunlar teamül 
ile, parti tüzükleri ile, vesaire ile halledilir. Bu 
bakımdan her iki hükmün de çıkarılmasını arz ve 
teklif etmekteyim. 

. BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Daha önce belirtmeye gay
ret sarf ettiğim gibi, Anayasa Mahkemesinin malî 

denetiminin mevzuubahsolduğu bir mevzuda,. 
Anayasa Mahkemesinin peşin olarak kanunda 
yer alan tahdidi, tadat suretiyle yer alan gelirle
rin, partinin hangi mevzuatında yer alacağını ev
velden bilmesi lâzımdır. Bu bakımdan bir kere 
böyle bir maddeye lüzum vardır. Bu lüzum bu 
hususun zaten tatbikatta oluşundan ileri gelmi
yor. Anayasa Mahkemesi malî denetim yaparken 
tıpkı Sayıştay gibi, hangi gelir partinin hangi 
mevzuatında yer alır? Yönetmeliktemi yer alır,, 
grup iç yönetmeliğinde mi yer alır, parti tüzü
ğünde mi yer alır? İşte bunu bilmek mecburiye--
tinden doğuvor. Bunu saym Reşit Ülker arkada--
simizin dikkatine arz ederim. E^er Anayasa* 
MaWkeme>smin malî denetimi diye bir şey mevzuu--
bahsolmasa idi, bütün bu gelir tadadına da lü-
zum yoktu zaten. Bütün bu hükümlerede lüzum 
yoktu. Hüküm buradan doğuyor. Kaldı ki, komis-
von partilerarası takrire iltihak edecektir. Par-
tilerarası takrir noktadan ayrıca bir teminat ge
tirmektedir. Bu konu tamamiyle meskût geçildi
ği takdirde biraz evvel arz ettiğim mahzurdan 
gayri parlâmento üyeleri için ayrı bir mazur da
lı», taşır, tamamiyle meskût geçilmesi. O takdir'de 
bâzı partiler, umumiyetle komünizan partiler bu 
yolp, liderler meselâ. Tüzüklerinde Türkiye Bu-
vük Millet Meclisi üyelerinin vereceği aidata mü
teallik hükümler koyarlar. Ve bu hükmler sayesin--

de narti genel merkezleri grupların' faaliyetine-
hâkim olmak imkânını bulur. Bütün dünyanın 
komünist partilerinde komünist mebusların, me
bus ödenek ve yolluklarının hemen hemen 2/3 nü 
aşan miktarlarını partiye vereceklerine dair hü
kümler bulunur. Nerede bulunur? Tüzükte bulu
nur? Buraya dikkatinizi çekerim. Biz buraya bir 
teminat hükmü getirdik. Herhangi bir partinin 
şu veya bu şekilde buraya girmemesi için partiler
arası önergede, bu aidat grup kararı ile tesbit edi
lebilir dedik, Hattâ genel kongre kararı ile de 
tesbit edilemez. Yalnız grup kararıyla tesbit edi
lir. Partinin yasama organı içindeki iradesini 
muhtariyet içerisinde, muhtariyet prensipleri 
dairesinde arz ve izhar edecek olan parti grup
ları, tüzüklere, velev genel kongre kararı ile, 
konulacak olan aidat mecburiyetlerinin tazyikli 
altında tutulmasın. Binaenaleyh Anayasa Mah-, 
kemesi neye bakacaktır? Şuna bakacaktır par-, 
tinin T. B. M. M. grupu, yani müşterek grup de-. 
diğimig hu grupun kararında, aidat mükellefi-. 
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yeti yer almış mı, almamış mı? Almamışsa za-

' ten aidat yok demektir. Kimse illâki aidat al da 
demiyor. Almışsa, iste Anayasa Mahkemesinin 
•ihtiyaç edeceği vesika budur. Parti kendi-tüzü
ğüne, yönetmeliğine bir hüjmm koyarak bunu 
parlâmento üyelerine empoze edemiyecektir. Bu
nu partiler ancak müşterek grup kararı ile tes-
bit edebileceklerdir. Genel Merkeze yardım için 
olsa bile. Yani biz diyoruz ki, bu çok ileri bir 
hükümdür. Ve dikkat buyurulursa teşkilât hü
kümlerinde de pek çok şeyler söylenmiyerek, bâ
zı şeyleri önlemek istemiştim. Sayın Bilgiç çok 
iyi bilirler. Daha evvel çıkarılması kabul edilen 
ve tekrar komisyonun getirmekte kararlı olduğu 
teşkilât hükümleri sayesinde meselâ, birtakım 
partilerin iktisadi işletmeler ilkeleri içinde hüc
re teşkilâtı kurmaları önlenmiştir. îşte şimdi 
partiler arası önergede derpiş edilen bu hususda . 
da birtakım nikâplı komünist partilerinin kendi 
Parlâmento üyelerini tesir altına almalarını ön-
liyecek bir hüküm vardır. Komisyon partiler 
arası önergeye iltihak etmektedir* Aynen kabu
lünü rica edeceğiz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyon 
sözcüsünden bir sual sorabilir miyim, Sayın Baş
kanım ? 

BAŞKA?f — Buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın sözcü 
buyurdular ki, Partiler Kanununda Anayasa 
Maihkemesinin denetimine imkân verecek hüküm
ler olması lâzımdır. Bendeniz de kendileriyle be
raberim. Yalnız 77 nci maddede sarih olarak ge
lirler nereden gelir; gelecek olan yerler teker te
ker tasrih edilmiş bulunmaktadır. Ve bu arada 
da iki numaralı bendde «partiye mensup Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden alman aidat» 
denmektedir. Binaenaleyh, bu miktar tekrar 
ikinci bir maddeye ihtiyaç göstermektedir.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Biraz evvel izaha çalış
tım. Tasrihi zaruri olan husus sadece gelirlerin 
tahdidi değil, tasrihi zaruri olan husus, aynı za
manda o gelirlerin hangi parti vesikasına, han
gi parti mevzuatına istinaden alınacağıdır. Sa
yıştay gibi bir denetleme yapacak burada Ana
yasa Mahkemesi. Binaenaleyh muayyen bir geli
rin hangi parti mevzuatı içinde yer alması lâ-
zımgeldiğini bilmesi gerekir. Tüzükte mi yer 
alacak, bir genel kongre kararında mı yer ala-
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cak, yoksa bir partinin merkez karar organında 
mı yer alacak, İl İdare Kurulu kararında mı 
yer alacak? Bunu da bilmesi lâzım, Anayasa 
Mahkemesi denetimini doğru dürüst yapabilme
si için. Ve burada ayrıca ikinci bir zaruret gör
müştür, partiler arası heyet. O da şudur: T. B. 
M. Meclisi üyelerinin genel merkeze, yani parti
ye ödiyecekleri aidat ve bu aidatın ne miktarının 
grup, ne miktarının genel merkez masrafları 
için ayrılacağı hususunu biraz evvel bahsettiğim 
bâzı mahzurlarını önlemek için, grupun bizzat 
tesbit etmesi mecburiyetini partilerarası önerge 
getirmektedir. Ve Komisyon da buna iştirak et
mektedir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şimdi efen
dim, bu vaziyete göre 77 nci maddenin ikinci 
bendinde partiye mensup T. B. M. Meclisi üye
lerinden alınan aidat denilmektedir. 

Bunun yerine «partiye mensup Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinden parti tüzüğüne 
ve grup iç yönetmeliğine göre alman aidat» 
denmiş olsa bu acaba ihtiyacı karşılamaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Bu kanun tedvin tekni
ğine ait bir husustur. Sayın Reşit Ülker arka
daşımız dikkat buyururlarsa 77 nci maddede ta-
dadedilmiş olan fıkralar içinde, bütün parti ge
lirleri hakkında, bu parti gelirlerinin hangi par
ti mevzuatında yer alacağına mütaallik olan ve 
ayrıca bunların kullanılış şekillerine mütaallik 
bulunan bâzı maddeler mevcuttur. Bütün bu 
maddeleri 77 nci maddenin 14 tane bendi içine 
sıkıştırırsak 77 nci madde fevkalâde uzun bir 
madde olur. Bu itibarla, maddelerin bir tanesin
de gelirlerin bütünü bir fikir olarak gözükmeli, 
tadadi olarak. Bundan sonra her birinde lü
zumlu olan hususlar, hangi parti mevzuatında 
yer alacak, ne suretle kullanılacak, ne suretle 
kullanılmıyacak? Bunların yer almasında fayda 
vardır. Bunların da ayrı maddelerde yer alması, 
77 nci maddeyi fazla büyütmemek için faydalı
dır. Şunu söyliyeyim; meselâ, deniyor ki, bir 
maddede: «Partiler amaçları içinde olmak şar-
tiyle gayrimenkul edinebilirler.» Arkasından da 
diyor ki, «amaçları içinde edindikleri gayrim.cn-
kullerden gelir de sağlıyabilirler.» 

Şimdi takdir buyururlar ki, bütün bunları 
77 nci maddenin ilgili bendinin içine doldurmak 
kanun tedvin tekniği bakımından biraz maddeyi 

http://gayrim.cn-


GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIECA (istanbul) — Kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmiyor. Ka
bul edenler... Maddenin çıkarılmasını öngören 
önergeyi kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

(Parti grup Başkanvekillerinin önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhal de katılıyor. Bu önergenin 
79 neu madde olarak kabulü hususunu oyunuza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 79 neu madde bu şekilde düzen
lenmiştir. 

Adaylıkla ilgili giderler 
MADDE 80 — 77 nci maddenin 3 ncü ben

dinde yazılı özel aidat ve 4 ncü bendinde yazılı 
seçim giderlerine katılma payları parti yönet
meliklerimle belli edilir. 

77 nei maddenin 3 ncü bendi gereğince alı
nacak özel aidatın miktarı, yıllık aidat miktarı
nın âzami haddinin iki katından; ve 77 nci mad
denin 4 ncü bendinde yazılı katılma paylarınm-
miktarı yıllık aidat miktarının âzami haddinin 
dört katından fazla olamaz. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan önergeleri 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Partiler kanunu tasarısının 80 nci maddesinin 

kanundan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülk er 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Partiler kanunu tasarısının 80 nci madde
sindeki «özel aidat ve seçim giderlerine katılma» 
payları tâbirleri yerine tek bir deyim olarak • 
«Yoklama parası» deyiminin konmasını arz vo 
teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
80 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
«77 nci maddenin 3 ncü ve 4 ncü bendleriri-

de yazılı aday adaylarından ve adaylardan alı
nacak paranın toplamı seçimden bir yıl önce 
Devlet istatistik Enstitüsünce tesbit edilmiş, 
fert başına ortalama yıllık gelirin yarısını aşa
maz. 

Ankara 
Bülent Ecevit 

Yüksek Başkanlığa 
80 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz: 
«Adaylıkla ilgili gelirler. 
Madde 67 — 64 ncü maddenin 3 ncü ben

dinde yazılı özel aidat ve aynı maddenin 4 ncü 
bendinde yazılı seçim giderlerine katılma pay
ları, parti yönetmelikleriyle...» 

C. H. P. Grupu 
A. P. Grupu Başkanı Başkan vekili 

izmir • Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu adına 
Konya 

irfan Baran 

M. P. Grupu Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Yozgat Sekip inal 
I. Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ülker, öner
genizi kısaca izah ediniz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar-
daşlar, bu 77 nci maddede adaylık parası ikiye 
bölünmüştür. Üç numaralı, bendde «ön seçime ve
ya yoklamaya girmeden önce alman özel aidat» 
deniyor. Bir tanesi bu. Bir tanesi de dört numa
ralı bendde «aday gösterilenlerin seçim giderleri
ne kattlma payları» yani aday olmadan evvel bir 
para, buna özel aidat diyor kanun; şimdiye ka-
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çok fazla geniş ve muğlak hale getirir. Bu iti- I 
barla bu maddenin kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunacağım. 
Komisyon kabul ediyor mu? 

— 102 — 
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darki tatbikat hilafına, ikincisine de «seçimlere 
katılma payı» diyor. Şimdi iki noktaya takılarak 
takririmizi sundum. Kısaca ifade ediyorum. Bun
lardan bir tanesi, bu konuştuğumuz maddede bun
ların mecmuu, azamisi 7200 liraya çıkarılmakta
dır. Bir tanesi bu protokol bunu kabul etmemiş. 
Yalnız şu varki, bu kanunu Geçici Komisyona 

. sevk edenler tarafından bu akıldan geçirilmiş, 
belki de bir allerji doğurur diye, muhterem Mec
listen geçerken bir allerji doğurur diye, bu tü
züklere bırakılmıştır. Yani akıldan geçen ve bu
raya dökülen fikir, adaylardan âzami 7200 lira 
para almak. Bendeniz bir noktada bu sebepten 
dolayı buna itiraz etmekteyim. Bir de ikinci bü
yük endişem vardır; «aday gösterilenlerin seçim 
giderlerine katılma payı». Ben kendimden misâl 
vereyim; ben İstanbul Miletvekiliyim, muhteme-
lende aday olacağım. Şimdi İstanbul da bütün ya
pılan masraflar ki bunlar çok büyük masraflar 
olacaktır, taksim edilipte «katılma payı» diye 
birşey çıkarırlarsa bizim plaja gitmemiz icabe-
der. Bunun vaziyeti budur açıkça. Binaenaleyh, 
burada vuzuh vermek lâzımdır. Böyle şeyleri bu
rada karıştırmaya lüzum da yoktur. O sebepten 
böyle bir maddenin buradan çıkarılması taraf
tarıyım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir önergeniz da
ha var. Bir taraftan çıkarılmasını istiyorsunuz. 
Diğer taraftan da, değiştirilmesini istiyorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, bu 
kabul edilmediği takdirde diğerinden istifade 
edelim diye diğer önergemizi de sunduk. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Ecevit, siz de 
önergenizi izah ediniz. 

BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, Millet Meclisi yahut da Cumhu
riyet Senatosu üyeleri, milletin temsilcileridir. 
Milletin temsilcileri olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisine seçilebilmek hakkını kazanmaları için 
bir adayın 7200 lira para verebilmesi lâzımdır 
partisine. Hâlbuki bu memlekette adam başına, 
fert başına millî gelir yılda iki bin lira kadardır. 
(Köylerde 400 lira sesleri) ortalama olarak alıyo
rum. Fert başına millî gelirin yılda iki bin lira
dan ibaret olduğu bir memlekette, o memleket 
halkını temsil edecek olanların yıllık gelirlerinin 
değil, yıllık olarak artırabildiği paranın, bir se
çime girmeden evvel artırabildiği parasının, 7 bin 
liraya varması, adam başına yıllık gelirin üç mis
li parayı arttırabilmiş olması lâzımdır. Bu B. M* 

Meclisiyle halkın arasındaki irtibatı koparma so
nucunu doğurabilir, her zaman doğurur demiyo
rum fakat bu sonucu doğurabilir. Onun için Mil
letvekili adayı veya Senato adayı olmak istiyen 
kimselerin, bunun için ödemeleri gerekli parayı 
halkımızın kazanç seviyesine göre ayarlama ge
rektiği kanısındayım. Teklifimde bunun için bir 
ölçü öne sürülmektedir. Devlet İstatistik Enstitü
sü her yıl, adam başına düşen millî gelir ortala-
masını açıklamaktadır. Teklifimde diyorum ki; 
bir seçime gidilirken o seçimden bir yıl önce Dev
let İstatistik Enstitüsü adam başına düşen, mil
li gelirden adam başına düşecek olan para olarak 
neyi açıklamışsa, adaylardan azâmi o alınabilsin. 
Meselâ; şimdi bu 2 000 lira kadardır, önümüzde
ki seçimlerde demek ki âzami bin lira adaylık pa
rası alınabilecektir. Maruzatım bundan ibarettir. 
Saygılarımla. 

IRAŞKAN — Buyurunuz Komisyon. 
SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Grup adı

na söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — önergeniz var mı Sayın Bilgiç? 
önergeniz yiolksa size ışoz veremiyeceğim Sayın 
Bilgiç, önergeler üzerinde söz veriyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın arkadaşlarım, söz
lerime eğer Sayın Reşit Ülker arkadaşımıza ta
rizle başlarsam kendilerinin fazla alınmayacakla
rını umiidederim. Kendileri devamlı surette bu 
kürsüden, partileraraısı önergeyi imzalıyan parti 
temsilcileri ve komisyonu oligarşik bir parti sis
temi yaratmakla itham eder dururlar. 

BAŞKAN — öyle (bir beyanda bulunmadılar 
Sayın Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — öyle beyanda bulunduk
larını anlatayım, herkes anlıyacaktır. Anlıyan-
lar da var zaten. Şimdi bu vesile dle de aynı' şeyi 
söylüyorlar. Diyarlar ki, katılma paylarının mik
tarı âzamisini nazarı itibara alırsanız. Komisyon 
metninde, 7200 liraya kadar para alınacağını gö
rürsünüz. Şimdi muhterem Meclis üyelerinin el
lerini vicdani arına koymalarını rica ediyorum. 
Bugün fiilen alınan para '7200 liradan fazla değil 
midir? Ve acalba bu Ihlülküm buraya lıanlgi espri 
ile konmuştur? Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın 
bu tasarıyı sevk eden Hükümeti ve bu metni ka
leme alan Geçici Komisyonu itham ederken zan-
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Şimdi şunu da belirteyim ki, Sayın Bülent 

Ecevit'in fikirleriyle ıbendeniz şahsi mutabakat 
halindeyim. Samimiyetle arz edeyim, şahsi muta
bakat halindeyim. Komisyon olarak mutabık de
ğilim. Ve Komisyon olarak önergesine iltihak et-
miyeceğim. Evvelâ, biraz evvel arz ettiğim müta
lâa seibebiyle. Arkasından da şu sobeple; efendim, 
partileri tetedi'klerinden daha fazla halka dönük 
olmıya mecbur etmek durumunda değiliz. İste
dikleri kadar dönük olurlar. Pek çok şahsi müta
laaları ile kendileriyle mutalbık olduğumuz Sayın 
Bülemt Ecevit çok iyi bilir; bu şahsi mütalâasiy-
le mutalbrk iken, şunu -belirtmek isterim ki, müm
kün mertebe 'düşük gelir tabakalarından Parlâ
mento üyesi getirmece fayda gören partiler, esa
sen bu yönıetmelilkleri düzenlerken yoklama aidat
larının ve seçim giderlerine katılma paylarını 
- Devletten de külliyetli bir yardım almak husu
sunda partilerarası bir anlaşmaya biraz evvel 
varmış bulunduğumuza göre- zaten derpiş eder
ler. Derpiş etmiyen kendi zararını kendisi çeker, 
derpiş eden de fayda gördüğü nislbette ıbunun 
faydasını ><Törür. Bu itibarla ben bu bonunun par
tilerin takdirine terk edilmesinde bir zarar mü
talâa etmemekteyim. Her halükârda Komisyon 
bu konuda partilerarası önergelere iştirak ede
cektir. Ve diğer önergelere iştirak etmemektedir. 
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netltiği gibi, asıl niyöt fazla para almak ve fazla 
para alanları yoklamalara iştirak: ettirmek midir? 
Asla vböyle değildir. Bilâkis bugüne kadar alman 
paraları, hiç değilse âzamisini 7200 liraya kadar 
azaltmak maksadı vardır. Müsaade buyururlarsa, 
biz de kendimizi müdafaa etmelk durumundayız. 
Hiçfbir suretle Komisyon Sözcüsü olarak halkçı
lık ilkesine aykırı (birtakım teklifleri müdafaa 
ettiği isnatlarını cevapsız bırakmamaya kararlı
yım. Her nerede olursa olsun kararlıyım. 

BAŞKAN — Yalnız öneırgeler hakkında ko
nuşunuz Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — önergeler 
hakkında konuşuyorum. Bu söylediklerim de 
önergeyle ilgilidir. 

Şimdi Sayın Reşit Ülker'e yine şunu söyliye-
yim; biraz evvel kelâmımın kıt olduğundan, ikna 
kabiliyetim az olduğundan, muhakkak anlatmaya 
muvaffak olamamışım ki, Anayasa Mahkemesi, 
Sayıştay gibi malî denetim yapacağı bir yerde 
tıpkı Sayıştay gilbi Anayasa Mahkemesinin şu 
'tahdidi tadat suretiyle gösterilen gelirlerin, par
tinin hangi mevzuatında yer alacağını peşinen 
bilmesi lâzımdır. Bunda ısayılamıyacak (kadar 
fayda vardır, malî denetimin kolay olması bakı
mından. Orada da söylüyor, parti yönetmelikle
rinde gösteriyor, hangi mevzuatta yer alacağını. 
Şimdi partilerarası önerge ne yapmış? Partilera
rası önerge ikinci fı'krayı kaldırmış ve «Partiler 
bunu kendileri düzenlerler» demiş.. 

(Benim 'şahsi fikrim şudur veyahut da budur. 
Şunu tekrar belirtmek istiyorum ki, burada elbir
liğiyle jbir kanun çıkarıyoruz. Geçici Komisyon 
Sözcüsü olan naçiz arkadaşınızı, sununla bunun
la itham ederken, Geçici Komisyon Sözcüsü olan 
bu naçiz arkadaşınızın Meclisteki kütün partile
rin mutabakattım sağlamakla mükellef olduğunu 
d'a lütfen insaf ile mütalâa ediniz. Şimdi !ben yine 
partilerarası önergeye Komisyon olarak iştirak 
edeceğim. Bu mükellefiyet altındayım ve bu mü
kellefiyet stiyasi hayatımızda pek önemli tesirleri 
olacak bu kanunun çıkarılmasında, tüm olarak 
çıkarılmasında, riayeti zaruri bir mükellefiyet 
olduğu için ibuna riayet edeceğim. Çünkü bir yer
de bir anlaşmanın bozulmasına ben Geçici Ko
misyon Sözcüsü Coşkun Kırca olarak âmil olur
sam, ondan sonra bu kanun buradan çıkmaz ar
kadaşlar. Bundan da hiç kimse fayda temin et
mez, 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini ayrı ay
rı okutup oylarınıza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in birinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
•GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Tay teklifini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik 
önergesi .kabul edilmemiştir. 

(İstanbul milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Yoklama ̂ parası yokla
maya girilirken verilen paradır. Seçim giderle
rine katılma payı, yoklamayı kazandıktan son-
~a verilecek bir paradır. Binaenaleyh, mahiyet
leri ayrıdır. Alman huku/kçuları raporunda da 
bu böyledir. Bu itibarla katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmemiştir. 

(Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in öner-
gesi tekrar okundu.) 

BALKAN — Komisyon katılıyor ımu? 
GEÇİCİ. KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Arz ettiğim sebeplerle 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi dikkat nazara alınması kay-
diyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Komisyon filhâl iltihak 
etmediğinden önergeleri Komisyona istiyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeleri Komisyo
na verilmiştir. Bundan sonra da önerge verile
bilir. Madde aynen kalmaktadır. 

81 nci maddeyi okutuyorum. 

Safrş bedelleri 
MADDE 81. — 77 nci maddenin 5, 6 ve 7 nci 

bendlerinde gösterilen satış bedelleri, partinin 
merkez yönetim organının karariyla tesbit 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş deği
şiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
81 nci maddenin sonundaki «tesbit edilir» 

ibaresinin «düzenlenir» olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu Baş-
A. P. Grupu Başkanı kanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemali Beyazıt 

C. K. M. P. Grupu adına 
Konyp. 

İrfan Baran 
M. P. Grupu Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

81 nci maddeyi bu değişiklikle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Yapılan değişiklikle birlikte 81 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Lokal işletme gelirleri 
MADDE 82. — Parti lokallerinin işletilme

sinden ve parti kitaplıklarına girişten sağlana
cak gelirler, benzeri yerlerdeki bedel ve ücret
ler dikkate alınarak, ilgili organların yapacak
ları tarifelere bağlanır. 

BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergesi yok. Bu sebep
le 82 nci maddeyi yazılan ve okunan şekli ile 
oylarınıza sunuyprum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 82 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bağışlar 
MADDE 83. — Genel ve katma bütçeli da

irelerle mahallî idareler, - Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası dâhil - Kamu İktisadi Teşebbüs
leri, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla be
raber ödenmiş sermayesinin yarısı Devlete veya 
bu maddede zikri geçen kurum, idare, teşeb
büs veya bankalara ait müesseseler, kamu ku
rulu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve 
işveren sendika, (birlik, federasyon ve konfede
rasyonları ile dernekler, siyasi partilere 'hiçbir 
suretle veya taşınmaz mallar veya nakit veya 
haklar bağışlıyamaz ve bu gibi mal veya hak
ların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamaz
lar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında 
siyasi partilere satış ve kiralama gibi tasarruf
larda bulunamazlar. 

Siyasi partiler, yakardaki fıkrada yazılı da
ire, idare, banka, teşebbüs kurum ve kuruluş
lara karşı her hangi bir suretle taahhüt ilgisi 
bulunan şirketlerden ve şahıslardan her hangi 
bir suretle taşınır veya taşınmaz mallar veya 
nakit veya hak şeklinde 'bağış kabul edemezler. 

Bağışta bulunanın kendisinin yahut yetkili 
vekilinin imzalıyacağ.ı bir belgeye dayanmaksı
zın siyasi partilerce bağış kabul edilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
83 ncü maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının 

kaldırılmasını ve bu fıkraların yerine 2 nci fıkra 
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'olarak aşağıdaki fıkranın konulmasın] arz ve 
teklif ederim. 

«Siyasi partiler, özel gerçek ve tüzel kişiler
den hiçbir suretle bağış kabul edemezler» 

Ankara 
Bülent Ecevit 

Yüksek Başkanlığa 
83 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz : 

«Bağışlar. 

Madde 70. — Genel ve katma bütçeli daire
lerle mahallî idareler ve muhtarlıklar, - Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankası dâhil - Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri, özel kanuniyle veya özel 
kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş 
bankalar ve diğer kuruluşlar, Kamu iktisadi Te
şebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş serma-

.yesinin yarısı Devlete veya bu maddede zikri 
geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuru
luşlara ait müesseseler, kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları, işçi, işveren ve Devlet 
personeli sendika, birlik, federasyon ve konfe
derasyonları ile dernekler, siyasi partilere hiç
bir suretle taşınır veya taşnmaz mallar veya na
kit veya haklar bağışlıyamaz ve bu gibi mal ve
ya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bıra
kamazlar ; bağlı oldukları kanun hükümleri 
dışında siyasi partilere aynî hakların devrine 
dair tasarruflarda bulunamazlar. 

Aynı gerçek veya tüzel kişiye aidolup yıllık ; 
miktarı oniki bin lirayı aşan bağışlarda, bağış 
veya bağışların bağışta bulunana veya yetkili 
vekiline aidolduğunu açıkta belirten bir belgeye 
dayanmaksızın siyasi partilerce bağış kabul 
edilemez.» 

A. P , Grupu 
Başkanı 

izmir 
Ali Naili Erdem 

C. K. M. P. Grupu 
adına 

Konya 
İrfan Baran 

C. H. P. Grupu 
Başkan vekili / 

Maraş ' { • ! 
Dr. Kemal î Baya zıt 

M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
ismail Hakkı Akdoğanı 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal 

12 5 . 1965 O : 2 , 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) —* Yerimden bir hususu be
yan edeceğim : 

Efendim'; bu maddenin, partilere Devletin 
yapacağı yardıma, mütaallik maddeden sonra 
müzakeresi daha uygun olacaktır. Partilere ya
pılacak Devlet yardımına mütaallik maddede 

'kanun tekniğine mütaallik sebeplerle yeniden 
kaleme alınacaktır. Bu itibarla bu önergelerin 
komisyona verilmesini ve nıütaakıp maddenin 
müzakeresine geçilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeleri komisyo
nun talebi üzerine komisyona iade edilmiştir. 

Madde yerini muhafaza etmektedir. 
MADDE 84. — Siyasi partiler, 83 ncü mad

denin 1 ve.2 nci fıkralarında zikredilen daire, 
idare, teşebbüs, banka, kurum, müessese, kuru
luş, sendika, birlik federasyon, konfederasyon 
ve derneklerle şirket ve şahıslardan hiçbir su
retle kredi alamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 
değişiklik önergesi vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
84 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz .-
«Krediler. 
Madde 72. — Siyasi partiler, 70 nci madde

nin 1 nci fıkrasında zikredilen daire, idare, te
şebbüs, banka, kurum, müessese, kuruluş, sen
dika, birlik, federasyon, konfederasyan ve 
derneklerden hiçbir suretle kredi alamazlar.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 

s izmir Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemalî Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
adına Başkanvekili 

• Konya Yozgat 
irfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — Yapılan değişikliğe komisyon 
katılıyor mu efendim f 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 
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Maddeyi vukubulan bu değişiklikle birlikte I 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Yapılan değişiklikle birlikte madde kabul 
edilmiştir. I 

85 nci maddeyi okutuyorum. I 

Amaç dışı taşınmaz mallar I 
MADDE 85. — Siyasi partiler, amaçları di- I 

şmda taşınmaz mal edinemezler. Partiler, amaç- j 
lan içinde olmak şartiyle sahibolduklan taşın
maz mallardan gelir sağlıyabilirler. 

28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemi
yetler Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fık
rası hükmü, siyasi partiler için uygulanmaz. 

BAŞKAN — 85 nci madde ile ilgili değişik
lik önergesi yok. Bu sebeple 85 nci maddeyi 
okunan ve yazılan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 85 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Devletçe yardım 
MADDE 86. — Siyasi partilerin katıldıkları 

seçim ve önseçimi erdeki oy puslaları, Yüksek 
Seçim Kurulunun gözetimi altında Devletçe bas- | 
tırılır ve sandık başlarında bulundurulur. Se
çimlerde kullanılacak oy puslalarmm siyasi par
tilerce talebedilen miktarı bu partilere verile
bilir. 

Devletçe bastırılacak oy puslaları, o seçim
deki seçmen sayısının üç mislinden az ve beş 
mislinden çok olamaz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili olarak verilmiş 
bulunan önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim mevzuatımızda birleşik oy puslası esa

sı kabul edildiğinden Devletçe yardım konusu
nun yeniden düzenlenmesini temin en 86 ncı 
maddenin komisyonumuza geriverilm esini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 

Bir önergemiz vardı, okunmadı efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Önerge varsa efendim o 
zaman maddeyi geri istemekten vaz geçiyorum. 
Önergeyi istiyorum. 

ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 
Konuştuğum zaman verdim. Nurettin Beye | 
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vermiştim, biraz evvel konuştuğum sırada. Ka
bul edilen seçim sistemindeki değişiklik sebebiy
le bu maddenin tayyedil mesi hakkında bir öner
gedir. 

BAŞKAN — Bakalım efendim. Evet bulduk, 
okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan Siyasi Partiler*kanunu 

tasarısının 86 ncı maddesi Seçim Kanununda 
son defa yapılan değişiklik sonunda kabul edi
len birleşik oy puslası sistemi içinde lüzumsuz 
kalmıştır. 

Tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Kırklareli 

Abdurrahman Altuğ 

BAŞKAN — Komisyon t 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Efendim, Sayın- Altuğ 
haklıdır. Ancak madde tamamiyle tayyedilir -
se, partilere Devletçe yardım yapılacağının 
prensibi de ilga edilmiş olur. Halbuki bu pren
sibin muhafazasına Komisyonumuz taraftardır. 
Partiler arasında da bu hususta mutabakat var
dır. Bir önerge de meveudolduğuna göre, ben
deniz ilk teklifim olan maddenin Komisyona 
iadesinden sarfınazar ediyor ve Sayın Altuğ'un 
önergesinin Komisyona iadesini rica ediyorum. . 
Partilere Devlet yardımı hususu ayrıca tanzim 
edilip takdim edilecektir. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Kırca bir incelik 
var burada. Önerge maddenin kaldırılması, , 
tayyı mahiyetindedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — İsterseniz maddenin iade-
desine mütaallik önergeyi oylayıııız efendim. 

BAŞKAN — Komisyon yeniden düzenlemek 
üzere 86 ncı maddeyi geri istiyor. Maddenin 
komisyona iadesi Yüce Meclisin oyuyla halledile
cektir. Maddenin komisyona iade edilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyonun ta
lebi ve kararınız veçhile 86 ncı madde komisyo
na verilmiştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum. 

Gelir makbuzları 
MADDE 87. — Siyasi partilerin gelirleri 

makbuz karşılığında alınır. Makbuzlar, parti-
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nin merkez yönetim organınca bastırılır. Ve teş
kilâta dağıtılır. 

Parti teşkilât kademeleri, kullandıkları mak
buzların dip koçanlarını, merkez yönetim or
ganına iade etmek zorundadırlar. İade edilmi-
yen makbuz dip koçanları dolayısiyle, teşkilât 
kademeleri, merkez yönetim organına karşı 
malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımlariyle dip koçanların
da aynı müselsel numara bulunur. Makbuz dip 
koçanlarının parti genel merkezinde saklanma 
süresi on yıldır. 

Gelir sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adre
si makbuz ile dip koçanın da açıkça belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir değişiklik 
önergesi vardır, önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
87 nei maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
«Gelir makbuzları. 
Madde 87. — Siyasi partilerin gelirleri siya

si parti tüzel kişiliği adına makbuz karşılığında 
alınır. Makbuzlar, partinin merkez yönetim 
organınca bastırılır ve teşkilâta dağıtılır. 

Parti teşkilât kademeleri, kullandıkları mak
buzların dip koçanlarını, merkez yönetim orga
nına iade etmek zorundadırlar. İade edilmiyen 
makbuz dip koçanları dolayısiyle, teşkilât kade
meleri, merkez yönetim organına karşı malî so
rumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanların
da aynı müteselsil numara bulunur. Makbuz 
dip koçanlarının parti genel merkezinde saklan
ma süresi beş yıldır. 

Gelirlerin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve 
adresi makbuz ile dip koçanında açıkça belir
tilir.» 

A. P. Grupu 
Başkanı 

tzmir 
Ali Naili Erdem. 

C. K. M. R Grupu 
adına 

Konya 
İrfan Baran 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Dr. Kemalî Bayazıt 

M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi ka
bul edilmiştir. Maddeyi yapılan bu değişiklik
le birlikte oyunuza sunuyorum. Kabu1 eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, daha önce Yüce Mec
lisin almış olduğu bir karar ve ona bağlı pro
tokol gereğince Çarşamba günleri saat 17 den 
itibaren sözlü soruların görüşülmesine başlana
caktı. Bu bakımdan sözlü soruların görüşül
mesine geçiyoruz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bir söz rica 
edebilir miyim ? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hak
kında söz istiyorsunuz, buyurun. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Çok muh
terem arkadaşlarım, önümüzdeki Pazartesin
den itibaren Yüksek Meclis Bütçe kanununu 
incelemeye bağlıyacaktır. Bu itibarla Siyasi 
partiler Kanununun Millet Meclisinden çıka
bilmesi için önümüzde ancak Pazartesiye kadar 
müddet vardır. Bundan sonra Senatonun da 
bunu dikkatli şekilde incelemesine fırsat ver
mek lâzımdır. Türlü sebepler dolayısiyle en 
aşağısından şimdi tedvin edip teklif etmek üze
re olduğumuz Devletçe yap^acak malî yardı
mın seçimlerden evvel alınabilmesi için dahi, 
bu kanunun çıkarılması hususunda, zannede
rim ki, bütün partilerimiz arasmda tam bir mu
tabakat mevcuttur. Bütçeden sonra bu kanunu 
Millet Meclisine sevk ettiğimiz takdirde, o za
man tatile çok geç girmek durumunda kala
biliriz, Bu itibarla zannederim ki. Anayasanın 
7 nci geçici maddesine tabi bir kanun tasarısı 
mevzuııbahsolduğu cihetle meselenin enemmiyeti 
bakımından bugün sözlü sorulara geçilmesi ye
rine bu kanun tasarısının görüşülmesine devam 
^dilmesini bendeniz teklif ediyorum efendim. 
Takririmi hazırlıyorum, bir d'akika müsaade et
menizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Takrir verildi. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) 

rilmiş, şu halde mesele yok. 
Takrir ve-
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NİHAT DİLER (Erzurum) — Lehinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Neyin lehinde, neyin aleyhin

de? 
Bakanlar hazır değildir diye bir önerge var

dır; ama balkanlar hazır, üç bakan hazır. 
Muhterem arkadaşlarım, daha önce bu me

sele Yüksek Meclisin kabul etmiş bulunduğu 
bir protokolle karara bağlanmıştır. Ve bu ka
rar, Meclisin mesaisini Çarşamba günleri saat 
17 den itibaren sözlü soruların görüşülmesine 
hasretmek şeklinde verilmiştir. Bu sebeple ye
ni bir talep şayet ileri sürülebilirse yazılı ola
rak, bunun üzerinde de Yüce Meclisin kararını 
istihsal etmek gerekir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bir husu
su izah etmeme müsaade edermisiniz ? 

BAŞKAN — Talebiniz varsa getirin. Sayın 
Kırca, başkaca konuşmanızı gerektirecek bir 
hal yok. Talep varsa oya koyacağım. Önerge
nizi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugün sözlü sorular yerine Siyasi partiler 

kanun tasarısının müzakere edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde buyuru
nuz Sayın Soycr. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, Meclis gündeminde bir seneyi aşkın 
bir zamandan beri beşliyen sözlü sorular var. 
Bu meyanda, benim Garbi - T r a k y a Türkleri'-
nin çekmekte olduğu ıstırapları yüce huzuru
nuza ulaştırabilmek için, vermiş olduğum sözlü 
soru var. Bu meyanda memleketimizde gayri-
nizami, gayriahlâki ve hattâ milletimizin aley
hine kullanılmakta olan, milletimizin aleyhine 
sarf edilmekte olan Rum evkafının gayrikanu-
ni verildiğini izah etmek için vermiş olduğum 
sözlü soru var. Bunların hiçbirisine muhterem 
Hükümet itibar edip bir gün olsun cevap ver
mek lûtfunda bulunmadılar. Bu nasıl şeydir 
anlamıyorum. Niçin böyle bir yol tutulmuştur 
anlamıyorum ? 

BAŞKAN — Bakanlar buradalar efendim. 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bakanlar 

buradalar, önergeyi de biz vermedik. 
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RUHİ SOYER (Devamla) — Müsaade bu

yurunuz efendim, maksadımı arz edeyim. Ben 
takriri siz verdiniz diye veya Hükümete teca
vüz etmek için bir konuşma yapmıyorum. Af-
fınızı rica ediyorum. Zatıâlinize ve muhte
rem arkadaşlarıma şunu arz edeyim ki, tekrar 
ediyorum, bir seneden beri bekliyor dedim. Bi~ 
naelayeh muhterem Hükümet bir seneden beri 
işbaşında değildir. Arkadaşımı ikâz ederim 
sözlerimi anlama hususunda, binaenaleyh ben 
soru müessesesi gibi milletvekilinin denetleme 
vazifesine taallûk eden mevzuun bu kadar ih
mal edilmesine, bu kadar umursanmamasına 
taraftar değilim. 

Hürmetlerimle. 

KÂMİL İNAL (Bolu) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında? 
KÂMİL İNAL (Bolu) — Başkanlığın tutu

mu hakkında, usul hakkında. 
BAŞKAN — Başkanlığın tutumu, usul hak

kında fazla söz istenmez. 
Buyurun Sayın Diler. 

KÂMİL İNAL (Bolu) — Bundan evvel ve
rilmiş olan bir önergeyi oylatmadmız. 

BAŞKAN — Hangi önergeyi efendim? 
KÂMİL İNAL (Bolu) — Bir temenni öner

gesi vardı. 

BAŞKAN — Böyle bir önerge yok. Yanlış 
beyanda bulunmayınız. İyice meseleyi tahkik 
ediniz, araştırınız, soruşturunuz, öğreniniz ona 
göre Riyasete bu şekilde beyanda bulununuz. 
Rica ediyorum meseleyi iyi kavrayınız. Öyle 
bir beyan öyle bir önerge yoktur, öyle bir Öner
ge gelmiş olsaydı o önergeyi de aynı şekilde mu
ameleye koyardım. Çok rica ediyorum. Buyu
run Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, önergenin 
aleyhinde konuşan arkadaşım gibi benim de ye
di - sekiz tane sözlü sorum vardır. Fakat Par
tiler Kanununun yirmi maddelik bir kısmı üze
rinde bir müzakere olmaktadır. Ve bunların 
maddeleri de oya konup Meclisçe kabul edilme
si bahis konusudur. Eğer inkıtaa uğrarsa Yü
ce Meclisin nazarı dikkatlerinin bu maddeler 
üzerinden tamamen kaybolmasına s&b&bolacak. 
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Zaten evvelce de almış olduğumuz kararlar ne
ticesinde bu maddelerin teker teker değil bö-. 
lüm bölüm, sonra da kısım kısım görüşülmesi 
kararlaştırılmıştı. Bu sebepten dolayı eğer 
böyle inkıtalara mâruz bırakılırsa bu, vakit de 
çok dar olduğu için maddelerin ihtiyaca cevap 
veremiyecek şekilde çıkarılması bahis mevzuu 
olacak ve Yüksek Meclisin nazarı dikkati, mad
deler üzerinde tamamen bertaraf edilecektir. 
Bu sebeple inkıtaya uğramaması ve ihtiyaca ce
vap veremiyen bir kanunun çıkmaması bakı
mından önergenin kabulünü saygılarımla rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sözlü soruların yanlızca bu
güne mahsus olmak üzere geri bırakılmasını ön
gören önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Siyasi partiler Kanununa devam için, 
verilen önergeyi kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. Siyasi Partiler Kanununun mü
zakeresine devam ediyoruz. 

88 nci maddeyi okutuyorum. 

iKtNCt BÖLÜM 
Partilerin harcamaları 

Harcamada usul 
MADDE 88. — Bir siyasi partinin bütün 

harcamaları, o siyasi parti tüzel kişiliği adına 
yapılır. 

Harcamalara ait müsbit evrak, kademelerce 
on yıl süreyle saklanır. 

Yüz liraya kadar (yüz lira dâhil) harcama
ların müsbit evrak ile tevsiki zorunlu değildir. 
Ancak, miktarı ne olursa olsun, bütün harcama
ların yetkili yönetim organının veya merciin 
kararına dayanması şarttır. 

Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst ka
demeye, gelir ve giderleri 'hakkında aylık he
sap yermekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeleri vardır. 
Onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski 88 yeni 75 nci maddeden sonra met

ne ikinci bölüme dâhil olmak üzere aşağıdaki 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Malî sorumluluk 
Madde 76. — Siyasi partilerin genel mer

kezlerindeki yardımcı kollar ile il ve ilçelerde
ki teşkilât- kademeleri tarafından parti tüzel 
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kişiliği adına bağışa girişilmesine ve yüküm 
yüklenilmesine ilişkin essalar merkez yönetim 
organınca tesbit olunur. Bu esaslara aykırı 
olarak bu yardımcı kollar ve teşkilât kademe
lerince girişilen bağıt ve yükümlerden parti 
tüzel kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz. 
Bu partilerde bu takdirde sorumluluk bağışa 
girişen veya yükümü yüklenen kişi veya kişile
re aittir. 

Geçici Komi-iyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 

88 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki, «on» ke
limesinin «beş» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkan vekil i 

izmir Maraş 
AH Naili Erdem Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
Adına Başkanvekill 

Konya Yozgat 
İrfan Baran ismail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili 

Hatay 
Sekip inal 

Yüksek Başkanlığa 
88 nci maddenin son fıkrasındaki, «aylık» 

kelimesinin «altı ayda bir» olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

, A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
•'Başkanı Başkanvekili 

izmir Maraş 
Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
Adına Başkanvekili 

Konya Yozgat 
irfan Baran ismail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili 

* Hatay 
Sekip inal 

Yüksek Başkanlığa 
Eski 88 nci, yeni 75 nci maddeden sonra 

metne «üçüncü (bölüm» ibaresinin ve TDU ilbareyle 
(birlikte (bölüm 'başlığı olarak «ımalî hükümlerin 
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müeyyideleri» ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkam Başkanvekili 
izmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

Adına BaşkanveMli 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. 'Grupu 

Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Benim de 
vardı Sayın B.aşkan. 

BAŞKAN — Sayın Dilerin de bir önergesi 
varmış. 89 demişsiniz, bunu yanlış mı yazdı
nız? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet efen
dim, düzelteyim. 

BAŞKAN — Biz düzeltiriz efendim. 89 u 
ııe yapacağız?.. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — 88 efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 88 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Madde: 88. 
Bir siyasi partinin bütün harcamaları o si

yasi partinin tüzel kişiliği adına yapılır. 
Şu kadar ki, her ine suretle olursa olsun nor

mal gelirlerle karşılanmıyacak şekilde yapılan 
harcamalardan mütevellit borçlanmalar bunu 
yapanlara aidolup parti tüzel kişiliğini ilzam 
etmez. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini kısaca 
izah etmek istiyen? 

Buyurun. Sayın Diler, önergenizi kısaca 
izah ediniz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Y. T. P. adı
na konuşacağım. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına buyu
run. * 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) - — Muhterem Başkan, muhterem 
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arkadaşlarım; 89 ncu maddenin birinci fık
rası «bir siyasi partinin bütün harcamaları o> 
siyasi parti tüzel kişilik adına yapılır» demek
tedir. Bunun tatbikatta bir takım aksak durum
larını müşahade etmiş vaziyetteyiz. Şöyle ki, par
tinin il ve ilçe teşkilâtına menısubolanlar, lü
zumsuz, partinin hedef ve gayesine aykırı bir' 
takım harcamalar yapmakta ve bunun neticesin--
de parti tüzel kişilÜğini borç altında bırakmak
tadır. Bunun genliş çapta olduğu tespidedildiği 
takdirde,, fopyekûn partinin faaliyetini mefluç 
hale sokmak gibi bir neticenin meydana gelmesi 
mümkündür. Bu itibarla, Y. T. P. grupu adı
na İbir önerge verdim; «il ve ilçe teşkilâtına men: 
subolanlar ve gerekse genel merkeze mensubo-
lanlar partinin gayesi hilafına% bir harcamada 
bulunurlarsa, keyfi bir takım harcamalar ya
parlarsa, normal gelirin üstünde bir harcama 
yapıarlarsa, Ibu takdirde ancak keridİlerini bu 
harcamalar-yükümlü kılar ve parti tüzel kişili
ği bundan mesul tutulamaz» şeklindedir. Bunu 
da takdir buyurursunuz ki bir ihtiyaca cevap 
vereceği' muhakkaktır. Kabulünü arz ve istir
ham edenim. Hümetlerimle. 

BAŞKAN — Başka önergesini izah etmek 
içıin söz istiyen?.. Yok. önergeleri teker teker 
okutup oyunuza sunacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım, oku
nan önergelerin içinde bâzı önergeler bir mad
de ilâvesine dairdir. Bu okunan bâzı önergeler 
88 nci maddeye müteallik olmayıp 88 nci mad
de ile 89 ncu madde arasına yeni bir madde ilâ
vesine aittir. Onların ayrıca muamele görmesini 
istirham edeceğim. 

BAŞKAN— Meclis tarafından uygun görü
lüp kabul edilirse o şekilde muamele görür do-
layısiyle 88 nci maddeden sonra bir madde 
daha ilave edilir. Eğer Meclis 89 ncu madde ka
bul ederse olur. 90 nci madde onun hakkındaki 
müzakerelerde aynı şekilde cereyan edecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Yani şunu demek istiyo
rum ki, okunan takrirlerin bir kısma... 88 nci 
maddeye müteallik olmayıp yeni bir madde 
ilâvesine dairdir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, 88 nci mad
deden başka bir madde mi ilâve etmek isti
yorsunuz? V 
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GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Hayır, orada bâzı öner
geler var o seki .de, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Burada mevcut önerg3'erden 
bir tanesi zatıâliniz tarafından verilmiş, diğer
leri de diğer bü:ün parti grup başkanlaı inin 
imzalarını muhtevi. Bundan ayrı yalnız Saym 
Nihat Diler tarafından şimdi veıilmiş ıbulunan 
bir önerge var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Bendeniz tarafından ve
rilen önerge de ayrı bir ma de ilâvesine dair
dir. Ve önerge ookunmuşljur. Mevzu Sayın Ni
hat Diler'in ileri sürdüğü konunun aynıdır. Bu 
yakrz Temyiz Mahkemesinin' bir içtihadı mu
vacehesinde yeniden prrtilerarası tetkikata konu 
teşkil ..etmektedir. Bu itibarla önergeler okundu 
zapta geçti. İleride yeni bir mâ ide ilâvesini 
mahfuz tutmak kayd yle yeni madde ilâvesine 
müleallik önergelerin komisyona verilmesini is
tirham ediyor ve münhasıran 88 nci maddeye 
müteallik önergelerin muamele görmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına ve Komisyon 
ad'na vermiş olduğunuz önergeleri geliveri
yorum. 

Diğer parti Grup Başkanlarının imzalarını 
muhtevi önergeleri okutlyorum. 

(Grup temsilcilerinin birinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? Katılıyor. (An'lı-
yamadık, sesleni) 10 kelimesinin 5 olarak düzel
tilmesini istihdaf ediyor, önerge. Bu değ'şik-
liğe Komisyon katılıyor. Değişiklik önergeni 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

(Gnap temsilcilerinin 2 nci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor,, mu? 
. GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) —Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor; Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum; Kabul eüenler... 
Kabul ctmiyenler... Kabul edilmiiştir. 

(Grup temsilcilerinin 3 ncü önergssi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor muî 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katı'ıyor, değ'ş'klik 

önergesini oyunuza sunuyorum;. Kabul edenler... 
Kabul etrmyenler... Değişiklik önergesi kabal 
edilmiştir. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
•KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım, biraz 
evvel geri istediğimiz kom'syon öneıg3:i esasen 
parlilerin il ve ilçe kademeleri ile yaıdımcı kol
larının bu tarzda yapabilecekleri masrafların 
tanzimine mütaalliktir. Kanun tekniği bakımın
dan bu hükmün 88 nci maddede yer alması yeri
ne ayrı bir maddede yer alması gerekfğini bi
raz evvel arz ve izah e'tim. Bu itibarla yeni bir 
madde kaleme alınmakta iken nazarı itibara 
alınmak üzere bu önergenin de, 88 nci madde 
ile ilgili olarak oylanmayıp komisyona iade edil
mesini rica ediyorum. Ve bu hulusta Sayın 
Diler'in muvafakatini de istirham .ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Diler, katı'. ıyor musu
nuz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Katılıyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi komisyonun talebi 
üzerine, komisyona iade ediyorum. Diğer (bir 
madde içinde mütalâa edilecektir. 

88 nci maddeyi vukubulan bu değişikliklerle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Yapılan değişikliklerle birlikte 
88 nci madde kabul ed lmiştir. 

Sayın Kırca, biraz evvel kabul edildn de
ğişikliklerle bölüm değiş'yor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — 89 ncu maddeden önce 
üçüncü bölüm girecetktir efendim, başağı 
ile beraber, 

BAŞKAN — Bu sakilde kabul ed'lmiştir. 

Malî hükümlerin müeyyideVi 
MADDE 89. — 83 ncü maddele bağşlar 

hakkında konan esaslara aykırı olarak gelir sağ
ladığı Anayasa Mahkemesince tes'Mt ed'len si
yasi partilerin bu suretle elde ettikleri gelirler, 
Hazineye geldr kaydedilir ve taşınmaz mallar 
Hazine ad;na tapuya tescil ettirilir. 
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84 ncü madde hükmüne aykırı olarak s'yasi 

partilere sağlanan krediler üzerine, Anayası 
Mahkemesi karariyle Hazinece el konulur ve 
krediyi verene karşı Hazine hiçbir yüküm altına 
girmez. 

85 nci maddede belirtilen e sas l a aykırı 
olarak bir siyasi partinin taşırmaz mallara sa-
hibolduğu anl?ş lira, Anayasa Mahkemesinin ka
rariyle ve bu mahkemenin göstereceği süre için
de bu malların paraya çevri1 mesi yolum gidilir. 

87 nci madiede bölirt'len esıelaa aykırı 
olarak bir siyasi partilim tevsik edilmiyen kay
naklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa 
Mahkemesi karaıiyle bu gelrler Hazin2ye gelir 
kaydedilir. 

Müöbit evrak ile tevâikı gerektiği haMe tsv-
sik edilemiyen parti harcamaları mıiktarnca. 
partıi mamelekinin aktif unsurları Anayasa 
Mahkemesi karariyle Hazineye gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski 89 ncu yeni 76 nci maddenin başlığının, 

«Hazinece el koyma» olarak değiştirilmesini arz 
vo teklif ©deriz. 

A. P. Grupu C. H. P. Orupu 
Başkanı Başkanvekili 

îzmb Maraş 
Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

irfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili 

Hatay 
Sekip înal 

Yüksek Başkanlığa 
Eski 89 ncu, yeni 76 nci maddeden sonra ge

len, «Üçüncü bölüm» ibaresinin «Dördüncü bö
lüm» olarak ve bu bölümün başlığının da «Parti 
içi malî denetim» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
îzmi? Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 
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C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

îrfan Baran ismail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu 

Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Grup temsilcilerinin birinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

(Grup temsilcilerinin ikinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN —- Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz bu değişikliklerle bir
likte oyunuza sunuyorum. Maddeyi bu değişik
liklerle birlikte 'kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Bölüm 
Parti bütçesi ve kesinhesabı 

Yetkili merci 
MADDE 90. —- Siyasi partinin bütçesi ve 

kesinhesabı, merkez karar organının teklifi üze
rine Genel Kongrece karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerine verilmiş bulu
nan önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
90, 91 ve 92 nci maddelerin birleştirilmefe 

suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesini art 
ve teklif ederiz. 

«Parti bütçesi ve kesinhesabı, 
MADDE 77. — Siyasi partinin bütçesi ve 

kesinhesabı, merkez karar organının teklifi üze
rine, genel kongrece karara bağlanır. 
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Siyasi partinin merkez karar organı, 'ayrıca 

düzenliyeceği 'bilançoyu genel /kongrenin onayı
na sunar. 
' ' 'Siyasi partilerin malî bakımdan iç denetim

lerinin nasıl sağlanacağı parti tüzüklerinde be
lirtilir.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Kemalî Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu 
Adına 

Koruya 
irfan 'Baran 

M. P; Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
ismail Hakkı Akdioğan 

Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili 

Hatay 
Sekip inal 

Yüksek Başkanlığa 
Eski 92 nci, yeni 77 inci maddeden sonra ge

len, «Dördüncü 'bölüm» ibaresinin «Beşinci bö
lüm» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 

izmir Maraş 
Ali Naili Erdem Kemalî Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
Adına Başkanvekili 

Konya Yozıgat 
irfan Baran ismail HaJkkı Akdoğan 

Y, T. P. fGrupu 
Başkanjvekili 

Hatay 
Sekip inal 

B A Ş K A N — önergeleri tekrar okutup oy
larınıza sunacağım. 

(Grup 'temsilcilerinin birinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Kjomisyon katılıyor mu? 
ASIM EREN (Niğde) --t--"Bir hususu sora-

'.cağiiYK-
'•' BAŞKAN — Buyurun Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Biz bunun matla-
bına parti içi malî denetim demiştik. Burada 
ıbaşfca şekilde geçiyor. 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZOÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Efendim, 90, 91 ve 92 cnci 
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maddeler birleştirilmiştir ve bu yeni maddenin 
matlalbı, «Parti Ibütçesi ve kesin ihesalDi» dır. Mat-
laplar ve bölüm başlığı ayrıdır, yeni birleştiril
miş olan maddenin başlığı ayrıdır. Grup Baş-
•kanvekillerinin bu önergesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oylarınıza .sunuyorum. Kaıbul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Grup temsilcilerinin ikinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır, öner
geyi «oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

90 - 91 - 92 nci maddeler birleştirilerek de
ğişiklik yapılmış ve bir madde halinde ortaya 
'konmuştur, yapılan değişiklik önergesiyle. Ko
misyon filhal (bu durumu da kabul etmiş bulun
duğu için bu şekliyle 90 - 911 - 92 nci maddelerin 
90 nci madde numarası altımda birleştirilerek 
tek bir madde halinde oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Emtiyenler... Madde bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm, Beşinci bölüm olacaktır ve 
o şekilde okunacaktır. 

Beşinci bölüm 
Anayasa Mahkemesinin denetimi 

Gelir ve giderleri bildirme 
MADDE 93. — Siyasi partiler her yılın Ni

san ayı başında, gelir ve giderlerinin belli başlı 
kalemlerini toplam olarak ve iller itibariyle gös
teren bir cetveli Cumhuriyet Başsavcılığı ile 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına vermek 'zorun
dadırlar. 

Gelir kalemleri 77 inci maddeye ve gider ka
lemleri de Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde be
lirtilen esaslara göre gösterilir. 

BAŞKAN —• Değişiklik önergelerini okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Beşinci bölümün 93 ncü maddesinin lüzum

suzluğuna binaen tayyım arz yo teklif ederim. 
Mardin 

Talât Oğuz 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına ,..-
Partiler Kanununun 93 ncü maddesindeki, 

«Cumhuriyet Başsavcılığı ile» ibaresinin çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Üüker 
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Yüksek Başkanlığa 

93 neü maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Gelir ve giderleri bildirme, 
MADDE 93. — Siyasi partiler, her yılın Ni

san' ayı içinde bir önceki takvim yılına ait gelir 
ve giderleri gösteren kesinhesap ve 'bilançoyu, 
Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığına vermek zorundadırlar.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

îrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. 'Grupu 

Başkanvekili 
Hatay 

Sekip înal 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, buyurun önerge
nizi. izaih edin, kısaca. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlar, 94 neü maddeye taallûk eden, bir me
sele hakkında Yüksek Başkanlığa bir takrir sun
muş bulunuyorum. 

BAŞKAN — 94 neü madde hakkında mı? 
Şimdi 93 neü maddeyi müzakere ediyoruz. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Eski 94 efen
dim. «Siyasi partiler her yılın Nisan ayı başın
da, gelir ve giderlerinin belli başlı kalemlerini 
toplam olarak ve iller itibariyle gösteren bir cet
veli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mah
kemesi Başkanlığına vermek zorundadırlar.» 

Ben Riyaset Divanına iki takrir yermiş bu
lunuyorum. Biri 93 neü maddeye taallûk etmek
tedir. İkincisi de 94 neü maddeye taallûk edi
yor. 

BAŞKAN — Şimdi, biz 93 neü maddeyi ya
ni, «Siyasi partiler her yılın Nisan ayı başında» 
diye başlıyan maddeyi görüşüyoruz. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Evet. 
4 Muhterem arkadaşlarım, bu maddeden istih-

racedilen mâna her siyasi teşekkül, her yılın 
Nisan ayı başında gelir ve giderlerini gösteren 
birer cetveli Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 
ve Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorunlu-
ğunıı her parti yüklemektedir. Siyasi Partiler 
Kanununun malî hükümleri ve bunu takibeden 
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fasılları tetkike tabi tutulduğu takdirde doğru
dan doğruya siyasi teşekküllerin, mevcut mev
zuat hilâfına olan tasarruflarını, davranışları
nı ve hareketlerini takiple yetkili bulunan sade
ce bir organ mevcuttur. Bu da Cumhuriyet Baş
savcılığıdır. Şu durum karşısında Cumhuriyet 
Başsavcılığının takiple mükellef olduğu, vazi
feli ve salahiyetli olduğu bir meseleden dolayı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına da bir cet
vel tevdi edilmesi mükellefiyetini partilere yük
lemek, mevcut adlî mevzuat muvacehesinde de 
doğru değildir, hukuk prensipleri ile.de kabili 
telif çleğildir. Zira Anayasa Mahkemesi hakem 
rolünü oynamakla mükelleftir. Yani Cumhuri
yet Başsavcılığından kendisine her hangi bir 
mesele intikal ettiği takdirde kararını verecek
tir. Yani karar mevzuunu, karar safhasında 
salâhiyetini kullanacak Anayasa 'mahkemesidir. 
Dâvayı tahrik edecek, dâvayı Anayasa Mahke
mesine götürecek ve belgeleriyle, iddiaları ile 
birlikte Anayasa " Mahkemesine çıkacak 'Cumhu
riyet Başsiaveliliğidir. Şu halde bu maddede Cum
huriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesinin 
vazife veisalâhiyetleri karıştırılmış bulunmaktadır. 
Anayasa, Mahkemesinin, Ikendiısine yüklenen göreıvi 
bu kanun ile muayyendir. Takibatla salahiyetli 
değildir. Ancak kendisine bu kabil belgeler, gelir 
ve gider cetvelleri intikal ettirildikten sonra ka
nuna aykırı bir partinin davranışı fiilî bir ta
sarrufa götürüldükten öonra, mevcut mevzuat 
muvacehesinde kararını verebilecektir. Şu halde 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına cetvelin bir 
sureti verilir, fikri zaittir ve fuzuli olarak bu 
maddeye konmuş bulunmaktadır. Hukuk pren
siplerine de uygun düşmemektedir. Bu tâbirin 
tayyedilmesinde zaruret mevcuttur. O istika
mette de bir takriri Riyaset Divanına takdim et
miş bulunuyorum. Kabul edilmesinde zaruret 
mevcuttur. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Başka önergesini izah yönünde 
beyanda bulunmak i'stiyen? Yok. 

Komisyon olarak cevaplandıracak mısınız, 
Sayın Talât Oğuz'un beyanlarını? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA. (İstanbul) — Kısa olarak cevap vere
yim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
•GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜCÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasa Mahkemesinin malî denetimi, «Sayış-
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tayda yapılan malî denetim gibi yargılama me
todu ile vukübulacağını daha evvel arz ettim. 
Bir malî denetimin yargılama metodu ile vuku-
bulabilımesi için, bir hesabın kanununa, bir ge
lirin veya bir giderin kanununa aykırılığını 
iddia edecek bir makamın mevcudiyetine ihtiyaç 
vardır. Bu makam Cumhuriyet Başsavcılığı ola
rak tesbit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığına 
ibu evrakın tevdi edilmesinin sdbebi, tıpkı Sayış
tay savcılarına sayman hesaplarının bir sureti
nin verilmesindeki gerekçeye dayanır. Cumhu-
v'ıyet Başsavcısı gelir ve gider hesaplarını inceli-
yerek ve bu gelir ve giderlerin kanuna uygun 
dup olmadığı hakkındaki mütalâasını Anayasa 
Mahkemesi nezdinde serd edecek. Nasıl ki; say
man hesapları bir yandan 'Sayıştay Başkanlığı
na gider, bir yandan da Sayıştay Maliye Ba
kanlığı nezdindeki savcılara, Sayıştay savcıla-. 
rina verir. Aynı prosedür burada da uygulan
maktadır. Anayasa Mahkemesine bu evrakın ve
rilmesine yine lüzum vardır. Çünkü burada 
Cumhuriyet Başsavcısı tıpkı Sayıştay savcıları 
gibi hesabın kanuna uygun olup olmadığı hak
kında nihayet iddia serd edebilecek bir makam
dır. Neticede karan verecek olan makam, Ana
yasa Mahkemesinin kendisidir. Bu itibarla tıpkı 
Sayıştayın genel ve katma bütçeli idarelerin 
saymanlarının hesaplarını denetlemesi hususun
da olduğu gibi partiler evrakının, hesap evrakı
nın bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığına, bir 
suretinin de Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 
verilmesi iktiza eder. Nitekim bu teknik sebep
ten dolayıdır ki, partilerarası önergede de bu 
esas -ka'bul edilmiştir. Bu önergenin aynen ka
bulünü Yüce Heyetinizden bilhassa istirham ede
rim. 

Diğer maddeleri mütalâa buyurduğu takdir
de sayın (milletvekilleri göreceklerdir ki, bir 
maddede Cumhuriyet Başsavcısının yetkisinin ne 
olduğu tarif, tesbit ve tahdidedilmiş ve diğer bir 
maddede de Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 
yetkisinin ne olduğu tarif, teshit ve tahdidedil-
•miştir. - Bu itibarla her üç madde birbirleriyle 
son derece ilgilidir. Bu maddenin partilerarası 
önergede de olduğu şekilde aynen kabulünü is
tirham ederim. 

IBAŞKAN — Sayın Oğuz bir sual sormak is
tiyor, Sayın Kırca bir dakika. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — «Cumhuriyet 
başsavcılığı» tabiriyle iktifa edilmesi zarureti 
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memleket menfaati bakımından ımevcut değil mi
dir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Değildir; çünkü en aşağı
sından bürokratik sebeplerle, kararı vereoek olanı 
makam Anayasa Mahkemesinin kendisidir. Bul 
durumda iki sistem düşünülebilir. Nihayet bir 
mahkeme nezdinde, bir hesap mahkemesi olarak-
hareket edecektir. Sayıştay giibi bir hesap mahke
mesi misillû, bir nîm'i heoap mahkemesi misilHft 
harefeet edecek olan Anayasa Mahkemesine iddia--
name serd edecek olan Cumhuriyet başsavcısına-
evrakı verip, evrakın iddianame ile birlikte Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığına havalesini istemek 
normal bürokratik usullere uygun değildir. Ne 
düşünebilir? Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 
verilsin, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bunu 
C. savcılığına havale etsin. Bu fazla bürokrasi 
olur. iddianameyi yapacak ve karar verme mev
kiinde olmıyan bir makam karar vermek mevkiin
de olan bir makama havale yapmaz Savın Oğuz. 
Böyle bir havale yapamaz. Bu bizim bürokratik 
usullerimize aykırıdır. Burada mevzmıbahsolan. 
ney; Ceza Muhakemeleri Usulünde olduğu gibi 
dâva açmak değildir. Burada Savıştayın yargıla
ma metoduna mümasil bir metod uygulanmakta
dır ki, birbirine benzetmeımenizi bilhassa istifham 
ederim. 

ikinci usul ne olabilir? Anayasa Mahkemesi 
Başkanına verelim, denilebiliri Zannaderim Sa
yın Ülker arkadaşımız takririnde bunu derpiş; 
ediyor. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına veril
sin iddiasını iyi serd edecek olan Cumhuriyet 
Başsavcılığına da Anayasa Mahkemeni Başkanlı
ğı gereken havaleyi yapsın, orada tetkikatmı 
vapsm ve versin. Zannederim Sayın Ülker arka
daşım bunu kaydediyorlar. Bu da bira.;? bürokra
tik olur. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına veril
me zarureti, karar makamının orası olmasından 
doğuyor. Ama evvelâ Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığına verelim sonra Cumhuriyet Başsavcılı
ğına havale etsin dersek, bira.z fuzuli formalite 
yapmış o^ıyoruz. Ve malî denetimin uzaması ne
ticesini doğuruyor bu. Halbuki, malî denetimin 
biran önce bitmesi ve neticenin müspet veya men
fi alınması bütün partilerimizin menfaatinedir, 
Bu itibarladır ki, partilerarası Önergede hem 
Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesi ve hem de 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yerilmesi esa» 
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İsı derpiş edilmiştir. Sayıştayda uygulanan usul 
de «budur. Kolaylık bakımından ve çabukluk ba
kımındandır. Bir başka sobep yok. 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, katılmıyorsunuz, de
ğişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi red
dedilmiştir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar o'kun^uJ) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Takririmi geri 
alıyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (fctanlbul) — Teşekkür, ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker önergelerini geri 
alıyorlar, önergeleri isteği üzerine, kendilerine 
geri veril mistir. 

(Grup temsilcilerinin önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA rİstanbul) — Katılıyor. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kpıbul edenler.. Kalbul etmiyenler.. Değişiklik 
önergesi kabul edilmiştir. 

F'Ohıl katılıyor mumunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA ('İstanbul V — Evet efendim. 
BAŞKAN - - Komisyon filhal de katılmakta

dır. Maddeyi yapılan bu değişiklikle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi 
MADDE 94. — Cumhuriyet Başsavcılığı, ken

disine veri1 en critvelde yazılı bilgilerin tevsikini 
ilgili siyasi partiden her zaman istiyelbilir ve ge
rekli görürse, mahallinde de araştırma ve soruş
turma yapabilir. 

Cumlhuriyet Başsavcılığı, bu incelemeleri so
nucunda, o siyasi partinin gelirlerinin bir kısmı
nın veya belli mamelek unsurlarının Hazineye ge
lir kaydedilmesi gerektiği kanısına varırsa, bu 
hususu Anayasa Mahkemesinden ister. 

BAŞKAN — 94 ncü madde ile ilgili olarak 
verilmiş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum. 
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Başkanlığa , . 

5 nci bölümün '94 ncü maddesinde yazılı' învf 
lunan (Anayasa Mahkemesi Başkanlığına) tâbi
rinin tayymı arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

Yüksek Başkanlığa 
94 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi 
Madde 79. — Cumhuriyet Başsavcılığı, ken

disine verilen bilgilerin tevsikini kesinhesap ve 
bilançonun alınmasından başlıyarak bir yıl için
de, ilgili siyasi partiden her zaman istiyebilir ve 
gerekli görürse, mahallinde de araştırma ve in
celeme yapabilir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, bu incelemeleri so
nucunda, o siyasi partinin gelirlerinin bir kıs
mının veya mamelek unsurlarının Hazineye ge
lir kaydedilmesi gerektiği kanısına varırsa, bu 
hususu Anayasa Mahkemesinden ister.» 

C. H. P. Grupu 
A. P. Grupu Başkam Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu adına M.P. Grupu Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN —• önergeleri teker teker okutup 
oylarınıza sunacağım. 

TALÂT OöUZ (Mardin) — önergemi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz takririni geri 
almayı talebetmiştir. Talebi üzerine önergesi 
geriverilmiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Grup temsilcilerinin önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 

önergesini oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon 
filhal de katılmaktadır değişikliğe. Bu sebeple 
maddeyi yapılan bu değişiklikle birlikte oyunu-
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2a sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin incelemesi 
MADDE 95. — Anayasa Mahkemesi, Cum

huriyet Başsavcılığının yazılı görüşünü aldık
tan sonra, evrak üzerinde inceleme yapar; ge
rekli görürse kendisine verilen cetvelde yer al
mış bilgilerin tevsikini istiyebilir; .siyasi parti
lerin genel merkezinde ve teşkilâtında doğru
dan doğruya veya naip eliyle her türlü incele
me ve araştırmaları yapabilir ve bu maksatlarla 
tarafsız ve yeminli bilirkişi görevlendirebilir. 

Anayasa Mahkemesi, gerekli görürse, ilgili 
siyasi partinin temsilcisiyle Cumhuriyet Başsav
cılığından yazılı mütalâa istiyebilir veya onları 
sözlü olarak da dinliyebilir. 

Anayasa Mahkemesi, incelemeleri ve araştır
maları sonucunda, o siyasi partinin gelir ve gi
derlerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu 
hakkında karar verir; kanuna uygun olmıyan 
gelirler ile harcamalar dolayısiyle de bunların 
Hazineye gelir kaydına karar verir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş 
bulunan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
95 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Anayasa Mahkemesinin incelemesi 
Madde 80. — Anayasa Mahkemesi, Cumhu

riyet Başsavcılığının yazılı görüşünü aldıktan 
sonra, evrak üzerinde inceleme yapar; gerekli 
görürse, kendisine verilen kesinhesap ve bilan
çoda yer alan bilgilerin tevsikini istiyebilir; si
yasi partilerin genel merkezinde ve teşkilâtında 
doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasın
dan seçeceği naip eliyle her türlü inceleme ve 
araştırmaları yapabilir ve bu maksatlarla ta
rafsız, resmî görevi bulunmıyan ve yeminli bi
lirkişi görevlendirebilir; her hangi bir siyasi 
partiye mensubolmamak şartiyle üniversite öğ
retim üyeleri ve yardımcılarının bilirkişi olarak 
görevlendirilmeleri caizdir. 

Anayasa Bahkemesi, ilgili siyasi partinin 
temsilcisiyle Cumhuriyet Başsavcılığından yazı
lı mütalâa istiyebilir ve gerekli görürse, onları 
sözlü olarak da dinliyebilir. 

Anayasa Mahkemesi, incelemeleri ve araş
tırmaları sonucunda, o siyasi partinin gelir ve 
giderlerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu 
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hakkında karar verir; kanuna uygun olmıyan 
gelirler ile giderler dolayısiyle de bunların Hâ
zineye gelir kaydedilmesine karar verir.» 

C. H. P. Grupu 
A. P. Grupu Başkanı Başkanvekili 

izmir Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 

(1 K. M. P. Grupu adına M.P. Grupu Başkanvekili 
Konya Yozgat 

irfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komisyon 
katılmaktadır. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal de katılmaktadır. Maddeyi 
okunan bu değişiklik, suretiyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
yapılan bu değişiklik ile birlikte kabul edilmiş
tir. 

Kapatma müeyyidesi 
MADDE 96. — 94 ve 95 nci maddeler gere

ğince yapılan inceleme ve araştırmalar sırasın
da, ilgili siyasi partinin kapatılmasını gerekti
ren ağırlıkta hususlara raslanırsa, partilerin ka-
patılmasiyle ilgili hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
96 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
C. H. P. Grupu 

A. P. Grupu Başkanı Başkanvekili 
izmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu adına M.P. Grupu Başkanvekili 

Konya Yozgat 
İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 96 nci maddesinin sonuna siyasi 

partinin kapatılmasını gerektiren ağırlıkta hu
suslara raslanırsa partilerin kapatılmasına ka
rar verir, diyor. Bu T. C. K. 2 nci kanunsuz suç 
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ve ceza olmaz prensibine Anayasanın ruh ve 
maksadına aykırıdır! Çıkarılmasını 'arz ve tek
lif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

"BAŞKAN — Önergeleri teker teker okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Grup. temsilcilerinin önergesi tekrar .okun-' 
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN' 

KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz, 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını

za sunuyorum. Tay teklifidir, oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal de katılmaktadır. Dolayı-
siyle madde, metinden Meclisin kararı ile çıka
rılmıştır. 

Sayın Diler, o zaman zatıâlinizin önergesini 
oylamaya lüzum kalmamıştır. 

Suç teşkil eden fiillere raslanması 
MADDE 97. — Cumhuriyet Başsavcılığı ve

ya Anayasa Mahkemesi, malî denetim amaeiyle 
yaptıkları inceleme ve araştırmalar sırasında, 
suç teşkil eden fiillere, rasladıkları takdirde, 
gereken ceza kovuşturmasına girişilmesi için 
ilgili mercilere haber verirler. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

97 nei maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

O. H. P. Grupu 
A; T*. Grupu -'Başkanı Başkanvekili 

tzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu adına M.P. Grupu Başkanvekili 
Konya Yozgat 

irfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay. 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu'? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır, öner

geyi oyunuza sunuyorum.... Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Madde metinden 
komisyonun filhal de katılması ile çıkarılmış
tı r. 

Bu maddeden sonra yeni l)ir kısma geçili
yor. Bu kısım üzerinde bütün maddelere şamil 
olmak üzere arkadaşlarımız konuşma hakkına 
haizdirler. 

OEOIOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIR'CA- (İstanbul) —- Sayın Başkanını,'bu kus
ma geçmeden evvel komisyonumuz Devletçe 
partilere yapılacak yardımı tedvin edip gönder
miştir. Diğer maddelerle irtibatı olduğundan 
bunun da bu arada tetkik edilmesini rica ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Bu kısma 
geçmeden evvel 86 ncı madde vâki değişiklik 
ile birlikte komisyona gitmişti, oradan gelmiş
tir. Bunu okutuyorum. Maddenin yeni numa
rası 73 tür. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim Kanununda birleşik oy puslası esası

nın kabul edilmiş olması karşısında, partilere 
Devlet .yardımına mütaallik 86 ncı madde aşa
ğıdaki şekilde yeniden kaleme alınmıştır; arz 
olunur. 

«Devletçe, yardım 
Madde 73. — Bir önceki milletvekili genel 

seçimlerinde muteber oyların Türkiye çapında : 
1. Yüzde beşinden onuna kadar oy alan si

yasi partilere her yıl beş yüz bin lira, 
2. Yüzde onbirinden yüzde yirmisine kadar 

oy alan siyasi partilere her yıl bir milyon lira, 
3. Yüzde yirmibirinden yüzde otuzuna ka

dar. oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon 
lira, 

4. Yüzde otuzbirinden yüzde kırkına kadar 
oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon beş 
yüz bin lira, 

f). Yüzde kırkbirinden yüzde ellisine kaplar 
oy aaln siyasi partilere her yıl üç milyon lira, 

6. Yüzde ellisinden fazla oy alan siyasi 
partilere her yıl üç milyon beş yüz bin lira, ve 

7. Bir önceki genel milletvekili seçimlerine 
katılmamış olan siyasi partilerden Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik toplantısında grupu 
olanlara her yıl beş yüz bin lira Hazinece öde
nir. 

Bu ödemenin malî yıl başlangıcını takibeden 
ilk hafta içinde tamamlanması zorunludur.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
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EBŞlT ÜLKER (istanbul) — Bir hususu 

rica edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

' REŞlT ÜLKER (istanbul) — iyice anlıya-
madık. Tekrar okunmasına imkân olamaz mı? 

BAŞKAN — Bir defa daha mı okunmasını 
istiyorsunuz ? 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Hayhay. 
(Eski 86, yeni 73 ncü madde tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Anlaşıldı mı efendim? Madde 

bu şekilde komisyon tarafından düzenlenmiştir. 
Daha önce komisyon tarafından geri alınmış 
ve bu şekilde yeni baştan tedvin edilmiştir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Bir noktayı rica 
edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sorabilirsi
niz» 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
bu madde bir emrivaki halinde Yüksek,Mecli
sin önüne bir anda gelmiş bulunmaktadır. He
sabı ve kitabı malûmumuz değildir. Neticei 
ameliyesini bu değişiklikle hesabedilecek vazi
yette değiliz. Müsaade buyurursanız bu madde
yi mütaakıp celsede teksir edip bize versinler... 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Müsaade eder misiniz 
Reis Bey. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız arkadaşları
ma- şu noktayı hatırlatmak isterim. Hiçbir mad
de emrivaki suretiyle Yüce Meclise gelmez. Mec
lis hor an toplantı halinde bulunması iktiza eden 
bir hüviyettedir. O bakımdan her an komisyon 
tarafından düzenlenen her hangi bir madde 
Yüce Meclise gelebilir. Ve bunda hiçbir sakınca 
mevcut değildir. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
nâçiz komisyonunuz hiçbir suretle Yüce Mec
lise emrivaki yapmak niyetinde değildir. Me
selenin iyice anlaşılacağını, yerlerinden mütalâa 
eden arkadaşlarımın sözlerinden anlama.ktayim. 
Mevzubahsolan şey, partilere Devletçe yapıla
cak malî yardımdan ibarettir. Bunun prensibi 
daha önce Hükümet tasarısında da kabul edil
miştir. Geçici Komisyon metninde de kabul 
edilmiştir. Cteçici Komisyon metnini değiştir-

12.5.1985 0 : 2 
ı mek üzere partilerarası protokolde de kabul 

etmiştir. Bu 'protokolde de vardır. Fakat bu 
I arada Seçim Kanununda birleşik oy puslası 

esası »kabul edilmiştir. Daha önce parilere Dev
letçe yardım nasıl yapılacaktı? Hesabı nasıl 
ola».aktı bu yardımın? Her partinin bastırması 
gereken oy puslası, muayyen bir nisbete göre 

I Yüksek Seçim Kurulunca hesaplanacak, ve bu* 
I nun 5 misli baskı masrafı partilere seçimlerden 

öıitîe muayyen bir süre evvel ödenecekti. Par
tilere Devletçe yardım bu suretle yapılacaktı. 

Şimdi, birleşik oy puslası esası, seç'iım kanun
larımızda kabul edilince, artık ayrı ayrı oy pus
lası bastırılması esasına göre, o baskı masra
fının beş mislinin Devletçe partilere yardım 
olacak verilmesinin bu maddede temel olaraık 
almaya teknik imkân kalmadığı Sayın Abdür-
rahman Altuğ arkadaşımızın takririnde de mü
kemmel surette belirtilmiştir. 

KENAN ESENGlN (Zonguldak) — O thal-
de paraya lüzum yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Müsaade buyurursanız 
bu paranın alınmasına lüzum olduğu kanaatin
dedir Komisyon. Yalnız şunu da belirtmek iste-. 
rim ki, burada biraz da Yüce Başkanlık ve 
Yüksek Heyetinizden de özür diliyerek, parti
min yetkili organları tarafından bu hususta di
ğer partilerle temasa memur edildiğim için de 
(biliyorum; C. H. P. nin yetkili organları da 
prensip itibariyle buna taraftardırlar. Bu sö
züm hiçbir suretle muhterem C. H. Partili mil
letvekillerinin, partinin yetkili organlarının bu 
kararryle bağlı olduğu mânaısma da gelmez. Her-

I kes, partinin yetkili organlarımın da iz'an ve 
I idrak sahibi olmakta asgariye erişmiş oldukla-
I rım düşünerek söylediğim izahatı kabul edip 
| ona göre karar vermekte serbesttirler. 
I Şimdi muhterem arkadaşlarım, partilere dev-
I letçe yardıma niçin lüzum vardır? Partilerin 
[ masrafları sadece seçim masrafları değildir. Par-
J tilerin bundan başka pek çok masrafları da var-
I dır. Ve eğer biz, partilerimizin hakikaten siyasi 
I bir okul »haline gelmesini istiyorsak, şunu bil

meliyiz ki, bu partilerin geniş ölçüde masraf
ları artacaktır. Partilerin neşriyatı olacak. 
Parti içi okul denen, aslında okul diye telâkki 
edilecek olan ama partilerin programlarını, 
doktrinlerini parti üyelerine öğretecek bir ta-

I kim teşkilât .kurulacaktır. Araştırma bürolan-
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nm kurulması da icabedecektir. Bugün modern 
partilere baktığımız zaman; Amerika'da, İngil
tere'de, Fransa'da, Belçika'da, İtalya'da, Al
manya'da o partilerin halkın önüne doğru dü
rüst fikirlerle çıkabilmeleri, Parlâmentoda doğ
ru dürüst çalışabilmeleri için, (bunların masraf
ları muazzam meblâğlara varan araştırma bü
roları kurdukları görülür. Masrafları muazzam 
meblâğlara baliğ olan ve*ev ev propaganda ya
pan - Sayın Ülker arkadaşımız bunları gayet iyi 
bilirler - ev ev propaganda yapan ayrı ayrı teş
kilâtların "kurulmasını gerektirir. Ve nihayet 
fikir partisi olmaya doğru yönelecekse bu par
tiler çok geniş ölçüde neşriyat yapmakla, gaze
te olarak, dergi olarak kitap olarak broşür ola
rak neşriyat yapmakla mükellef- olacaklardır. 
Ayrıca, partilere yapılacak olan Devletçe yar
dımın çok önemli bir tarafı da vardır. Bugün 
partiler yalnız seçim masraflarını .karşılamak 
için değil, genci merkezlerinin kira bedelini öde
mek için dahi bir takım yüksek gelir tabakası 
mensuplarına müdahane etmek durumundadır. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Yalnu 
para üzerine de&il, kıstas üzerinde konuşunuz. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Müsaade edeniz efendim, 
oraya da geleceğim. Partilerin halka dönük ol
madıkları iddiasında şayet, şayet diyorum, bir 
hakikat payı varsa veya bir hakikat payı ol
duğu iddia 'eiildbiliyorsa, bu parti faaliyetleri
nin bugün finansman tarzının, mecburi olarak bu 
yolda oluşundan doğmaktadır. Binaenaleyh siya
si partilere dayanan demokratik rejimimizi mu
ayyen yüksek gelir tabakalarının demokrasisi ola
rak yanlış ve tehlikeli bir tarzda yerleştirmek is-
tiyen cereyanları da bu sistem sayesinde ve geniş 
ölçüde .bertaraf etmiş olacağız. Yani şunu demek 
istiyorum ki, çok açık bir lisanla, bazan sözcüle
rin bu kadar açık konuşması Parlâmento adabı* 
na uygun o^az; ama herkesi ikna etmek bakı
mından, yani siz tüccarların, sanayicilerin, kapi
talistlerin düdüğünü çalıyorsunuz... Bütün siyasi 
partiler, sadece şu, sadece bu değil... Bütün bir 
siyasi partiler rejimine yapılan bühtan bu suret
le bertaraf edilebilecektir. Bunları söylemek isti
yorum. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Acaba 
onlar verirlerse yine aynı şev olmıyacâk mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA-(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
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bu ıhusus elbette ki bağışlar maddesinin tanzimi 
ile ilgilidir. Bağışlar maddesinde geniş ölçüde 
tahditler getiren bir maddenin Komisyonca ted
vini için muhtelif partili arkadaşlarımızla bir 
mutabakat «İde etmiş bulunuyoruz. Hususi şa
hıslardan, tüzel ve gerçek kişiliği haiz olan şa
hıslardan alınacak olan senet bakımından geniş 
ölçlüde bir tahdide ağrıyacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, muhtelif sis
temleri bir urada mütalâa etmek lâzımdır. Bağış
lar tahdideiilecek hususi şahıslarda. Kamu sek
törünün 'zaten bağış yapmasını yasaik etmişiz. 
Hususi şahıslardan bağışları geniş ölçüde tah-
didedeceğiz, Devletçe yardım yapacağız ve 
bütün bunları Anayasa Mahkemesinin dene
timi altına tabi tutacağız. Bundan sonra, 
bu rejim içerisinde siyasi partilerin finans
man tarzı bakımından halka dönük olmamayı ter
cih etmiye cüret etmeleri asla mümkün olamıya-
caktır. Bu, partiler rejimini yaşatmak bakımın
dan bir inkılâp mesabesindedir. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, su para, bu para. 
Şu kadar oy alan partilere şu kadar mı para ve
rilsin, bu kadar mı para verilsin! 

Çok sevgili arkadaşlarım, hepinizin insafına 
müracaat, ediyorum. Bunlar nihayet takdir konu
larıdır. Kimisi 500 bin lira verilsin der, kimisi 250 
bin verilsin der, kimisi de bir milyon verilsin 
der. Ama şu çok naçiz kulunuzun, huzurunuzda 
şu kadar mıüiddettir şu Partiler Kanununun mü
zakeresi vesilesiyle işittiği türlü isnatlar yetmi
yormuş gibi (bir de bu konuda, hayli çalışmıştır, 
haıyl'i ter dökmüştür ve bir mutabakata da 
^aşılmıştır. Çok istlirham ediyorum, herke
sin şahsi fikri muhteremdir, Iherkesin şahsi 
fikri burada açıklanmalıdır; fakat istirham edi
yorum, varılması güc mutabakatları beğenmesek 
bile, şahsi fikrimize uymasa bile, bütün bu mu-
tpbakatlara varmanın ancak bontroli bir <uzlaş-
ma zihniyeti içinde mümkün olabileceğini kabul 
ederek bu rakamları tasvip buyurmanızı Yüksek 
Heyetinizden istirham ediyorum. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Bir so
ru sormak istiyorum. Paranın verilmesinin mü
nakaşasını yapıyoruz. Ancak koyduğumuz kıstas
lar tatmin edici değildir. Bir parti çıkacak, 10 
tane milletvekili getirecek, bu kadar oy alacak. 
Ondan sonra da 500 bin lirayı alıp yakacak. Böy
le şey olmaz diyorum. Bir partiye para vermek 
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için ıo partinin memleket çapında teşkilâtı nedir, 
ne gibi işler yapıyor, kaç sehelik bir' partidir? 
Yoksa bir adam çıkar 10 tane milletvekili getirir, 
şu kadar oy toplar. Her sene bir 'milyon lira alır 
oturur. Böyle (şey olmaz. Çünkü... 

GEOÎCÎ KOMİSYON. SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım,. 
metin dikkatle tetkik eldilinsie... 

KENAN ElSENGÎN" (Zonguldak)' —', Oühkü 
oylar çok fazla dağılacak. 

G E Ç Î c r KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — *Çok sevgili paşam, ,am ede
ceğim müsaade buyurun. Metin; dikkatle tetkik 
edilirse ve halen millî bakiye sisteminin uygulan
dığı dikkat na&ara alınırsa 10 tane milletvekili 
çıkarıp 'gelen hır partinin, bu paradan istifade 
etmesinin kolay kolay mümkün olaimıyacağı mey
dana çıkar. Millî bakiye sistemi ile aslında'yüz
de 3 - '3,ö rey alan bir parti bile on tane milletve
kili getirebilir. % 5 ten haşlatıyorsa... («iSon fık
ra» 'sesleri.) Son- fıkra .ayrı bir şey. Son fıkrayı 
da arz edeceğim ve 'önün da kabulünü (bilhassa is-: 

tinham edeceğim. -Daha oraya gelmeden şunu arz 
edeyim ki, millî hakiye .sistemi içerisinde % 5 oy 
alabilmek az şey değildir. Bir partinin geniş öl
çüde hir teşkilâtının .memleket içinde yayılması
nı 'gerektirir. Kolay bir şey değildir. , «Falanca 
parti şunu alır ımı? O partiyi ben tehlikeli görü
yorum...» Bu gitoi mülâhazalar da samimiyetle 
arkadaşlarımız içine.girebilir. Biraz tsönra müta
lâasına başlıyacağımız kısımlar hu gibi tehlikeli 
partilerin ya tehlikesiz halde kendi kendilerine 
kavrulması neticesini 'doğuracaktır, yahut da 
Türk siyasi hayatından Anayasa Mahkemesinin 
karariyle defolup gitmelerini de sağlıyacaktır. 
Böyle hir tehlike de yoktur. 

Şimdi ^gelelim son fıkraya. Son fıkra olmadan 
bu madde kabul edilirse, o zaman açık söyliyeyim 
ki Mil'leSt Partisi para .alamıyacaktır... : . . . . . 

KENAN ElSENGÎN. (Zonguldak) —Bi r man
ga para verdik. . 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) —Alması.lâzım. Bir manga 
veya (bir manga değil. Ama burada bu kanunu bü
tün -siyasi partilerin mutabakatı ile çıkarmayı şi
ar kabul ettik - bir kere. Şu kadar kişisi, 10 kişi
si, 13 kişisi, 14 kişisi ar d'iye, partilerarası bir 
müzakere yapmadık. C. H. P. ve A. P. birleşerek 
bir müzakere yapıp ve bir neticeye varmasını bi
lirdik. Biz de buraya adamlarımızı toplar netice-
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yi geçilir giderdik. Bir 'memlekette siyasi sulh 
böyle .tee'stsüs etroe'z. Onun için, ne kadar küçük 
olursa olsun işte iSayın Bilgiç de burada; Bütün 
partileri oraya çağırdık. Yalnız partileri değil, 
hiç partilerle alâkalı olmadığı halde bağımsız 
(Cumhurbaşkanı Kontenjan Grupu mensuplarını 
ve "Tabiî Üyeleri de çağırdık. . Maksadımız tam 
bir mutabakata. emmek İdi. Bu mutabakat da
hilinde bu kamniu çıkarmak,'' siyasi sulhu bu 
memlekette kurar veyahut da kurulmasına hiz
met eder hiç olmazsa dedik. Bu itibarla Millet 
Partisi hakkında ne düşünürsek düşünelim, o 
herkesin kendi hakkıdır. Ama, maldem ki Millet 
Partisi buıgün burada vardır. Millet Partisini 
herkes burada para almak durumunda iken, bir 
önceki milletvekilleri seçimine girmedi diye, ber
taraf edecek herhangi bir hükmün kesin olarak 
karşısıhdadır Komisyon. Çünkü, böyle bir fıkra
nın metinde yer almaması veya çıkarılması Par
tiler/Kanunundan beklediğimiz asıl faydayı, ya
ni siyasi sulh, ve huzurun tesisini önliyeeek mav 

niyette bir şey olacaktır. Komisyonumuz da buna 
razı. gelmiyecek'tir. Şayet kanun dikkatle tetkik 
edilirse kanunun siyasi ;sulh ve huzuru tesis et
mekte başlıca rolü olmasa bile çok büyük rol oy-
nıyacağı anlaşılacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi okuyoruz. 
(Eski 86, yeni "73 ncü, madde yeniden okun

du.) 
:• RUHİ SOYER (Niğde) — Takririn aleyhin

de 'konuşacağım. 
BAŞKAN — Şimdi Sayın 'Soyer, bu madde 

yeni baştan düzenlenmiştir. Biraz evvel okuttum. 
O zaman takrir aleyhinde konuşmanız mümkün
dü. Madde üzerinde konuşmanız mümkün olma
maktadır. Ama önergenin aleyhinde tam oylama
ya geçtiğimiz zaman söz istiyorsunuz ve ben bu
nu daha evvel de okutmuştum. Şimdi ise bunu' 
oylamaya esas olmak üzere okutmuş bulunmakta
yım. O bakımdan rica ediyorum... 

. RUHİ SOYER (Devamla) — Demin de yine 
aynı işekilde, daha evvel isteseydiniz verirdim, de
diniz. 

. B A Ş K A N — Hafızanızda bu yer etmiş ol
masına rağmen daha evvel söz istemiş olan Sayın 
Ülker'e daha 'evvel istemiş olsaydınız size tiöz ve
rirdim demiş lolmama rağmen ve siz de bunu bil
miş olmanıza rağmen, hatayı âdeta tekerrür et
tirmekte .fayda görüyorsunuz. Sizin önünüzde bir 
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misal de vermişim. Bu misali tekrar etmeyiniz 
bari. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkanım, 
gayet kısa. 

BAŞKAN — Pekâlâ buyurun. Kısa olmak 
garbiyle, yani takdir hakkımı çok rica ederim sui
istimal etmeyiniz. Kendiniz daha evvel görmüş
sünüz bir tatbikat, bunun yanlış bir tatbikat ol
duğunu kendi kendime ifade etmişim, on'dan isti
fadeye kalkıyorsunuz. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Evvelâ söz vermek 
lûtfunda bulunduklarından dolayı kıymetli Baş
kanıma şükranlarımı arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya beş muhte
lif partiye mensup siyasiler toplanmışız, mem
leketin kalkınma devrinde ve ıbu memleketin 
20 binden fazla köyünün susuz olduğu bir de
virde... 

BAŞKAN —• Bunların önergeyle alâkası yok 
Sayın Soyer. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Arz edeyim, 
önergeyle alâkalı, aleyhinde konuşuyorum efen
dim. Bir devirde kendi partilerimize para 
ayırtmak dâvasrndayız. önerge bu değil mi
dir? Halbuki, bu 10 milyon lirayı köy yolla
rına, köy yollarından indirdiğimiz maalesef 
bütçede köy yollarından indirilmiştir, ibunu 
o kısma ilâve etsek veya köy içme sularına ilâve 
etsek zavallı -insanları biran evvel suya kavuştur
mak imkânına mazhar oluruz. Tabi burada bir
çok arkadaşlarımız, bu ıstırabın içinde binnefis 
yaşadıkları için bunu takdir etmiyebilirler. 
Ama hakikaten büyük ıstırap çekmekte olan 
köylülerimize bu 10 milyon liranın büyük yar
dımı olur. 10 milyon lirayı oraya tahsis et
mekle büyük yardım ederiz. Binaenaleyh parti
lerin kendi üyelerinden, teşkilâtlarından var
lıklılarından ye memleket sathında itibarlıların
dan toplamaları icabeden parayı milletin kese
sinden almalarıma taraftar değilim. Hürmetle
rimle. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Nedir efendim Ibu gürültü? 
Başkanlığı da ağır bir töhmet altında bırakma
yınız. Ben, daha evvel söz istemiş olduğu için 
kendisine göre bir nebze lâzımeglen müsamaha
yı göstermek için kısaca söz vermek istedim. 
O da bunu suiistimal etti. Rica ederim, öner
geyi tekrar okutuyorum. 
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İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bu konuş-

radyodan yayınlanacak. 
BAŞKAN —Alâkası yok efendim, öyle bir 

konuşmayla maddeye gölge düşmez. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Siyasi parti

ler bu memlekete bu hizmetlerin gelişini sağ-
lıyacaklardır. Yüz milyon liralık iş yapacaklar
dır. 

(Eski 86, yeni 73 ncü madde yeniden okun
du) • . - . . 

BAŞKAN — 86 ncı maddeyi okunan şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... 86 ncı madde bu şekilde kabul edil
miştir. 

Diğer kısma geçiyoruz. Diğer kısımlar üze
rinde mütalâalarını bildirmek istiyenler lüt
fen buyursunlar. Sayın Paksüt?... Yok. Sayın 
Zeytinoğlu?.. Yok. Sayın Nihat Diler Ibuyuru-
nuz, bu kısım hakkında. 

İLHÂMÎ ERTEM (Edirne) — Komisyon
da imzalı muhalefet şerhim vardır, bu kısım 
hakkında onu izah etmek itiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Nihat Bey. Komis
yonda muhalefet şerhi varmış. Evvelemirde 
îlhami Ertem'e söz vereceğim. 

NÎHAT DlLER (Erzurum) — Tüzükte (böy
le bir şey yok. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Daha evvel 
Sayın Başkanım, z>aten bunu takdir ettiği için 
bu sözümü muhalefet şerhim için vermiştir. 

NÎHAT DlLER (Erzurum) — Şimdi hak
sızlığı tescil etme. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Anayasanın 56 ncı maddesi, «va
tandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre 
partilere girme ve çıkma hakkına sihiptir. 

Siyasi partiler, önceden izin almaksızın 
kurulur ve serbestçe faaliyette bulunurlar.» 
demektedir. Böylelikle siyasi parti kuruluşun
da ve faaliyetinde vatandaşlara büyük hir ıser-
bestiyet tesbit etmiştir. Ama 57 nci madde ile 
de, «siyasi partilerin iç çalışmaları, faaliyet
leri, Anayasa Mahkemesine ne suretle hesap ve
recekleri ve bu mahkemece malî denetimin na
sıl yapılacağı demokrasi esaslarına uygun ola
rak düzenlenir» denilmektedir. Binaenaleyh 
biz, Siyasi partiler. Kanununu çıkarırken buna 
koyacağımız sınırlama Anayasanın 57 nci mad-
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desi ve yine Anayasadaki 19 ncu, 29 ncu, ve 
57 nci madde ile bağlı olması lâzımdır. 19 ncu 
maddede «kimse Devletin sosyal, iktisadi siya
si ve hukukî temel düzenini kısmen de olsa 
din kurallarına dayandırma, siyasi ve şahsi çı
kar ve nüfuz sağlama amaciyle dini, din duy
gularını., dince kutsal sayılan şeyleri istismar 
edemezler» diyor. Bunu yapan siyasi partile
rin de kapatılacağını bildiriyor. 29ncu madde de 
«derneklerin kamu düzeni ve genel ahlâk bakı
mından birtakım kayıtlarla bağlanabilmesini» 
belirtiyor. Yine Anayasanın 57 nci maddesi 
«siyasi partilerin tüzükleri, programları ve faali
yetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan 
demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve 
Devletin ülkesi ve milletiyLe bölünmezliği te
mel hükmüne uygun olmak zorundadır» diyor. 
Bu tarzda olmıyan partilerin de kapatılacağı
nı (bildiriyor. Binaenaleyh, Anayasamızın 56 nci 
maddesinin siyasi parti kurma ve faaliyeti hak
kında vermiş olduğu hürriyetlerin şimdi bu
rada arz ettiğim hükümlerle bağlı kalmak üze
re sınırlandırılması lâzımdır. Bu hükümlerin 
getirilecek sınırlandırmalar 56 nci maddeye ay
kırı düşer, işte ben 4 ncü kısımdaki birçok mad
delerin bu sınırlandırmanın dışına çıktığı inan ve 
kanısındayım. Böylelikle Anayasanın 56 nci mad
desinin tanımış olduğu «siyasi parti kurma» ve 
«hürriyet serbestisini» tahdidettiği görüşünde
yim. Bu görüşümde ısrar etmekteyim. Bu ba
kımdan, kanunun bâzı maddelerinin burada 
yer almaması gerektiği inancındayım. Siyasi 
Partiler Kanunu ancak Anayasanın çizdiği, 
demin arz ettiğim sınırlarla bağlı kalmak üze
re sınırlandırılabilir. Aksi' Anayasanın 56 nci 
maddesinin tanımış olduğu hakkın dışına çı
kar. Bu hususta önergem vardır ve olacaktır. 
Muhalefetim de bu tarzdaki sınırlamanın ileri 
gittiği dördüncü kısımda getirilen maddelerde 
sınırlamanın ileri gittiği tarzındadır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. Ha bir 
evvel konuştunuz, ha 'bir sonra, ne farkeder? 
hükmünü biz zatiâlinizden çok daha iyi bilir 
ve tatbik ederiz. 
NİHAT DlLER (Erzurum) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar, «parti yasaklama
ları» diye dördüncü bölüm altında tes'bit edil- | 
miş, olan maddeler iki yönden hukuk tekniğine ve | 
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hukukun muhtevasına aykırıdır. Hukuk tekniği
ne aykırıdır, zira her bir mesele için teker teker 
maddeler ortaya konmuştur. Hukuk muhtevası
na aykırıdır. Bunu da ayrıca her madde üzerin
de teker teker arz edeceğim. 

Birinci bölümün 99 ncu maddesi, Hükümet 
tasarısında 98 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. «Siyasi partiler, Türkiye Devletinin Cum
huriyet olan şeklini değiştirmek amacını güde
mez ve faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun 
höyle bir amaca yöneltemezler.» Bu şey esasen 
Türk Ceza Kanununun 146 nci maddesinde 
vardır. Bunun tekrar edilmesi fuzulidir. Hu
kuk tekniğine aykırıdır. 

100 ncü maddesi, Hükümet tasarısında 99 ncu 
madde olarak tesbit edilmiştir; «Siyasi partiler 
Türk Milletine aidolan egemenliğin, belli bir 
kişiye, zümreye veya aileye yahut sınıfa bırakıl
ması amacını taşıyamazlar ve faaliyetlerini her 
ne suretle olursa olsun böyle bir amaca yönelte
mezler.» Bu da yine 99 ncu maddede tesbit edi
len yasakla ilgilidir. Türk Devletinin şeklini 
değiştirmek lâzımdır ki, böyle bir yolda faaliyet 
sarf etmek lâzımdır ki, ancak bu gayeye ulaşa
bilsin. Binaenaleyh, her iki madde de aynı ga
yeye müteveccih tekrarlardan ibarettir. 

Yine 101 nci madde, Hükümet tasarısında 
aynen kabul edilmiştir; «Siyasi partiler, Tür
kiye Cumhuriyetinin milletlerarası hukuk ala
nında eşitlik ilkesine dayanan tüzelkişiliğini or
tadan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk ge
reğince münhasıran Türkiye Cumhuriyetinin 
yetkili olduğu hususlara diğer milletlerarası ku
ruluşların ve tüzelkişilerin karışmasını sağlamak 
amacını güdemezler ve faaliyetlerini her ne su
retle olursa olsun bu amaçlara yöneltemezler.» 
Bu, egemenlik prensibine tamamen aykırı bu
lunmaktadır. Devletin şeklini ve ^emelini değiş
tirmeye mahsus bir hususa işaret etmektedir. 
Yine Türk Ceza Kanununun 146 nci maddesin
de bu husus derpiş edilmiş durumdadır. Tekrar 
Partiler Kanununda yer alması hukuk tekniğine 
aykırıdır. Ülke bütünlüğü de aynı şekilde; tek 
Devlet ilkesinin korunması, aynı şekilde; azın
lık yaratılmasının önlenmesi prensibi, bölgeci
lik yasağı, aynı şekilde; ırkçılık yasağı aynı şe
kilde; eşitlik ilkesinin korunması aynı şekilde.. 
Üçüncü bölümde Atatürk ilkeleri ile ilgili mad
deler vardır; «Lâik Devlet niteliğinin ve Ata
türk devrimciliğinin korunması.» 
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Muhterem arkadaşlarım, bu hususa açıkça 

dokunmak icabeder. Bunlarda kazüstik olarak; 
«Lâiklik ilkesinin korunması, halifeliğin istene-
miyeceği, lâik Devlet düzeninin korunması, din 
farklılığına dayanma yasağı, partilerin dinî gös
teri yapaımyacağı, • Atatürk devrimciliğinin ko

runması, eğitim devriminin korunması, şapka 
devriminin korunması, tekke yasağının korun
ması, medeni nikâh ve bir evlilik ilkesinin ko
runması, harf devriminin korunması, sultan
lık nişan ve unvanlarının yasaklanması, kıyafet 
devriminin korunması, Diyanet işleri yerinin 
korunması, Cumhuriyet Büyük .Kurucusuna 
saygı.» Bu kısım da topyekûn Atatürk ilkeleriyle 
ilgili maddelerdir. 

Mulhterem arkadaşlarım, 40 seneden beri Ata
türk ilkelerini bu memleket kendi bünyesinde 
tatbik etmiş bulunmaktadır. Atatürk ilkelerini 
zaman zaman kendi maksatlarına, siyasi maksat
larına, alet edenler vardır. Bugün o kadar ki, 
bir komünist çıkıyor Atatürk ilkelerini kendi 
maksadına bir paravana olarak kullanıyor. Bir 
gerici çıkıyor yine Atatürk ilkelerini kendi mak
sadına bir paravana olarak kullanıyor. Yine tür
lü maksat sahibi olan kimseler Atatürk ilkelerini 
istismar ediyorlar. Bu yasaklar ortada olunca is
tismarcılar halka, Atatürk ilkelerini gidip, köy 
köy, şehir şehir, kasaba kasaba, bucak bucak do
laşıp anlatacakları yerde, bu ilkeler kanun temi
natı altındadır diye, bunları bir nevi tembelha
ne şeklinde kabul edip yatıyorlar. Hakiki Ata
türkçülük, Atatürk'ün prensiplerini, kelimenin 
asıl mânasında zorla değil ve fakat ikna etmek 
suretiyle halka aşılamaktır. İşte Atatürkçülüğü 
kendisine gaye edinmiş bâzı kimselerin noksan 
hareketleri buradan başlamıştır. Ve bugüne ka
dar Türk Milleti kadar Atatürk'ün deyimi ile 
zeki, kabiliyetli, üstün duyguya sahip» hiçbir 
millet olmamasına rağmen, 40 seneden beri hâlâ 
Atatürk inkılâplarının memleketimizde tehlikeye 
düşeceği yolunda bir endişenin mevcudolması ve 
bunu kanun zoruyla hüküm altına alıp Partiler 
Kanununda da böyle birtakım maddelerin konul
ması hüzün verici, elem verici bir husustur. Bu 
maddeler benim kanaatime göre, sadece Atatürk
çülüğü belki de samimî olarak benimsemekte; 
fakat tembel bir vaziyette destekliyen bir insa
nın getirmiş olduğu veya bir düşünüşün getir
miş olduğu bir maddedir. Atatürkçülüğü arz 
ettiğim gibi içten gelen bir samimiyetle benimse-
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miş olan kimse, maddelerin zoru altında değil, 
Ceza Kanununun müeyyideleri altında değil, par
tileri kapatma keyfiyetinin tesiri altında kalarak 
değil, fakat serbest bir ruh ve vicdanla bir mis
yoner misali gidip başkalarına aşılamak suretiyle, 
Atatürk inkılâplarını bu memlekette yaşatmak 
gayesini istihdaf etmelidir. Aksi halde her Ata
türk inkılâpları bu memlekette yerleşmemişse, 
zaten bu millet siyasi rüşte ulaşamamıştır, siyasi 
rüşte ulaşamamış bir halka da demokrasiyi ver
mek, doğrudan doğruya bir haksızlık olacaktır. 
Vesayete muhtaç, hukukî muamelelerini yapamı-
yan bir kimseye hak bahşetmek gibi bir netice 
meydana getirecektir ki, bu da abesle iştigal edil
me mânasına gelir. 

Yine ayrıca dördüncü bölümde; «Siyasi par
tiler, Anayasanın başlangıç kısmının ikinci fık
rasında yazılı saikle ve Anayasanın geçici dör
düncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı 
amaçla gerçekleştirilen 27 Mayıs 1960 Devrimi
ni, yersiz ve haksız veya gayrimeşru gösterme 
amacını güdemez.» deniliyor. Muhterem arkadaş
larım; 27 Mayıs Devrimi, demokrasinin bütü
nüyle, bütün müesseseleriyle yerleşmesini istihdaf 
eden bir devrimdir. Ve Anayasanın başlangıç 
kısmında aynen öyle diyor; «Hukuk dışı tutu-
miyle meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı 
Türk Milletinin direnme hakkını kullanmak su
retiyle yapmış olduğu ihtilâl.» Türk Milleti bir 
ihtilâl yapıyor. Direnme hakkını kullanıyor. Ken
di hakkına karşı gelen bir şeyi bertaraf ediyor. 
Ve netice itibariyle kendi hakkının bir hâmisi 
vaziyetinde oluyor. Bu Türk Milletinin doğru
dan doğruya kendisinin yapmış olduğu bir şey
dir. Kendisinin yapmış olduğu bir şey kanunla 
ortaya gelmemiştir. Kanunla ortaya gelmiyen 
bir neticeye kanunla müdafaa etmek gibi bir abes 
ortaya çıkmış oluyor. Binaenaleyh, partilerin bir 
bakıma kanunların hükümleri altına, dar kalıp
ları içine sokul mayısının sebeplerinden birisi de 
milletin teşkilâtlanması halinde kanunların ve 
müeyyidelerin bir mâna ifade etmiyeceğidir. İş
te ben bunun esbabı mucibesini de anlamamak
taydım. 

Benden evvel konuşan arkadaşım gayet esaslı 
noktalara temas ettiler. Anayasanın 56 ve 57 nci 
maddelerini tekrar ve tekrar okuduğumuz zaman, 
bunların hiçbirine yer verilmiyecektir. Bu mad
delerin topyekûn kalkması icabedecektir. Çünkü 
bir kısmı tekrardan ibarettir. Bir kısmı hukuk 
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tekniğine aykırı olarak konmuştur. Anayasanın 
muhtevasına aykırıdır. 1 9 - 5 6 ve 57 nci madde
lerine aykırı bulduğum cihetle, bütün bu madde
lerin kaldırılması gerekmektedir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Bulak?.. Yok. 
Sayın Sahabettin Orhon... Yok. Sayın Talât 
Oğuz... Yok. Sayın İhsan Kabadayı... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit ^lker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; bu kısım Partiler Kanunu
nun bir hususiyetini teşkil etmekte. Parti ya
saklamaları başlığı altında Cumhuriyetin ko
runması, onun da maddeleri olarak Devlet şek
linin korunması, millet egemenliğinin korun
ması, millî Devlet niteliğinin korunmasını baş
lığı altında bağımsızlığın korunması, ülke bü
tünlüğünün korunması, tek Devlet ilkesinin ko
runması. azınlık yaratılmasının önlenmesi ve 
böylece, rejim bakımından önemli hususları ih
tiva ediyor. Şimdi Nihat Diler arkadaşımız, 
bunların burada yer almamasını ifade buyur
dular. Bunlar Türkiye Cumhuriyetinin temeli
ni teşkil eden hususlardır. Şimdi öyle ise bun
lar mademki mevcuttur; burada tekrarında iv 
fayda vardır? Bunu ilgililer, ilgili kanunları 
okumak suretiyle öğrensinler, ona göre hareket 
etsinler. 

Muhterem arkadaşlarını, bendeniz daima 
kanun yapma tekniğinde, şu •inanca sahibini; 
kanunlar acık olmalıdır. Bir yerde 'atıf yap
mak icabediyorsa bile, Türk vatandaşının, Türk 
köylüsünün, ki kanunu okumaktadır, kanunu 
kolaylıkla anlıyabilınesi ve ona itaat etmesini 
temin bakımından, mümkün olan tahditler, hü
kümler 'o' kanunun içerisinde gösterilmelidir. 
Şimdi ben bunun zıddmı şöyliyen kıymetli ar
kadaşıma -sormak isterim. Biz partileri birta
kım karışık hükümler kanlısında bırakıp içinden 
çıkılmaz anlaşılması zor, dağınık bir araya getiri
lemez, hükümler karşısında bırakp onların tökez
len m esini mi istiyoruz, kapanmasını imi istiyoruz? 
Çünkü bunlara riayetsizlik halinde, Anayasa 
Mahkemesi partiyi kapatacak, biz onların tö
kezleyip kapanmasını, mı istiyoruz; yoksa Tür
kiye'de kurulmuş bütün partilerin rejime ria
yetkar partiler olarak yaşamasını ve millete 
hizmet etmesini mi istiyoruz? Biraz evvel ka-
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bul buyurdunuz ve hakikaten Partiler Kanunu
nun en can alıcı hükümlrinden biriyle siyasi 
partilere doğru olarak para verilmesini kabul 
ettik. Ona buna avuç açmamasını, onun bunun 
tesiri altında, mihneti altında ezilmemesini ka
bul buyurdunuz. Niçin kabul blıyurdunuz ? 
Çünkü bizim Anayasamıza göre, demokratik 
hayatın bir parçası olarak kabul ettiğimiz için, 
bu 10 milyon lira değil ama birkaç milyon lira... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Hesabettik, 10 
milyon. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Hayır, topla
mı 10 milyon lira olmasına imkân yoktur. Ama 
3 - 5 milyon lira parayı Türkiye'nin sağlık ve 
selâmeti bakımından kabul buyurdunuz. Bu
nun gibi, birleşik oy puslasmı kabul ederek de, 
partilerin sırtındaki ağır bir yükü - tabiî malî 
bakımdan söylüyorum - gene kaldırdınız. Niçin? 
Çünkü bu siyasi partileri demokratik hayatın 
canlı varlıkları olarak kabul buyurduk da onun 
için. 

Lşte bundan dolayıdır ki, bunların burada 
teker teker sayılması ve her partici her parti 
hayatına giren insan eline partiler kanununu al
dığı zaman, şöyle bir göz gezdirdiği zaman, ona 
ben şunları şunları yaparsam, benim partimi 
kapatırlar, duygusu içinde olması lâzımdır. 

Bunun yanında bir görüş belirir. Acaba bir 
rejim, Atatürkçülük kanun himayesine muhtaç 
ııııdır diye? Arkadaşlar, Atatürkçülük bir ruh
tur. Ama onun ötesinde Atatürkçülük Anayasa-, 
nııı himayesindedir. Zaten, Cumhuriyet ilkesini 
değiştirenleyiz tekrar ediyoruz burada. Atatürk
çülüğü korumak için evvel de kanunlar çıkmış
tır. Tevhidi tedrisat kanunu, şu kanun, bu ka
nun, şapka giyilmesi hakkındaki kanun ve saire 
gibi. Bir yığın kanun çıkmıştır, Atatürkçülüğün 
korunması için. Yeni Anayasamız da bunları al
mış ve hükümleri arasına koymuştur. Atatürk'ü 
Koruma Kanunu dahi vardır. Zannederim, 1952 
de mi, 1951 de mi çıktı? 1952 de çıkarılsın ve ha
len de yürürlükte olan kanun vardır. 

Eğer bir memlekette Atatürk'ü, Atatürk" in
kılâplarını tanımak istemiyenler çıkarsa onlara 
karşı kanunlarımız vardır. Bunun yanında, yi
ne 1953 te çıkarılmış, bu hükümler konduğun
dan dolayı ilga edilmekte olan 6187 sayılı Ka
nun vardır. «Vicdan Hürriyetini Koruma Ka
nunu.» «Eğer bir siyasi parti, din ve dince mu
kaddes sayılan şeyleri, siyasete ajet ederse, sav-, 
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cılığın ihtarına rağmen işleri yapanları parti
den çıkarmazsa ve ısrar edeerse o parti kapatı
lır» diye halen yürürlükte olan ve o zaman bir 
sulh mahkemesi tarafından partinin kapatılma
sını mümkün kılan ve Anayasa Mahkemesi tara
fından - şimdi partilerin kapatılması, bu yeni 
Anayasa muvacehesinde, Anayasa Mahkemesine 
verilmiş olması dolayısiyle - iptal edilmiş hük
müyle beraber kanun yaşamaktadır. Anayasa 
Maihkemesi diyor ki, Sulh Mahkemeleri tatbik 
edemez, bunu. Yeni Anayasa çıktıktan sonra, 
bunu Anayasa Mahkemesi tatbik eder diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu şartların 
altında kanunun içerisine bunların konulması 
iyi olmuştur. Evvelce bu dağınık idi. Yani ilk 
160 maddelik kanun halinde iken, bunlar biraz 
fazla dağılmıştı ve hepimizin gözünü korkuttu, 
160 maddelik bir, kanun ve maddeler dağınık 
falan. Şimdi partiler arası protokolde gayet 
ciddî hir tetkika tâbi tutulmuş ve bu dağınıklık 
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şimdi konuştuğumuz metindeki gibi değil, bâzı 
zaman 6 - 7 madde bir madde haline. Bâzan 
3 - 4 madde bir madde haline getirilmiş ve ka-

: nuna iyi bir şekil verilmiştir. 
! Binaenaleyh ben Nihat Diler arkadaşımla, 

ki, daima fikirlerini takdir ettiğim bir arkada
şımdır, esasında 'birleştiğimiz bu meselede usul
de de birleşelim, bunların açık açık söylenme
sinden hiç kimseye zarar gelmez ve memlekete 
ancak ve ancak fayda gelir. O bakımdan bu bö
lümde bu açıklık içinde bu 'maddelerin kabul 
edilmesinin, ilerideki demokratik hayatımızda 

i gelişmemiz için bir teminat hükmü olarak gö-
I rülmesi lâzımdır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, vakit 

gecikmiş olduğundan birleşimi 13 Mayıs 1965 
Perşembe günü saat 10.00 da toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

...y ...... 
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Saat: 10,09 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B . IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Davlet Radyosunun TRT Kanunu hükümleı'uü 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarınım gerçek olup olmadığı hususunu in-
cebm3k üzere Anayasanın 88 noi maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi

lecik ili tnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

3. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlio*lu'-
nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki tapu-
lu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçlan yağma olunan şahısların du
rumlarının ne olacağına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/818) 

4. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair içteleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi -Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasının imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

i 6. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlü'-
i nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de-
| reçeli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
! sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
! (8/836) 
! 7. — Erzurum "Milletvekili Adnan Şenyurt'* 

un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

8. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair imar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

9. -— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm. Burdur'da. 5 Yıllık Plân devresi içeri
rinde. kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

10. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'tn, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

11. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın. Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutas köyü île Bucak ilcesine bağlı Datalanı kö
yünde. tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere. 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
Öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya-
mlmadığum dair imar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/845) 

12. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in. İl
ler Bankasınca. 1963 icra plânına konulmuş olan 
islerden ne kadarının tamamlandığına dair îmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

13. — Bolu Milletvekili Turçut Çulhamın, 
iktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 



14. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaş aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

15. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/863) 

1G. — İzmir Milletvekili Osman Sabıi AdalV 
m, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yazım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

17. — îzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa samanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

18. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873) 

19. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

23. — İzmir Milletvekili Şinatf Osma'mn, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları haKKindaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

21. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'm vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktınldığı-
na dair Devlet ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

22. — Bolu Milbtvekili Turgut Çulha'nın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

2 — 
23. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-

nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

24. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

25. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonlan ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrıyanlarm durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair Köy İdleri ve Devlet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/886) 

26. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nm, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Mir et Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

27. — Tokat Milletvekili Mfih~w, Ka-ova'-
mn, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz-
meto açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) . 

28. — Bitlis Milletvekili Müıtak Okumuş'-
un. ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

20. — Aydın Milbtvekili Re^at özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

33. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

31. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz-

I lü sorusu (6/927) 



32. — Edirne Milletvekili İlhami Ertemin, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

33. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Basın tlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

34. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 
makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

35. — İ3tanbul Milletvekili Re:it Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

36. — istanbul Milletvekili Re ît Ülker'in, 
istanbul'da yayımlanan Düşünen Adam dergi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Bar 
kanından sözlü sorusu (6/935) 

37. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, İsparta ilinin baş harfinin «t» mi, «I» mı 
olduğuna dair Millet Meclisi Başkanından ve 
Başbakandan sözlü sorusu (6/936) 

38. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha 
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

3D. — iîtanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

40. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

3 — 
41. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-

ça'nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

42. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem
in, 1961 -1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

43. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/955) 

45. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/956) 

48. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinog-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 

48. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara naklettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/960) 

49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 



50. — Eskbehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
BakaUanndan sözlü sorusu (6/962) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokolden neden çıkarıldıklarına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

52. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

53. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zaytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 

54. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

55. *- Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mıntakasımn, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/967) 

56. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin İdil ilçesine nak
li sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/968) 

57. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (0/969) 

68. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa
yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 
olay olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/970) 

50. —• Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hakkında 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/971) 

60. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, 
Hirfanlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
enerji hattının Bor ilçesine de götürülmesi işi
nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıp alınmıyacağına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Millî Savunma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/972) 

61. — Erzurum Milletvekili Gıyaıettin Ka
raca nın, Adana Belediye Reisi Ali Sepici hak
kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 
olduğuna dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/973) 

62. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman İşletme İdaresinin 
ne zaman kurulduğuna ve İşletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/974) 

63. — Antalya Milletvekili ihsan Ataiv'-
ün, Kork*.teli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydalanıp faydalanmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/975) 

64. — Antalya Milletvekili İhsan Ata'iv'-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/976) 

63. — Antalya Milletvekili İhsan Ata'iv'-
ün, Antalya Valisinin, özel idare bütçesini ar
zusuna göre kullandığının doğru olup olmadığı
na dair İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/977) 

66. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
tti'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş
vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 

67. — Adana Milletvekili Mehmet Geeioğ-
lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979) 

68. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı 
tutum ve davranışlarını önlemek için alınması 
düşünülen tedbirlerin neler olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/980) 
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60. — Ordu Milletvekili $adi Pehlivanoğ- I 

lu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Bakam Nu
rettin Araıçoğlunun, 30 . 9 . 1964 tarihindeki 
Avrupa tetkik seyahati esnasında Yugoslav
ya'ya uğrayıp Devlet Başkanı Tito ile özel gö
rüşme yapıp yapmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/981) 

70. — İstanbul Mlletvekili îfoki 2İ2ren,in, 
Belgrad v© Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve I 
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül- I 
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) I 

71. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü- I 
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983) I 

72. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'- I 
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan I 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne I 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba I 
kanından sözlü sorusu (6/984) I 

73. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen- I 
gin'in, İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
Konya'da 11 Ekim 1964 Pazar günü yaptığı ko
nuşmaya dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/985) 

71 — Aydın Milhtvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne I 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) I 

75. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
memleketimizde bir otomobil sanayii kurulması I 
hususunda hazırlıklar yapıldığı hakkındaki be
yanata dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu I 
(6/987) 

73. — Bingöl Milletvekili M. Stddık Avdaf '-
m, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 yıl
larında ne miktar para harcandığına dair Ba- I 
ymdırlık Bakanından sözlü sorusu (6/988) 

77. — Eiîîgal Milletvekili M Sıddık Aydar'-
m, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü bulunup 
bulunmadığına dair, Başbakandan sözlü soru
su (6 989) 

78. — E l e n i r Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün. Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarıma, ka
rar şreriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990) | 

70, — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Doğu ve Güney • Doğu istikametlerine motorlu 
tren işletilmemesi sebebine dair Ulaştırma Ba
nından sözlü sorusu (6/991) 

80. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
zeytinyağı müstahsilinin korunması için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/992) 

81. —• Niğde Milletvekili Asım Eren'ül, Ekim 
ve Kasım 1964 aylan içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

82,.— istanbul Milletvekili Iteşit Ülksr'îtt, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

83. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
mimari projelerle, statik hesap ve projelerin vi
ze edilmesi konusundaki ihtilâfın aslının ve hu
kukî yönünün ne olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/995) 

84. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalıyabilmek için, Jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence 
yaptıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa inti
kal ettirilip ettirilmediğine dair içişleri Baka
nından sözlü Sorusu (6/996) 

85. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacılarının, 
mesailerine mukabil az olan ücretlerinin halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/997) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın 
vadettiği ücret verilmesi hususunda, bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/993) 

87. — İzmir Milletvekili Şİnasi Osma'nın, 
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk futbolu
na faydalı olup olmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/999) 

88. — Edirne Milletvekili îlhami Erte-tı'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra-



eaat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

89. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer*-
iü, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının 
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
İstasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tanm Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) 

90. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytincğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihalıççık'ın Sulyeler köyü öğretmenli 
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

91. — Eskişehir Milletvekili Az'z Zsytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 

92. — Eskişahir Milbtvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004) 

93. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/1005) 

94. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zaytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1006) 

95. — Eskişehir Milletvekili Az'z Zsvtinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

96. — Eskşiehir Milletvekili Aziz Z3ytioğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008) 

97. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde, yapımı 
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009) 

98. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sancakaya ilçesindeki ah
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/1010) 

99. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya 
tahsis edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi 
sebebine dair. Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/1012) 

101. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

102. — İ3nir Milbtvekili Şükrü Akkan'in, 
Millet Meclisi Genel Seçiminin Ekim 1965 de 
yapılması hakkındaki beyan muvacehesinde, 
Yüksek Seçim Kurulunun ara seçimleri için ev
velce vermiş bulunduğu kararın hukukî değeri
nin ne olduğuna- dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/1014) 

103. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk 
Anıtının açılması merasimine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1015) 

104. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, aşın sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

105. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

105. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş 
olan pipe - line hattının geçtiği tarlaların is
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1018) 
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107. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz- I 

kan'ın, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/1019) 

108. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku
rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

103. — Burdur Milletvekili Nadir Yavus-
kan'ın, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

110. — îz-nir Milletvekili Ş'tkrü Akkan'm. 
T. C. Z'raat Bankası Genel Müdürlüğünce. Ta 
nm Kredi Kooperatifi memurlarının sendikaya 
girmelerini önlemek için gerekli önleyici ted
birlerin alınması hakkında şube ve ajanslara 
gizli bir genel em'r gönderilip gönderilmediğine 
dair Ticaret ve Çalışma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/1022) 

111. — Diyarbakır Milletvekili Roca< Isker 
deroğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyinlerinin 
yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla parti lider 
lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanmdar 
sözlü sorusu (6/1023) 

112. — DivvbaMr M'lhtvekili Recai İsken I 
deroğlu'nun. Millî Emniyet raporlarının. Ana 
yasanın sağladığı hak ve teminatların karşısın- I 
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş- I 
bakandan sözlü sorusu (6/1024) I 

113. — Çanaftkab M lletvekili A. Nihat 
Akay'm, Erzurum ve Diyarbakır verici tesis- I 
lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar I 
yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma I 
Bakanından sözlü sorusu (6/1025) I 

114. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın. I 
Ereğli Demir Çelik tesisleri inşasında vukubu- I 
lan ve Bakanlığa intikal etmiş bulunan suiis- I 
timal mevzuunda, şimdiye kadar, ne gibi işlem I 
yapıldığına dair Sanayi Bakanından sözlü so- I 
rusu (6/1026) 

115. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'- I 
in, Aydm'm Köşk nahiyesinin Batısından ak- I 
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev- | 

vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

116. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'in Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent ve 
köyleri arasında muvasalayı temin için Ak çay 
üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1028) 

117. — Kocaeli Milletvekili Sürevya Soi'u-
oğlu'nun, aziz vatanımızın ve milletimizin bü
tünlüğünü bozucu ve parçalayıcı neşriyat ya
pan 15 kadar radyo istasyonunun faaliyetine 
karşı, tedbir olarak neler yapıldığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1029) 

118. — Kırşehir Milbtvekili Ha^l Özmen'in, 
Kırşehir ili ile ilçe ve köylerinde tütün ve haş
haş ekimi için ne düşünüldüğüne dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/1030) 

119. — Erzurum M'Uetvekli Nihat Diler'in, 
Ankara - Erzurum - Kars arasında motorlu 
tren işletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1031) 

120. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Erzurum'a bafrl; ilçelerin bâzı büyük nahiyele-
»inde birer PTT ajansı açılıp açılmıyacağına 
1air Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1032) 

191. — Kırşehir Milletvekili Hal'l öz-ıen'in, 
Kırşehir'in ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köyler
de, bugüne kadar, kaç aded tohum temizleme 
ve ilaçlama istasyonu binası yapıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/1033) 

122. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Ordu ve Kastamonu illerine, 1964 
yılı içinde, karayolları için ne miktar ödenek 
ayrılmış ve ne kadarının harcanmış olduğuna 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/1034) 

123. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, muvakkat ve muayyen hizmetler ka
rarnamesine göre yevmiyeli teknik eleman ola
rak çalışan kaç kişi bulunduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/1035) 

124. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Devrekani Ortaokulunda, kaç *ene* 



dir lisan öğretmeni bulunmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6 1036) 

125. — Kastamonu M "İlet vekili Ali özdik-
menli'nin. Denizli ve Kastamonu illerine, DSÎ 
Qenel Müdürlüğünce, 1984 yılı için ne miktar 
ödenek ayrılmış ve ne kadarının harcanmış ol
duğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/1037) 

126. — Yosgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
ın, mevcut mevzuatın, il genel ve belediye mec
lislerinin yetkilerini ve görevlerini tam olırak 
ifa etmelerine yeterli olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (8/1038) 

127. —- Erzurum Mlbtvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'da restore edilmekte olan 
Ulu Camiin hangi tarihte halkın hizmetine açı
lacağına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/1039) 

128. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, kati olarak, ne zaman açılacağına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1040) 

120. — Bursa M'lletvekili Sadrettin Çângp'-
nın, Bursa - Eskişehir ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının değiştirilmesi için bir hazırlık 
olup olmadığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1041) 

134. — Amasya Mllletvek'li Nevzat Şencr-
m, yılbaşı münasebetiyle köylere gönderilen 
tebriklerin bedeline ve posta masraflarına uaır 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/1046) 

135. — Balıkesir Milbtvejûli Cihat Turgut'
un, Ayvalık boğazmdaki fenerlerin onarımının 
hangi tarihte yapılmış ve bu iş için ne ka
dar para sarf edilmiş olduğuna dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1047) 

133. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
köylümüzün küçükbaş hayvanlarının hastalık
lardan korunması için ne gibi çareler düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/1048) 

137. •— Sakarya M'lbtvekili Muslindin Gü-
rer'in, zabıtada bir reform yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1049) 

138. -— îsmir M'lletvekili Şmasi Osma'nın, 
Sovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a s'lâh. cep
hane ve malzeme yardımı yapılmasının, Hükü-
metimizm Sovyetler Birliği ile kurmak istediği 
iyi dostluk ve komşuluk münasebetleri ile bağ
daşıp bağdaşmadığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1050) 

130. — Eskişehir Milhtv.sk'l» Ay», ZryVro*-
l'-.'nun, AHmarya ve d i ^ r memleketlere anlaş
ma harici giden işçilerimizin de kazandıklarını 
göndermelerine neden izin ver'lmediğine dair 
Malive ve Çalışma Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/1051) 

140. — Eskişehir Mlletvekili Az\» Zavtino^-
ln'nun. memleketimizdeki şap hastalığına karşı 
ne gibi tedbirler alındılına dair Tarım Bakan-
nından sözlü sorusu (6/1052) 

141. — Eskişehir Milletvekili Av?, 7,-)vtivo*-
lu'nun. Şeker Fabrikası tarafından. 1964 senesin
de, Eskişehir çiftçilerine tohumluk buffdav vetiş-
tirmek maksadiyle, verilen buğdayın bedelinin 
çeri istenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/1053) 

142. — Eskişehir Milletvek'Ü. A",iz Z.̂ vMrorç-
'lu'nun. tasfiye olunan Eskişehir Basma Fabri
kasının hisse senedi bedellerinin hissedarlara, 
bugüne kadar, ödenmemesi sebebine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1054) 

130. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, eski yazıyla yazıldıkları ve basıldık
ları için kütüphanelerde unutulan eserlerin yeni 
yazıyla yayımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1042) 

131. —• Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
20 . 5 . 1959 tarihinden itibaren. Amerika Bir
leşik Devletlerinden ve sair devletlerden ne ka
dar nebati yağ ithal edildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/1043) 

132. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(0/1044) 

133. — Avdm M'lbtvek'li R^sat özarda'nın. 
Yüksek tslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 
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143. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-

rer'in, Hükümetin istifasından 21 . 2 . 1965 
tarihine kadar hangi dairelere kimlerin tayin 
edilmiş olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/1055) 

144. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
nin, Çorum Merkez Polis Karakolunda vatan
daşlara fena işlem yapıldığının ve İskilip Kayma
kamının makamında bâzı vatandaşları dövdüğü
nün doğru olup olmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/1056) 

145. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, iki Millet Partili senatörün is
tifaları ile ilgili bir açıklamanın radyoda ya
yınlanması için TRT Haberler Dairesi mesulle
rine, baskı yapılıp yapılmadığına dar, Başba
kandan sözlü sorusu (6/1057) 

146. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, İçişleri Bakanının seylâp bölge
sine gittiğinin bültende tekrar edilmesi için 
TRT Haberler Dairesine, telefonla, baskı yapıl
dığının doğru olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/1058) 

147. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'-
in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardımı ile ima
rı hususunda ne düşünüldüğüne dair Turizm ve 
Tanıtma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1059) 

148. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, General Electric Firmasından satınalı-
nan dizel elektrik lokomotiflerine dair sözlü 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/1060) 

149. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğ-
lu'nun, İşçi Sigortalan Kurumunca, Yenişehir 
Süleyman Sırrı sokaktaki 7 apartman için, alı
nan istimlâk karannın sebebinin ne olduğuna 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/1061) 

150. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oranın, 
Yunan Ethnos gazetesinde, Kıbrıs konusunda 

Başbakana atfen neşredilen özel demecin ger
çek olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/1062) 

151. — Bitlis Milletvekili Nafiz Giray'in, 
Birinci Beş Yıllık Plânda yapılması öngörülen 
ve Güney - Doğu Bölgesinde kurulması karar-
laştınlmış bulunan Çimento Fabrikasının yeri
nin tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/1063) 

152. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana Spor - Toto 
gelirleri ile memleketin çeşitli bölgelerinde yapı
lan veya onarılan spor tesislerine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1064) 

153. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, plânlı kalkınma döneminde, yıllara göre, 
kalkınma hızının ne miktarda gerçekleştiğine 
ve İlk Beş Yıllık Programda bir değişikliğin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/1065) 

154. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Milletvekillerinden, içkili ola
rak kürsüye çıkmak suretiyle Meclise karşı 
saygı dışı hareket edenler hakkında ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu. (6/1066) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı iüe Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı 
ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 



Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru. (1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643) (S. Sayı
sı : 831) [Dağıtma tarihi : 17 .2 .1965] 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu tek
lifi ve Adalet ve Plân komisyonlan raporları 
(2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1965] 

-**. 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KASARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKttiOÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve görevleri hakkımdaki kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı ve 26 
arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 
arkadaşının, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının ve 
Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 

(1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 3 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 867/969 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
20 . 3 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet înönü 
Başbakan 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısını takdim 

İslâm dininin itikat ve ibadetleri ile ilgili iğleri Anayasa hükümleri düzeni içinde yürüt
mek ve yönetmek üzere Başbakanlığa bağlı olarak kurulacak yeni Diyanet işleri Başkan
lığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısını takdim ediyoruz. 

Bilindiği üzere Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1924 yılında 429 sayılı Kanunla Diyanet 
işleri Reisliği kurulmuş, 1935 yılında 2800 sayılı Kanunla bu kuruluşun görev ve yetkileri tâ
yin edilmiştir. Sonraları yeni ihtiyaçlar karşısında bu kanuna tamamlayıcı ve değiştirici 
hükümler eklenmiş ise de, bugünün ihtiyaçlarına cevap veremiyecek bir halde bulunmaktadır. 
Bugün gerçek şudur ki, islâm dininin yüksek mânevi kudreti ile orantılı, geniş ve esaslı bil
gilere sahip yetkili din görevlileri azalmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak bir zaruret haline gelmiş
tir. öte yandan din hizmetlerini bir düzen altına almak, gelişi güzel davranışları önlemek 
gerçeği meydandadır. 

Aynı zamanda lâik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetinin yeni Anayasa düzeni içerisinde, 
özellikle vicdan ve din hürriyetini ifade eden 19 ncu maddesinin ışığı altında Diyanet işleri 
Başkanlığı kuruluşunu Anayasa düzenine intibak ettirmek zarureti hâsıl olmuştur. Nitekim Anaya
samızın 154 ncü maddesinde, genel idare içerisinde yer alan Diyanet işleri Başkanlığının, özel 
kanununda gösterilen görevleri yerine getireceği belirtilmiştir. 

İşte bu sebeplerle, imkân ölçüsünde kusursuz diyebileceğimiz, bu yeni kuruluş kanunu 
tasarısını hazırlamış bulunuyoruz. . 
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Tasarının dayandığı temel ilkeleri şöylece özetlemek mümkündür : 
1. Anayasamızın lâiklik; din ve vicdan hürriyeti anlayışına uygun olarak genel idare 

içinde yer alan Diyanet işleri Başkanlığının görev vo yetkilerini belirtmek. 
2. Kuruluşundan bu yana çeşitli ekler vo birçok değişiklikler görmüş olan Diyanet 

îşleri Başkanlığı mevzuatım ihtiyaçları karşılıyacak tek bir kanunda toplamak. 
3. Devlet memurları seviyesinde kadro ve malî imkânlar sağlamak suretiyle Diyanet 

işleri görevlilerini bir taraftan bugünkü sıkıntılı durumlardan kurtarmak, diğer taraftan da 
her türlü mânevi ve müspet ilimlerle mücehhez olarak yetişen gençler için bu teşkilâtı cazip 
bir hale getirmek. 

4. Dinî konuların çeşitli dallarında bilimsel inceleme ve araştırma yeterliğine sahip din 
işleri görevlilerini artırarak bunlann çalışmaları sonuçlanın halkın aydınlatılmasına ve hizmetine 
arz etmek ve böylece İslâm dininin asla tecviz etmediği taassup ve hurafeleri bertaraf etmek 
suretiyle halkımızın inanç ve ahlâk ilkelerindeki birlik ve bütünlüğü sağlamlaştırmak. 

Kanun -tasarısı 6 bölüme aynlmış bulunmaktadır. Bu bölümler 40 madde ile 7 geçici mad
deyi ihtiva etmektedir. 

Kuruluş ve görevlere ait hükümler ihtiva eden birinci bölümde; Diyanet İşleri Başkanlığının 
merkez ve iller kuruluşu ile bunlann görev vo yetkileri belirtilmiş bulunmakladır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir • Başkanın yönetimi altında bir Başkan Yardımcısı ile şu birim
lerden 'kurulmaktadır. 

Merkez kuruluşunda : 
.1. inceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu 
2. Teftiş Kırruhı 
3. Hukuk Müşavirliği 
4. özlük işleri Müdürlüğü 
5. Cami Hizmetleri ve Levazım işleri Müdürlüğü 
6. Derleme ve Yayın Müdürlüğü 
7. idari İşler Müdürlüğü 
iller kumlusunda : 
1. il müftülükleri 
2. ilçe müftülükleri 
İller kuruluşu müftülüklere bağlı vaiz, imanı - hatip ve müezzinlerle birlikte bucak ve köy-

lere kadar yayılmaktadır. 
Kuruluş bünyesinde inceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu din konusunda ilmî çalışma ve 

istişareler yapacak üstün bir kurul olarak kabul edilmiştir. Merkez kuruluşunda yer alan di
ğer birimler Diyanet işleri Başkanlığının görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan daire 
ve kurallardır. Bu birimler için gerekli porsonel tasarıya ekli kadro cetvellerinde gösterilmişti)'. 

Tasarının ikinci bölümü özlük işlerine ait hükümleri, üçüncü bölümü malî hususlara ait 
hükümleri; dördüncü bölümü, çeşitli hükümleri, geçici hükümler başlığı altındaki beşinci 
bölümü yeni kanuna geçişi sağlıyan hükümleri; son bölüm olan altıncı bölüm ise yürürlük 
ve yürütme hükümlerini ihtiva etmektedir. ' 

Bu itibarla tasarı, Diyanet işleri Başkanlığına gelişen ihtiyaçları karşılıyacak bir şekil ver
mektedir. ' 

Merkez dışı kuruluşu merkezin yönetim ve denetimi altında il ve ilçe müftülüklerinden te
şekkül etmektedir, il ve ilçe müftülükleri bulundukları yerin Diyanet işleri Başkanlığı kurulu
şunun üstü olup genel idare içerisinde yer almışlardır. 

Diyanet işleri Başkanlığı görevlilerin atanmalarında eşit seviyedeki Devlet memurlarının 
atanma usulleri örnek alınmıştır. Diyanet işleri Başkanının, Başbakanın teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu karan ve Cumhurbaşkanının tasdiki ilo atanması 'kabul edilmiştir. En yüksek 
yürütme organı olan Bakanlar Kurulu Başbakanın veya yetkili Devlet Bakanının göstereceği 

M. Meclisi (S. Sayısı : 831) 
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adayı kubul edip etmemekle bu mövkie lâyık bir kimseyi bulacaktır. Başkan kuruluşun idari 
ve ilmî işlerini düzenleyip yürütecektir. Başkanın işlerinde kendisine görevler verebileceği 
bir Başkan yardımcısı vardır. Din ilimlerinde ise İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu 
yetkili kılınmıştır. Merkezdeki kurul ve müdürlerin müftü, vaiz ve imam - "hatiplerin atan-
ın&Tarıiida eşit seviyedeki Devlet memurlarının atanma usulleri örnek alınmıştır, aneaK il ve 
ilçe merkezleriyle belediye teşkilâtı olan yerlerin imam - hatiplerinin, il müftülüğünün dahası 
üzerine valilerce atanması kabul edilmiştir. 

'•Görevlilerin atanma, seçme ve sınav usullerinin Devlet Personel Heyetinin tetkikinden geçe
cek bir yönetmelikle belirtileceği 'hükme bağlanmıştır. 

Gayemiz, Diyanet îşleri Başkanlığında görev alanların yüksek nitelikte olmalarımı temin et
mektir. (Bur sebeple - (görevlilerde aranılacak nitelikler etraflı bir şekilde belirtilmiştir. Bu nususta 
meslekî görevin ehemmiyet sırasına göre konulan ölçüler şunlardır : 

Yüksek öğrenim müesseselerinden mezun ve din 'konusunda 'bilgi,' tecrübe ve ihtisas sahibi 
olmak, 

Dinî tedrisatta bulunan yüksek tahsil müesseselerinden mezun olmak, '' 
İmam - Hatip okulları ikinci ve (birinci devre mezunu .olmak, 
Yeterli din bilgisi olan lise ve ortaokul mezunu 'bulunmak, 
Koy imaım - hatipleri için din bilgisine sahip en az ilkokul mezunu olmak şartı konulmuştur. 

Beş senelik ıbir intikal devresi tanınarak ilkoikul diploması alanlara maaşlı kadroya geçme imkânı 
verilmiştir. Ayrıca lise bitirme diploması olmıyan müftü, vaiz, imam - hatiplerden beş yıl için
de lise diploması alanlara beşyüz lira ikramiye verilmesi kabul edilerek bu kimseleri öğrenime 
teşvik amacı ıgüdülmüştür. '' 

Fakat halihazır durumda kanunda aranılan nitelikte personel bulunmaması gerçeği karşı
sında imam - hatipliklere açıktan vekil tâyin edilmesi hususunda bir madde konulmuştur.- Ara
nılan nitelMe talip çıktığında vekiller yerine bu kimseler asil olarak atanabileceklerdir. Ayrıca 
halihazır durumda müftü ve vaiz olarak görevli 'bulunanlardan bu kanunda aranılan niteliklere 
sahibolmıyanlann yerlerine 'bu niteliklere sahip fakülte ve yüksek okul mezunları atanabilecek
tir. Ancak eskilerin maaşları müktesep (hak olarak tanınacak ve bunlar eşit barem derecesinde 
ve kendilerinden dalha fazla faydalanılacak başka görevlerde 'çalıştırılabileceklerdir, ©öylece görev
lilerin üstün nitelikte kimseler olması sağlanacaktır. ıBu kanun bir tasfiye kanunu olmıyacaktır. 
Tasarıya kazanılmış hakların mahfuz tutulması için özel hükümler konulmuştur. 

Diyanet İşleri görevlilerinin mensubu 'bulundukları kuruluş hizmetlerinin mahiyeti icabı bâzı 
disiplin kurallarına riayet etmeleri zaruri görülmüş ve bu haller sayılarak Memurin Kanununa 
atıf yapılmıştır. 

Tasarı Diyanet işleri görevlilerinin malî durumları ile ilgili olarak şu hususları ihtiva et
mektedir : 

a) Üniversite ve yüksek okul mezunu olanlardan müftü ve vaızlıklara atanacaklara tahsil 
durumlarına göre ilk defa girebilecekleri barem derecesinin iki üst derecesi ile atanma ve ara
daki farkı tazminat olarak verme imkânı sağlanmaktadır. 

b) Diyanet İşleri Başkanı, Başkan Yardımcısı, İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu 
Başkan ve üyeleri, il ve ilçe müftüleri makam ödeneği alacaklardır. 

e) Başkanlık, İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu Başkan ve üyelikleri istisnai görevler 
haline getirilerek buralara atanacaklara işgal ettikleri kadro maaşını alma hakkı tanınmaktadır. 

•ç.) Coğrafi bakımdan bulundukları (bölgelerin merkezi durumunda olan oniki aded büyük 
vilâyet müftülükleri için muhassas kadrolar alınmıştır. Buralara atanan müftüler müktesep de
rece kadrolariyle işgal ettikleri kadro arasındaki faikı Bakanlar Kurulu kararı ile tazminat 
olarak alabileceklerdir. Bu yolda 3656 sayılı Kanunda mevcut imkânlardan faydalanma yoluna • 
gidilmiştir. 

M. Brelisi ( S, Sayısı ; 831) 
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d) Ücretli ve maaşlı imam - hatipler arasındaki farklı durumlar kaldırılacak ve gerekli ş̂ art-. 

lan haiz olanlar aylıklı kadrolara geçirileceklerdir.. Ücretli kadrolarda kalan görevlilerin bütçe 
iırikâıiları Çerçevesinde kendi ücret kadrolarından terfi ve terfihleri sağlanacaktır. 

e) Bugüne kadar Devlet Hazinesinden para almamış olan köy ve bucak imam - hatiplerine 
ayda 75 lira tazminat verilme esası tasarıda yer almıştır. Bu tazminatın varil m eşinin esasları 
Balkanlar Kurulunca tesbit edilecektir. Tazminat yermeye geri kalmış bölgelerde bulunan koyv 
lerle nüfusu çok olan 'büyük köylerden başlamayı uygun görmekteyiz, Bu suretle köylerimizde 
kendi kaderlerine bırakılmış ve ekseriya köy yardımı, zekât ve fitre ile geçinen köy imam - ha
tiplerine Devlet eli uzatılmış olacaktır. 

Halen yürürlükte olan Dinî Yayınlar Döner (Sermayesinin miktarı üç (milyon liraya çıkarıl
mış ve bu hususta mevcut 5806 sayılı Itanun, tasarı içine alınarak ihya edilmiştir. Bu üç milyon 
liralık sermaye için bütçeden 'hiçbir talepte bulunulmıyacaktır. Elde edilen kârların ilâve» 
suretiyle bu miktara ulaşılacaktır. Böylece eski kanunda ikiyüz •ellıbin lira olarak kabul edi
len kâr haddi kaldırılarak sermaye tahdidedilmiş ve böylece döner sermayenin dinî yayın ihti
yaçlarını tam olarak karşılıyabilmesi temin edilmiştir. 

Kurul dışındaki uzmanlardan, üniversite ve yükşelk okul öğretim üyelerinden faydalanılma-
yı mümkün kılan hükümler tasanya konulmuştur. 

Ayrıca va'zetmeyi, cami ve mescit yapmayı bugünkü başıboş halinden kurtarıp bir nizam 
altına almayı temin edecek maddelere tasarıda yer verilmiştir. 

Hulâsa, tasarının gayesi din hizmetlerini bir düzen altına alma, Diyanet işleri Başkanlığını 
memlekette lâyık olduğu mevki ve imkânlara kavuşturmaktır. Bunun için evvelâ kuruluşu 
derleyip toplamak, onun mensuplarına dinin ana esaslarına uygun yeni bir şekil ve hüviyet 
vermek; .onları dinî ilimlerle donattıktan sonra, günümüzün müspet ilimlerinde de gereken ye
terliği kazandırmak ve böylece Diyanet işlerinin çalışmalarım memleket kültür ve ahlâkına ya
rarlı bir hale getirmektir. Kısacası Diyanet isteri Başkanlığı kuruluşu ile din işleri lâik ve de
mokratik Cumhuriyet düzeni içinde ve yeni Anayasamızın getirdiği ruh ve idare sistemi ışığında 
ve genel idare içerisinde huzurla yönetilecek, görevlilere daha iyi yetişme ve daha rahat çalığ
ına yollan açılacaktır. 

Memleket için hayırlı ve uğurlu olmasını dile-'im. 
Sayfilarımla, 

Devlet Bakanı 
ibrahim Saffet Qmay 

GEREKÇE 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1924 yılında, 429 sayılı Kanunla Diyanet işleri Reisliği kurul
muş, 1935 yılında da 2800 sayılı Kanunla görev ve yetkileri tâyin edilmiştir. Sonralan yeni ihti
yaçlar karşısında bu kanuna tamamlayıcı ve değiştirici hükümler eklenmiş ise de kanun bu ek ve 
değişiklikleriyle birlikte bugün tatminkâr olmaktan uzaktır. 

öte yandan, lâik ve demokratik cumhuriyetimizin vicdan ve. din hürriyetini 19 ncu maddesinde 
ifade eden yeni Anayasamız, 154 ncü maddesiyle, Diyanet işleri Başkanlığının görev ve yetkileri
nin özel bir kanunla gösterileceğini emretmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplere dayanılarak hazırlanan tasannın temel ilkelerini şöylece özetlemek niümkündür : 
1. Anayasamızın lâiklik, din ve vicdan hürriyeti anlayışına uygun, olarak genel idare içinde 

yer aİan Diyanet işleri Başkanlığının görev ve yetkilerini belirtmek, * 
2. Kuruluşundan bu yana çeşitli eklerle birçok değişiklikler görmüş olan Diyanet İşleri Baş

kanlığı mevzuatını ihtiyaçlan karşılıyacak bir tek kanunda toplamak. 
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- 8 -
3. feevİet memurları seviyesinde kadro ve malî imkânlar sağlamak suretiyle din işleri görevli

lerini bir taraftan bugünkü sıkıntılı durumlarından kurtarmak, diğer taraftan da her türlü bilgi
lerle mücehhez olarak yetişen ve' Yetişmekte bulunan gençler için bu teşkilâtı cazip bir hale getir
mek. 

4. Dinî kotluların çeşitli dallarında bilimsel inceleme ve araştırma yeterliğine sahip din işleri 
görevlilerini artırarak bunların çalışmaları sonuçlarını halkın aydınlatılmasına ve hizmetine arz et
mek vö böylece ditiitnizin asla tecviz etmediği taassup ve hurafeleri bertaraf etmek suretiyle inanç 
ve ahlâk ilkelerindeki birlik ve bütünlüğü sağlamlaştırmak. 

Bu amaçlara ulaşılması için kanun tasarısına gerekli hükümler konulmuştur. ÎCanün tasarısı 
altı bölüm, 40 madde ve 7 geçici maddeden ibaret bulunmaktadır. 

Kuruluş ve görevlere ait hükümler ihtiva eden birinci bölümde, Diyanet işleri Başkanlığının 
merkez ve iller kuruluşu ile bunların görev ve yetkileri belirtilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bir 
Başkanın yönetimi altında bir Başkan Yardımcısı ile aşağıdaki birimlerden kurulmaktadır. 

Merkez kuruluşunda : 
1. İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu 
2. Teftiş Kurulu 
3. Hukuk Müşavirliği 
4. özlük İşleri Müdürlüğü 
5. Cami Hizmetleri ve Levazım İşleri Müdürlüğü 
6. Derleme ve Yayın Müdürlüğü 
7. İdari İşler Müdürlüğü 
tiler kuruluşunda: 
1. İl Müftülükleri 
2. İlçe Müftülükleri, 
Vardır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı iller kuruluşu bucak ve köylere kadar yayılmaktadır. 
Kuruluş bünyesinde İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu ilmî çalışmalar yapabilme bakımın

dan üstün bir kurul olarak kabul edilmiştir. Kuml Başkan ve üyeliklerine yüksek öğrenim mües
seselerinden mezun ve din konusunda ihtisas, bilgi ve tecrübe sahibi kimseler atanacaktır. 

Tasarının ikinci bölümü özlük işlerini, üçüncü bölümü malî hususları, dördüncü bölümü çeşitli 
hükümleri, geçici hükümler başlığı altındaki besinci bölüm yeni kanuna intikali sağlayıöi hüküm
leri İçine ftîmfikta, son bölüm olan altıncı bölüm İse yürürlük ve yürütme hükümlerini ihtiva dt-
m&kt§dir. 

Bu taö&ri ile din işleri görevlilerinin malî durumlarına bir ferahlık getirilmektedir. Tasarının 
bu bftkımdan getireceği hususlar şöylece, özetlenebilir. 

E) Üniversite Ve yüksek okul mezunu olanlardan müftü ve vaizliklere atanacaklara barem dc-
reeMfte" g6re girebilecekleri derecenin iki üstü ile vazifeye başlamak hakkı tanınmaktadır. 

b) Diyanet İşleri Başkanı, Başkan Yardımcısı* İnceleme Araştırma ve Danışma Kurulu Başkan 
ve üyeleri, il ve ilçe müftüleri ödenek alacaklardır. 

e) Ücretli Ve maaşli imam - hatipler arasındaki fârkli durum kaldırılacak ve gerekli şartlan 
haiz olanlar aylıklı kadrolara geçirileceklerdir. Ücretli kadrolarda kalan müezzin - kayyımların 
bütçe îmfcânl&ri çerçevesinde kendi ücret kadrolarında terfi ve terfihleri sağlanacaktır. 

ç) Bugüne kadar Devlet Hazinesinden para almamış olan köy ve bucak imam - hatiplerine 
ta#öfi*At verilme esas! tasarıda yer almıştır. Bu suretle bucak ve köylerimizde kendi kaderlerine 
birfckilfaiŞ ve ekseriya köy yardımı; zekât ve fıtttı ile geçinen koy imam - hatiplerine Devlet eli 
uzatılmış öfeeâktır. Bu tatbikat bütçe imkânlarına göre genişletilecek ve bu kimseler muhtaç du
rumda bırakılmıyacaklardır. 

d) Btt kânun bir tasfiye kanunu olmıyaeaktır. Tasarida kazafcılmıg hakların mahfuz tutul-
mfclftft 4$ih &fel hükümler konttim^tur. 
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e) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilkokul mezunu olmıyan imam - hatiplerden beş yıl içeri
sinde ilkokul diploması alanlar maaşlı kadrolara alınabileceklerdir. Ayrıca, aynı müddet içinde lise 
diploması alan müftü, vaiz ve imam - hatiplere beşyüz lira ikramiye verilecektir. 

Bugün gerçek şudur ki; dinimizin yüksek mânevi kudreti ile orantılı; geniş ve esaslı bilgilere 
sahip yetkili bilim adamları azalmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak bir zaruret haline gelmiştir. Tasarı
da alınmış olan tedbirler bu gayeye matuf bulunmaktadır. Bu suretle din işleri görevlilerimiz bir 
taraftan memlekette lâyık oldukları mevki ve imkânlara kavuşacaklar, diğer taraftan da din hiz
metlerini gerekli düzen altında tam bir şekilde ifa edeceklerdir. 

Tasarının ana hatları ve bölümleri; 
Diyanet îşleri Başkanlığı kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı altı bölüm, 40 madde ve 7 geçjei 

maddeden ibarettir. 
Birinci bölüm: Kuruluş ve görevleri, 
Merkez ve iller kuruluşu ile bunların görev ve yetkileri. \ ? 
ikinci bölüm: özlük işleri, 
Atanma usulleri, görevlilerde aranacak nitelikler ve disiplin kurulları; disiplin cezaları; 
Üçüncü bölüm: Malî hükümler, 
İstisnai görevler, iki üst derece verilmesi, ödenek ve tazminat verilmesi, mazbut vakıflara ait 

cami giderleri ve döner sermaye; 
Dördüncü bölüm: Çeşitli hükümler, 
Başka görevlerde çalıştırma; uzmanlardan faydalanma; cami ve mescit yapılması, vaaz edecek

ler, vekil imam ve hatipler, teberrükât eşyası ve bağışların idaresi, aylıklı ve ücretli kadrolar ile 
kaldırılan hükümler; 

Beşinci bölüm: Geçici hükümler, 
Mevcut durumu yeni hükümlere intikal ettiren hususlar; / 
Altıncı bölüm: Yürürlük ve yürütme, 
Yürürlük ve yürütmeye ait hükümleri ihtiva etmektedir. - ' "..-•*' 

/ * .;" BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve görevler 

Kanun tasarısının 1 nci maddesinde kuruluşun görevi, «İslâm Dininin itiKat ve ibadetleri ile il
gili işleri Anayasa düzeni içinde yürütmek ve yönetmek» şeklinde ifade edilmiştir. Bilindiği üzere 
İslâm Dininin itikat, ibadet ve muamelât ile ilgili işleri vardır. Muamelât işleri mer'i kanunlarla 
düzenlendiğinden, Diyanet İşleri Başkanlığı sadece ibadet ve ittikat ile ilgili işleri yürütüp yönete
cektir. Anayasa düzeninden maksat yeni Anayasamızın getirdiği Devlet ve idare sistemi ve bilhassa 
Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik ilkesine dayanan bir Devlet olduğunu belirten 2 nci maddesi, vic
dan ve din hürriyetini tetminat altına alan 19 ncu maddesi. Devletin lâiklik niteliğini koruyucu hu
zur ihtiva eden 153 ncü maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşuna cevaz veren 154 ncü 
maddeleri hükümlerinin gerekleridir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı esas olarak genel idarenin başı olan Başbakanlığa bağlanmakla beraber, 
Başbakanın işlerinin çokluğu ve halihazır tatbikat göz önünde tutularak, Başbakanın, kuruluşun yö
netimi ile ilgili yetki ve görevlerini bir Devlet Bakanına devredebileceği 1 nci maddenin 2 nci fık-
raâı ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve iller kuruluşunu göstermektedir. 
Merkez kuruluşu, görevlerin çeşitli genişlik ve önemleri göz önünde tutularak kurul ve dairelere bö
lünmüş ve buralarda çalışması icabeden personel kadro cetvellerinde gösterilmiştir. Böylece organik 
zasyon icaplarına uygun iş plânı yapılması kuruluşa bırakılmıştır. 

Merkez dışı kuruluşu, merkezin yönetim ve denetimi altında il ve ilce müftülükleri ile bunlara 
bağlı vaiz, imam - hatip; müezzin ve diğer görevliler ile il, ilce, kasaba ve köylere kadar yayılmak
tadır. 
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Bu itibarla tasarı, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşuna, gelişen ihtiyaçları karşıİıyacak bir şekil 
vermektedir. 

Tasarının 3 ncü maddesinde başkanın görev ve yetkileri belirtilmektedir. 
Tasarının 4 ncü maddesinde başkan yardımcısının, başkan tarafından verilen görevleri düzenle

yip yürüteceği ifade edilmiştir. 
Tasarının 5 nci maddesinde (inceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu) nun kuruluş ve görevle

ri gösterilmektedir. Bu kurul bir başkan ile 9 üye ve 5 müşavir* üyeden meydana gelmektedir, (gö
revleri maddede sayılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı çalışmalarının bilimsel tarafını üzerine ala
cak olan bu kurul, başkanlık bünyesinde din konusunda inceleme, araştırma ve danışma bakımından 
üstün bir uzuv olarak kabul edilmiştir. Kurulun çalışmalarının usul ve esasları yönetmelikte belir
tilecektir. 

6 ncı madde, Teftiş Kurulunun kuruluş, görev ve yetkilerini belirtmektedir. Diyanet İşleri Baş
kanlığı görevlilerinin çok geniş halk tabakalarını ilgilendiren çalışmalarını teftiş ve murakabe ede
cek, icabında soruşturma yapacak olan bu kurulun üyeleri plan müfettişlerin nitelik, yetki ve çalış
ma usulleri ayrı bir tüzükle düzenlenecektir. Kuruluşun mahiyeti icabı meslekî ve dinî bilgileri de 
sahibolması zaruri olan müfettişler için bu hususu temin edici hükümlerin de tüzükte yer alacağı ta
biîdir. 

Tasarının 7 nci maddesi hukuk müşavirliğine yer vermekte ve bu müşavirliğin görevlerini ifade 
etmektedir. 

8 nci maddede yer alan özlük İşleri Müdürlüğü,, personel konusunda teknik bir müdürlük olup, 
kuruluş memur ve hizmetlilerinin özlük işlerini yönetecektir. 

9 ncu madede Cami Hizmetleri ve Levazım İşleri Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. Bil Mü
dürlük cami hizmetleri olarak, halkın ibadet hizmetlerini karşılamak amacı ile cami ve mescitlerin, 
buralardaki eşya ve demirbaşların bakımı ve korunması ile ilişkin her türlü işleri yapacak; levazım 
işleri olarak, mûtat levazım işlerini düzenleyip yürütecek, ayniyat hesaplarının tutulmasını sağlıya-
caktır. 

10 ncu maddede yer alan Derleme ve Yayın Müdürlüğü iki kol halinde derleme ve yayın hizmet
lerini yönetecektir. 

11 nci maddede İdare İşleri Müdürlüğünün görevleri açıklanmıştır. Bu müdürlük genel evrak 
işleri ile kuruluşa ait her türlü idari işleri ve daire hizmetlerini düzenleyip yürütecektir. Tasarının 
12 nci maddesi Diyanet İşleri Başkanlığının iller kuruluşunu göstermektedir. 

Tasarının 13 ncü maddesi il, 14 ncü maddesi ilce müftülerinin görevlerini, 15 nci madde vaiz
lerin ve 16 ncı madde ise 4mam - hatiplerin görevlerini göstermektedir. 15 nci maddeye göre vaizler 
Başkanlık emrinde olup bunların görev alacakları mahal ve bölgeler Başkanlıkça tesbit edilecektir. 
Böylece halkın aydınlatılmasında büyük önemi tolan bu müessesenin ihtiyaçlara en uygun bir şekilde 
kullanılmasına imkân verilmiştir. 

Tasanda il, ilce, bucak ve köy imam - hatiplerin çalışmaları müftülüklerin kontrolüne tabi tutul
muştur. Görevleri Yönetmelikte belirtilecektir. Maddede imam - hatip tâbiri kullanılmakta hem imam
lık ve hem de hatiplik görevi bir şahısta toplanmıştır. Böylece haftanın muayyen gün ve saatlerinde 
görev yapan hatipler için ayn kadro ihdasından kaçınılarak malî yönden de tasarrufa riayet edil
miştir. Esasen bu görevlere eleman olarak imam - hatip okulları imam - hatip yetiştirmektedir. 

. ^ *" * ' . . • • İKlNCÎ BÖLÜM ; £ 

ömlluk işleri 

Tasarının 17 nci maddesinde Diyanet İşleri 'Başkanlığı görevlilerinin atanma usulleri göste
rilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanının, Başbakanın teklifi üfcerine Cumhurbaşkanının imza edeceği Ba
kanlar Kurulu Kararnamesi ile atanması kabul edilmiştir. En yüksetk icrai organ olan Bakanlar 

M. Meclisi (S. Sayım : 831) 



_ 8 -
Kurulu Başbakanın veya yetkili Devlet Bakanmm gösterdiği adayı kabul edip etmemekle, bu 
mevkiye lâyık'bir kimseyi bulacaktır. 

Başkan yardımcısı, İnceleme, Araştırıma ve Danışma Kurulu başkan ve üyeleri ile il müftüleri
nin ve diğer görevlilerin atanmasında eşit seviyedeki Devlet memurlarının atanmalarındaki mu-
tad usul ve esaslar örnek alınmıştır. Bu arada il müftülerinin müşterek kararla, ilçe müftüleri ile 
vaizlerin başkanlığın inhası üzerine Başbakan veya yetkili Devlet Bakanınca atanma esası konul
muştur. il, ilçe merkezleri ile belediye teşkilâtı olan yerlerin imam - hatiplerinin atanması il müftü
lerinin inhası üzerine valilikçe yapılması kabul edilmiştir. Köy imam - hatiplerinin, köy derneğinin 
teklifi ve ilgili müftülüğün inhası üzerine vali ve kaymakamlarca atanması usulü konularak bu 
yolda mevcut usul göz önünde tutulmuştur. 

Tasarının 18 nci maddesinde Diyanet İşleri görevlerine atanacaklarda aranılacak nitelikler 
etraflıca sayılmıştır. Dinî bir bilgiyi gerektiren görevliler için, dinî tedrisat yapan yüksek öğ
renim müesseselerinden mezun olmak, imam- natip okulları 2 nci ve 1 nci devre mezunu veya 
yeterli din 'bilgisi olan lise ve ortaokul mezunu bulunmak gibi nitelikler şart koşulmuştur. Di- — 
yan et İşleri Başkanı ile İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu başkan ve üyelerinin yüksek 
öğrenim müesseselerinden mezun ve din konusunda bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi olmaları aran
mıştır. 

İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu (müşavir- üyelerinden üçünün üniversite ye yüksek 
okul öğretim üyesi olmaları, ikisinin ise tahsil şartı aranmaksızın İslâm Dininin özel dallarında 
bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi kimseler olmaları şartı konulmuştur. Böylece hem yüksek öğre
tim üyelerinden, hem de kendi kendini yetiştirmiş kıymetlerden faydalanmak amacı güdülmüştür. 

Dinî bir 'bilgiyi gerektirmiyen görevlere atanacaklarda eşit seviyedeki Devlet memurlarında 
olması gereken nitelikler aranmıştır. Köy imam - hatipleri için din bilgisine sahip en az ilkokul 
mezunu olmak şartı konulmuştur. Maddenin son' fıkrası ile seçme ve sınav usulleri ile ilgili husus
ların Devlet Personel Heyetinin tetkikinden geçecek bir yönetmelikte belirtileceği hükme bağlan
mıştır. 

Görevlilerde bu nitelikleri aramakla Isllâm Dininin çeşitli dallarında. inceleme ve araştırma 
yeterliğine sahip Diyanet İşleri görevlilerini .?oğaltmaık, hurafelerden ve taassuptan kurtulmuş 
kuruluş mensupları vasıtası ile halkın dinî konularda aydınlatılmasına hizmet etmek, dinin asıl 
kaynağındaki temel fikirleri ve yol gösterici ilkeleri tanıtmak ve yaymak istenilmiştir. 

Tasarının 19 ncu maddesi disiplin kurullarının kuruluşu gösterilmiştir. Disiplin kurulları 
merkez, Başbakanlık, il ve ilçe disiplin kurulları olarak derecelendirilmiş her kurulun görev 
ve yetkileri belirtilmiş ve il ve ilçe disiplin kurulları için Memurin Kanununa atıf yapılmıştır. 

Tasarının 20 nci maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığı meslekî görevlilerinin vazifeleri, icabı 
Memurin Kanununda gösterilenlerden başka di^er bâzı disiplin kurallarına da riayet etmeleri 
zaruri görülmüş ve bu haller maddede sayılmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Tasarınm 21 nci maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığına, İnceleme Araştırma ve Danışma 
Kuru'lu Başkan ve üyeliklerine atanacaklar hakkında 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükmü 
uygulanacağı ifade edilerek bu makamların istisnai mevki olduğu 'belirtilmiştir. Ancak 3656 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesi 'bu görevlere kuruluş ile kuruluşa, bağlı daireler dışındakilerin atanıla
cağım şart koştuğundan, bu madde mevzuutoabis manii kaldıracak şekilde yazılmış ve bu görevlere 
Başbakanlık ve buna bağlı kuruluşlardan da atanma yapılması sağlanmıştır. Çünkü Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile bu kuruluşun bağlı olduğu Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kuruluşlar 
içinde aranılan nitelikte birinin bulunması mümkün olabilir. Bu halde böyle birinin atanması 
faydalı mütalâa edilmiştir. 
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22 nei madde ile yüksek öğrenim görmüş olanların müftülük ve vaizliklere 3656 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükümleri'dâhilinde tahsil durumlarıua göre gdrefcileeefeleri barem" derecesinin iki 
üst derecesi ile atanması ve aradaki farkın tazminat olarak veriltoesi Başbakan veya yetkili Dev
let Bakanının salâhiyeti ile, sağlanmış bulunmaktadır. Maddenin yazılış şekli ile halen görevli 
olan yüksek tahsilli müftü ve vaizlerden ilk defa girdikleri derece il© bunun bir üstünde bulunan
ların da faydalanmaları imkânı sağlanmıştır. 

23 ncü madde Diyanet İşleri Başkanlığı, başkan yardımcılığı, İnceleme,. Araştırma ve Danışma 
Kurulu başkan ve üyelerine ve müftülük makamlarını işgal edenlere öde»ek verilmesini kabul 
etmiştir. Bu ödeneğin verilmesinde 5027 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

24 ncü madde üniversite ve yüksek öğrenim müesseseleri öğretim üyelerinden- Diyanet işleri 
Başkanlığı İnceleme, Araştırma ve Danışma Kumlu iyeliklerine aitaııacaklara. verilecek ödenek 
ve özlük haklarına ait hükümleri ihtiva etmektedir 

25 nci madde ile tekâmül kurslarında başarısı tesbit edilen ve kadfcojte alınmamı:» bulunan 
bucak ve köy imam - hatiplerine Bakanlar Kurulunca tâyin oiunaeâk esaslar dairesinde tazminat 
verilmesi kabul edilmiştir. Bu hükümle köy imam-hatiplerini sadaka* toplamaktan kurtarmak 
ve bunları köye yararlı bir niteliğe sahip kılmak gayesi güdülmüşjök'. Ancak bunun uygulanması 
bütçe imkânlarına göre gerçekleştirilecektir. 

26 nci madde mazbut vakıflara ait cami ve mescitlerin aydınlatma ısıtma ve bakım giderleri 
karşılığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine Maliye Ba
kanlığınca Ödenek kayıt ve naklini mümkün kılmaktadır. 

27 nci madde dinî yayınlar döner sermayesi ile ilgili olup, bu hususta mevcut 5806 sayılı Ka
nun ilga edilerek, bu kanunda yer alan hükümler bu maddede düzenli bir şekilde toplanmış ve dö
ner sermaye miktarı üç milyon liraya çıkarılmıştır. Ancak bunun için bütçeye ayrıca ödenek 
konulmayıp, elde edilecek kârlar ilâve edilmek suretiyle bu miktara ulaşılacaktır. Döner sermaye 
müessesesi aynî ve nakdî 'bağış ve yardımları kabul edeeek ve, bu bağış ve yardımlar sermaye 
tahdidine bakılmaksızın döner sermayeye eklenecektir. Ayrıca döner sermaye ile ilgili diğer teknik 
hususlar maddede belirtilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖDtîM 

Çeşitli kükûrnlef 

Tasarının 28 nci maddesinde başkanlığın merkez ve iller kuruluşunda çalışan ve bu kanunda 
aranılan nitelikleri olmıyan her hangi bir görevliyi,- almakta olduğu maaşına bir halel gelmeksi
zin başka bir görevde Diyanet İşleri Başkanının çalıştırabileceği ifade edilmiştir. Maddenin tat
biki, bu kanunun görevlilerde aranılan nitelikler maddesindeki şartları haiz olmıyanlar hakkında 
mümkündür. Bu hükmün konulmasından maksat aranılan nitelikte personelin bulunması halinde, 
bunların bu (görevlere getirilmesi, fakat bu görevlerde çalışanların maaşlarını müktesep hak ta
nıyarak aylık veya ücretiyle başka bir görevde çalıştırılmasına imkân sağlamaktır. (Böylece teşkilât 
üstün nitelikli personelle donatılabilecektir» 

Tasarının 20 ncu maddesi, Diyanet İşleri kuruluşunun dışında dinî kültür, tecrübe ve ihtisasla-
riyle tanınmış kimselerden mütalâa almak, vaaz ve konferans verdirmek suretiyle faydalanmayı 
sağlıyan bir hüküm ihtiva etmektedir. 

30 ncu madde kimlerin vaaz edeceklerini belirtmek suretiyle vaaz etmeyi bir esasa bağlamıştır. 
Böylece din bilgisi yetersiz olanların veya başka malksat ^güdenlerdin vaaz etmelerine mâni olunmak 
istenilmiştir. 

31 nci madde hükmüyle, halen başı boş bir hal almış bulunan cami ve mescit yapılması önlen
mek istenilmiş ve cami ve mescitlerin yer ve şekilleri ile diğer hususların Diyanet İşleri Başkan
lığınca yönetmelikte belirtilecek esaslara göre tesbit ve müsaadesi şart koşulmuştur. 

32 nci madde, bu kanunla konulan nitelikte imam - hatip bulunmaması ihtimali karşısında, ha
riçten vekil olarak imam - hatip atanmasına cevaz vermekte ve vekillere çalıştıkları müddetçe maaş 
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alma imkânını bahşetmektedir. Halihazır şartlar böyle bir hükmün konulmasını zaruri kılmış, fa
kat bununla beraber bu görevlilerin vekâleten atanması yapılarak icabında aranılan nitelikte imam -
hatiplerin asil olarak getirilmeleri temin edilmiştir. 

33 ncü madde, mazbut ve mülhak vakıflardan bulunan cami ve mescitlerdeki teberrükat eşyası 
vo bağışların idaresini, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Diyanet işleri Başkanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmeliğe tabi tutmuştur. 

34 neü madde, mülhak vakıflar cami görevlilerine atanacaklarda da bu kanunda belirtilen ni
teliklerin aranması mecburiyetini koymakla, bütün görevlilerin niteliklerini birleştirmektedir. 

35 nci madde, mazbut vakıflar arasına alman cami görevlilerinden imam - hatip ve müezzinle
rin kuruluş kadrolarına alınmalarına imkân vermektedir. 

36 neı maddede, (başkanlığın 9656'sayılı Kanuna 'bağlı 1 sayılı cetveldeki kadroların yerine 2 
sayılı kadro cetvelinin eklendiğini ifade etmektedir. 

37 nci madde, cami görevlilerinden ücretli olanların kadrolarının her yıl bütçe Kanununa bağlı 
ayrı bir cetvelde gösterileceğini belirtmektedir. 

Tasarının 38 nci maddesi bu kanunun yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkacak olan kanun
ların tarih ve numaralarını fg<österm ektedir. 

k û ^ - • * " " " •:. ' B E Ş I N C I BÖLÜM ' ' • . >' 
Geçici hükümler 

Geçici ımadde 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ıgörevli bulunanların kazanılmış hak
ları saklı tutularak yapılacak atanmalar ile D cetveli kadrolanndaki aylıklı vaızlarla, istanbul 
Cuma ve Kürsü vaızlannın 2 sayılı cetveldeki vaizlik kadrolarına müktesep derece aylıklariyle 
alınacakları hükme bağlanmıştır. 

Geçici madde 2. — Dersiamlarla ilgili olup bunların öteden 'beri kazanılmış fraklarını saklı 
tutmaktadır. 

Geçici madde 3. — Hayrat (hademesi unvanı ile görevli dımam. - hatip, ıhaltip ve imamların bu 
kanuna intikalini sağlamaktadır. 

Geçici madde 4. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten (itibaren 5 yıl içerisinde lise bitirme 
diploması alacak olan müftü, vaiz, imam - hatiplere 500 lira ikramiye vterm&yi kalbul ederek bu 
görevlileri öğrenime teşvik etmektedir. 

Geejici madde 6. — Tefsir ve kanunlarda yer alan ve* hayrat hademesi unvanı altında (topla
nan imam - (hatip, Ihatip, imam, müezzin - kayyımların yerine cami görevlileri; Müşavere ve Di
nî Eserler inceleme Kurulu yerine, İnceletme Araştırma ve Danıişma Kururu Itîâlbirlerinin konul
duğunu ;belirtımekte ve fbu adlar altında tanınmış olan (hakları korumak amacı (güdülmektedir. 

Geçici madde 7. — Geçici ımadde 3 te ıgörte intikali yapılacak olanların kadro ve ödenekleri
nin ertesi yıl bütçesinden düşüleceğini î£ade etmektedir. 

, AÎJTINCI BÖLÜM ; 

Yürürlük ve yürütme hükümleri 

Tasarının 39 ncu maddesi kanunun (hangi tarihte yürürKiğe gireceğini, 40 nci maddesi ise 'bu 
kanunu Bakanlar Kurulunun yürütödeğini Mikme bağlamaktadır. 
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Cumhuriyet Senatosu tamir Üyesi Ömer Lûtfi Boacah ve 126 arkadaşının Diyanet Reisli|i teşkilât 

ve vaaifeleri kanun teklifi (2/101) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 296-3713 

20 . 1 . 1962 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Oumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı ve arkadaşlarının, Diyanet işleri Reisliği 
Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
S. H. Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Reisliği vasıtasiyle T. C. Büyük Millet Meclisi Y. Reisliğine 

Diyanelt işleri Reisliği Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kamın teklifimizi eslhaıbı nnreiibesiyle 
takdim, ediyorum. 

Gereken, muamelenin yapılmasına emir ve müsaadelerindi saygılarımızla arz ederiz. 
. ' 11 . 1 .1962 

izmir Senatörü 
ö. hi Bozcalı 

Antalya Milletvekili 
H. F. Boztepe 

-Balıkesir Senatörü 
K. özta§ 

izmir Milletvekili 
§. Akkan 

Bursa Milletvekili 
Z, Uğur 

İsparta Milletvekili 
S. Bilgin 

İsparta Milletvekili 
A. î. Balım 

Afyon Senatörü 
R. Hancıoğlu 

Bolu Senatörü 
S. TJzunhasanoğlu 
Rize Milletvekili 

A. H. Güven 
Diyarbakır Milletvekili 

A. D. Şen 
Antalya Senatörü 

M. îlkuçan 

Kayseri Senatörü 
If. Dikeçligil 

Konya Milletvekili 
A, Ğürkan 

Kayseri Milletvekili 
V. A. Özkan 

Balıkesir Milletvekili 
A. t. Kırımlı 

^ O r d u Milletvekili 
§.. Pehlivanoğlu 

Konya Milletvekili 
F. Sükan 

Manisa Senatörü 
E. Açar 

istanbul Senatörü 
R. öztürkçine 

Yozgat Senatörü 
N. Çetintas 

Adana Senatörü 
S. önal 

içel Milletvekili 
. / . önal 

Trabzon Senatörü 
R. Zaloğlu 

Konya Milletvekili 
S:- S. Yücesoy 

izmir Senatörü 
/ . Birand 

Kayseri Milletvekili 
A. Araş 

Balıkesir Milletvekili 
C. Bilgehan 

Ağrı Senatörü 
V. Yardımcı 

Adana Milletvekili 
/. Tekin 

Artvin Senatörü 
F. Alpaslan 

Bilecik Senatörü 
T. Oran 

Antalya Senatörü 
M. özer 

Adana Milletvekili 
M. Geçioğlu 

Samsun Milletvekili 
O. Şahinoğlu 

Eskişehir Milletvekili 
A. Zeytinoğlu 

Adana Milletvekili 
II. Aksay 

Balıkesir Senatörü 
H. Öğuzbeyoğlu 

Kayseri Milletvekili 
M. Yüceler 

B al ıkesir Millet vekil i 
G. Turgut 

Balıkesir Senatörü 
// . Â. Türker 

içel Milletvekili 
C. Küıc 

Sivas Senatörü 
H. Söylemezoğîu 

Sakarya Senatörü 
T. Kapanlı 

Çorum Senatörü 
A. Çetin 

Balıkesir Milletvekili 
G. Evliyaoğlu 

izmir Milletvekili 
M. A. Aytas 

istanbul Milletvekili 
M. R. Bertan 
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Elâzığ- Seîıâtörü 
R. Giray 

Manisa Milletvekili 
N, Köklü 

Sinop Milletvekili 
M. Kaptan 

İstanbul Milletvekili 
Z. Altınoğlu 

İzmir Milletvekili 
8. Kanaati 

Mardin MilföftSlrili 
T. Oğuz 

Aydın Senatörü 
F. Turhangil 

İçel Milletvekili 
B. Bozdoğan 

Elâzığ Milletvekili 
İV. Güray 

Niğde Milletvekili 
O. Tüzün 

Kastamonu Senatörü 
A. N. Tuna 

Kastamonu Milletvekili 
/. H. Yüanlıoğlu 
Kocaeli Senatörü 

L. Tokoğlu 
Aydı» Milletvekili 

R. özardâ 
Kayseri Milletvekili 

M. Yüceler 
Muğla Milletvekili 

C. Oskay 
Eskişehir Senatörü 

G. Uçagök 
Çorum Milletvekili 

F. Küreli 
Bursa Milletvekili 

J£. Pdksoy 

Çanakkale Milletvekili 
S. Mdik 

Manisa Milletvekili 
H. Okçu 

Denizli Milletvekili 
R. Şenel 

İstanbul Milletvekili 
î. Abak 

Denizli Milletvekili 
M. ÇöbUhoğlu 

Ağri Milletvekili 
K. özcan 

Aydın Senatörü 
O. S. Sarıgöllü 

Denizli Milletvekili 
S. Bosna 

İzmir Senatörü 
M. H. Onat 

îtoiiya Milletvekili 
K. Ataman 

Erzurum Milletvekili 
C. önder 

• Erzincan Senatörü 
F. Baysoy 

Bilecik Milletvekili 
O. Tuğrul 

Denizli Milletvekili 
/. Köeatürk 

Bursa Milletvekili 
A. Türkeİ 

İstanbul Milletvekili 
P. Bozbeyli 

Tokat Senatörü 
O. Hacıbaloğlu 
Niğde Senatörü 

JBT. Baykan 
Balıkesir Milletvekili 

C. Kanpülat 

i t -
Çtaiiakkale Milletvekili 

A. iV. Ak&y 
Hakkâri Milletvekili 

A. Zeydan 
Çorum Milletvekili 

/. Tombuş 
Zonguldak Milletvekili 

F. Fırat 
Burdur Milletvekili 

M. öibey 
Öümüşane Milletvekili 

#. Ğavdci 
Amasya Milletvekili 

N. Şener 
Afyon Milletvekili 

H. N. Baki 
Maraş Senatörü 

C. Aksu 
Kastamonu Senatörü 

M. Çamlıca 
Bitlis Senatörü 

C. Geboloğlu 
Aydın Milletvekili 

/. Sezgin 
Balıkesir Milletvekili 

8. Koç 
İstanbul Senatörü 

Ş. Akyîlrek 
Bursa Milletvekili 

JT, Akalın 
Afyon K. Senatörü 

M. Y. înceoğlu 
Kayseri Senatörü 
H. Kalpaklıoğlu 

Balıkesir Milletvekili 
C. Turgut 

Gaziantep Milletvekili 
S. Ünlü 

İçel Senatörü 
T. özdolay 

Rize Milletvekili 
C. Yalçın 

İstanbul Milletvekili 
N. öktem 

Erzurum Milletvekili 
M. N. Diler 

Kars Milletvekili 
L. Aküzüm 

Adana Senatörü 
M. Ünaldı 

İçel Senatörü 
C. T. Okyayuz 

Afyon Milletvekili 
M. Turgut 

Diyarbakır Milletvekili 
A. Aral 

Muş Senatörü 
/. Akpolat 

Antalya Milletvekili 
/. Ataöv 

Çorum Senatörü 
Z. Arsan 

Yozgat Milletvekili 
C. Sungur 

Erzurum Senatörü 
N. Pasinli 

Çorum Milletvekili 
M. Dündar 

Eskişehir Senatörü 
İV. Toros 

Bursa Senatörü 
C. Ortaç 

Bursa Milletvekili 
/. Yılmaz 

Balıkesir Milletvekili 
K. Bulut 

Antalya Milletvekili 
İV. Kerimoğlu 
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MUCİP SEBEPLER 

Din Hürriyeti : Anayasamızın 19 ucu ^&4de^y)e; (Herises, vicdan ve dinî inanç ve kanaat 
hürriyetine sahipfcir.) denilmek suretiyle teminat alıtma alınmış ve aynı maddenin ikinci fıkra
sında : (Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz.) Hükmü ile de teyidolunmuş-
tur. 

Ddn hürriyeti, dindar vatandaşların din bahninde hak oldukları haklardan her birini serbest-
çe, korkusuz ve endişesizce kullanmalarını ve herblirinden serbestçe faydalanmalarını gerek
tirir. Din müessesesinin dayandığı hakların, ehemmiyeti itibariyle, başta geleni hiç şüphe 
edilmez ki, itikat, ibadet, ahlâk, öğrenme ve öğretme hakkıdır. Bu ®ün bir memlekette din 
hürriyeti olup olmadığını anlamak d<?in göz önünle ıtutulacak ölçü (budur. 

Anayasamızın 154 ncü maddesiyle; Diyanet İşeri Başkanlığının genel idare içinde, özel kanunu 
çevresinde vazifesini yapması kabul edilmiştir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 429 sayılı 'Kanunla Diyanet îşleri Reisliği teşkil olunmuş 
ve 2800 sayılı Kanunla da salâhiyet ve vazifeleri tâyin olunmuşta. Her geçen gün, bu teşki
lâtın artan hizmetleri karşısında, ufak tefek tadiller ve çıkarılan tüzükler (tatminkâr olma
mıştır. 

Diyanet teşkilâtımızı, mevzuat hükümleri dairesinde; dinî mevzularda, salâhiyet sahibi 
ve müspet ilimlerle mücehhez, İslâm itikadatma mâlik «bir müessese haline ifrağ etmek, görev
lerini artırarak halkın dinî sahada, İslâm Dininin asla tecviz etmediği hurafeleri »bertaraf etmek 
suretiyle, halkımızın aydınlatılması! itikat ve ibadetlerinde birliğin sağlanması ve iyi ahlâkın 
temin ve tesisine hadim kılmaktır. 

Bu kanunla, Devlet memurları seviyesinde kadro ve malî imkânlar ıtesaân suretiyle, teşki
lâtı bugünkü sıkıntılı durumlardan kurtarmak ve bir tarafdan da her türlü mânevi ve müs
pet ilimlerle mücehhez olarak yetişen gençler için cazip bir hale getirilme^ istenilmiştir. 

Diyanet Reisliğinin, her türlü siyasi tesirlerden uzak tutulması için de nmimkün olduğu 
kadar bağımsız Ibir hale getirilmesi düşünülmüş ve bu sebeple birinci maddesine; (Diyanet 
Reisliği, Başbakanlığa bağlı ve kanun çerçevesi içinde bağımsız bir .teşkilâttır.)- hükmü 
vaz'olunmuştur. Kanunumuzun hazjrlanmasında, bu teşkilâta girecek kimselerin, İslâm ilimlerine 
vukufu sabit, itikat ve amelce İslâm akidesine bağlı ve aynı zamanda müspet ilimlerle de müceh
hez kimseler olması istenilmiştir. 

Maddelerin sarahati sebebiyle izahına lüzum görülmemiş ve gönün ihtiyaçları ve teşkilâtın 
intibakını temin edecek hükümlerin konulmasına çalışılmıştır. 
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C. SENATOSU ÎZMİR ÜYESİ ÖMER LÛTFl BOZCALI VE 127 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Diyanet Reisliği Teşkilât ve vazifeleri kanunu tasarısı 

UMUMİ HÜKÜMLER 

MADDE 1. — Diyanet Reisliği, Başbakanlığa bağlı ve bu kanunun çerçevesi içinde bağım
sız bir teşkilâttır. 

MADDE 2. — islâm .'Dininin ibadetleri ve İslâm i talim ve terbiye ile ilgili teşkilât ve müesse
seler Diyanet Reisliğine bağlıdır. 

MADDE 3. — Diyanet Reisliği ile ona bağlı teşkilât ve müesseselerde vazife görenler siyasi 
partilere giremez ve siyâsetle uğraşamaz. 

. MADDE 4. — Diyanet Reisliğine bağlı teşkilât ve müesseselerde ve diğer devairde dinî va
zife görenler, bu sıfat ve vazifeleri itibariyle, Diyanet Reisliği emrindedir. Ancak; Diyanet Reis
liğine bağlı olmıyan müesseselerde vazife görenler, (bağlı olduğu müessese ve dei reden maaş ve üc
retlerini alırlar. 

MADDE 5. — Bu kimseler Devlet memurlarına tanınan, haklardan istifade etmek hakkını 
haisT olup, Devlet memurları maaş ve ücret baremine muvazi bir şekilde Diyanet Reisliğince tan
zim ve bu kanuna bağlı barem üzerinden maaş ve ücret alırlar. 

MADDE 6. — Diyanet Reisliğine bağlı teşkilât ve müesseselerde vazife görenlerin tâyin ve 
terfileri ile, vazifelerine son verilmesi, ve Diyanet Reisliği emrine alınması, emekliye ayrılması 
ve emeklilik maaş ve keyfiyeti, bu hususlarda Devlet memurları- hakkında tatbik olunan kanun 
hükümlerine bağlıdır; 

MADDE 7. — Diyanet Reisliğine bağlı teşkilât ve müesseselerde vazife görenler arasında, ya
hut bunlardan biri veya Ibirkaçı arasında çıkan ihtilâflardan dinî ve meslekî mahiyette olanlar 
hakkında Diyanet Reisliğince verilen kararlar son ve kesindir. 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

MADDE 8. -—• Diyanet Reisliği merkez teşkilâtı; Reis, İlmi Tetkik ve Müşavere Heyeti, Tef
tiş ve Murakabe Heyeti, Tedris ve Neşriyat Müdürlüğü, Zatişleri ve Muhasebe-Müdürlüğü, İmar 
ve Fen İşleri Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Evrak Müdürlüğü ve inzibat meclisini ihtiva eder. 

MADDE 9. — Diyanet Reisi, yüksek tahsil yapmış, İslâm ilimlerimde vukufu sabit, itikat ve 
amelce İslâm akidesine bağlılığı ile mâruf kimseler arasından, Diyanet Reisliği ilmî heyetinin ten-
sibiyle Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. 

İdare işlerini tedvire memur, islâm ilimlerine vâkıf ayrıca bir reis yardımcısı bulunur. Bu yar
dımcı, Diyanet Reisi tarafından tâyin olunur. 

MADDE 10. — İlmî Tetkik ve Müşavere Heyeti (maltı kişiden teşekkül eder. İslâm ilimlerine 
vukufu sabit ve ehli sünnet akidesine bağlı Medresettül - mütehassisin mezunlarından icazetli veya 
İslâm akademileri mezunu veya ilmî salâhiyetleri haiz kimseler arasından ilk teşekkülde sekizi re'sen 
Diyanet Reisi tarafından tâyin olunur. Diğer sekiz kişi bu tâyin edilen kimselerin teklif ve ten-
sibiyle yine riyasetçe tâyin olunur. Kendi aralarından bir reis seçerler. 

/ 
MADDE 11. — İlmî Tetkik ve Müşavere Heyeti; (Talim ve Terbiye), (Plân ve program ve ta

limat), (Telif, tetkik ve tercüme) olmak üzere beşer kişilik komisyonlar halinde çalışır. İlmî 
Tetkik ve Müşavere Heyeti Reisi bu komisyonların reislerini aralarından tâyin eder. 
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İnhilâl halinde her üç. komisyon tek meclis halinde toplanarak alâkalı komisyonca gösterilen 

adaylar arasında gizli rey ve ekseriyet usulü ile, birisini seçer ve Diyanet Reisinin tasdikiyle:tâ-. 
yin yapılır. 

İlmî tetkik ve müşavere heyeti, Diyanet Reisi nin bas müşaviri ve onun bulunmadığı zamanlar
da vekilidir. 

MADDE 12. — İlmî tetkik ve müşavere heyeti, Diyanet teşkilât ve müesseselerinin tanzim ve 
idaresinde Diyanet Reisinin yardımcısı olup reislikçe havale olunan Hususlar hakkında istişari 
kararlar verir. Bu kararlar Diyanet Reisinin tasdiki ile kesinleşir. 

Ayrıca; İslâm itikat, amel ve ahlâk esaslarını korumak ve Islâmiyete yapılan her türlü tecavüz • 
ve hücumlara cevap vermekle görevlidir. 

MADDE 13. — Dinî talim ve terbiye kurulu; vilâyet ve kazaların ve imkân nisbetinde nahiye 
ve köylerin, müftülüklerce tesbit olunan camilerinde veya müştemilâtında açılan diyanet okul ve 
kurslarının müfredat programlarını hazırlamak, her türlü malzeme ve levazımını temin ile vazifeli
dir. 

Bu kurs ve okullarda, dersler ehliyetli din adamları tarafından okutulur. 
Kurs ve okul öğretmenlerine muayyen bir ders ücreti verilebilir. 
Bu okul ve kurslarda hafız da yetiştirilir. 
Şehir ve kasabalarda ve imkân nisbetinde köylerde halt anın muayyen günleri ile bilhassa Cuma 

namazından evvel veya sonra camilerde ve Islâtni yetin akide esaslarına ve amel ahkâmına ve İslâm 
büyüklerinin hâl ve hayatına dair mevizeler ve din dersleri verilmesini sağlar. 

MADDE 14. — Plân, Program ve -Talimat Kurulu; Diyanet teşkilâtına bağlı daire ve müesse
selerinin idari ve dinî vazifelenin bir plân ve Diyanet Reisliğincç tâyin olunan iş sahası dairesin
de tedvire çalışır. 

MADDE 15. — Telif, Tetkik ve Tercüme Kurulu; Diyanet teşkilâtının ilgili bulunduğu bil
cümle İslâm ilimlerine ait telif ve tercümeleri yaptırır ve yazılmış eserleri tetkik ile vazifelidir. 

MADDE" 16. — Teftiş ve Murakabe Heyeti; Bir başmüfettişin riyasetinde lüzumu kadar m ü-
teftiş ve murakıplardan teşekkül eder. Teftiş ve Murakabe Heyeti Diyanet teşkilât ve müessese
lerinin idari, malî işleriyle tedris faaliyetlerinde teftiş ye murakabeyi temin eder. 

Müfettiş ve murakıplar, başmüfettişin inhası üzerine, başmüfettiş de ilmî tetkik ve müşavere 
heyetince gösterilen adaylar arasından Diyanet Reisi tarafından tâyin olunur. 

MADDE 17. — Yayın Müdürlüğü; Diyanet Reisliğinin her çeşit yayın işlerini yürütmek ve 
Türkiye'de basılacak mushaflarm doğru olduğu ve düzgün bir şekilde tabı ve hariçte basılmış 
mushafların da tetkikiyle doğruluğunu temin ile vazifelidir. 

Ayrıca, İstanbul'da müdürlüğe bağlı dört kişilik bir Mushaflar Tetkik Heyeti bulunur. 

MADDE 18. — Zatişleri ve Muhasebe Müdürlüğü; Diyanet- teşkilâtına dâhil bilcümle memur 
ve müstahdemlerin vazifeye alınma, vazifeden çıkarma, nakil, terfi, izin verme, emeklilik ve yetim 
aylıkları bağlama gibi her çeşit zatişlerini yapmak, sicillâtı tutmak^ kıdem ve terfi tablolarını 
düzenleyip yayınlamak, reisliğin merkez, vilâyet ve kaza teşkilâtına ait kadro ihtiyaçlarına, alınan 
kadroların dağıtımına ait teklifleri hazırlamak, aylık, ücret ve her türlü istihkak ve işlerini yü
rütmek ve bilcümle akçalı işlerin yapılmasiyle vazifelidir. 

Dairde müdürlüklerince hazırlanan bütçe, muhasebe müdürlüğünce tekemmül ettirilir. 

MADDE 19. — İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü; Bir yüksek 'mühendis veya mimar ile lüzumu 
kadar mühendis ve fen memurlarından teşekkül eder. 

Diyanet Teşkilâtına ait cami ve müştemilatı ile diğer lüzumlu binaların inşa've tamir işlerini 
tedvir ile vazifelidir. 
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MADDE 20, — Hukuk Müşaviri; Diyanet teşkilâtının bilcümle hukukî işlerini tedvir ile vazi

felidir. * • • ' . . 
MADDE 21. — Evrak Müdürlüğü; Diyanet teşkilâtına bağlı bilcümle daire ve müesseselerin 

levazım ve ayniyatiyle alâkalı işlerini tedvir etmek, masraf hesaplarını tutmak, hizmetlilerin 
düzenli ve disiplinli çalışmalannı temin, riyaset binasının temizlik ve tertibine nezaret, Diyanet 
Reisliğine gelen ve giden bütün evrak ve dileklerin kayıt ve havaleleriyle, bunlar ile alâ.kalı işle
ri yürütmek, takip ve müracaat sahiplerine işlerinin durumu hakkında bilgi vermekle vazifeli
dir. 

MADDE 22. — Daire Müdürleri ile Hukuk Müşaviri bu işlerde ehil kanunen salahiyetli kimse
ler arasından Reislikçe tâyin edilir. 

Hukuk Müşaviri ile daire müdürlerinden herbirinin vazife ve salâhiyetleri ve bu kanunun ta
kibatında lüzumlu görülen açıklamalar bir nizamname ile tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 23. — Diyanet işleri İnzibat Meclisi; Başmüfettişin reisliği altında Hukuk Müşaviri 
ve Zatişleri Müdürü ile İlmî Tetkik ve Müşavere Heyetince seçilen üç âza ve işin mahiyetine göre, 
alâkalı müdür veya vekilinden teşekkül eder. 

İnzibat Meclisi, Diyanet teşkilât ve müesseselerinde vazife görenlerin kanuna, usul ve talima
ta uymıyan hareketlerinden dolayı haklarında inzibatî cezalar vermeye salahiyetlidir. İmam, hatip 
vaiz ve müftü gibi dinî vazife görenlerin din, itikat ve ameline, edep ve ahlâkına, Diyanet Reisli
ği emir ve tebliğlerine uymadığı iddia olunan hareketleri hakkında inzibat meclisi, evvelemirde 
İlmî Tetkik ve Müşavere Heyetinden mtütalâa sorar. 

Diyanet Reisliği İnzibat Meclisinin, vermeye salahiyetli olduğu cezalarına mer'i ve dere
celeriyle, bu cezaların tatbik yerleri ayrı bir nizamname ile açıklanır. 

İnzibat Meclisi kararları, Diyanet İşleri Reisinin tasdikiyle kesinleşir. 

VİLÂYET VE KAZA TEŞKİLÂTI 

MADDE 24. — Vilâyetlerde, Diyanet İşleri başında müftü, diyanet meclisi, dinî hizmetler ida
re meclisi ve bir müftü yardımcısı - müsevvit - bulunur. 

Kazalarda, diyanet işlerinin başında müftü ve mümkün olan yerlerde diyanet meclisi ve dinî 
hizmetler idare meclisi bulunur. 

MADDE 25. — Vilâyet müftüsü; vilâyette Diyanet Reisinin mümessili ve bu sıfatla Diyanet 
teşkilât ve müesseselerinin başı ve kaza müftülerinin ilk merciidir. 

Vilâyet ve kaza müftüleri, İslâm akademi veya lisesi mezunlarından seçim ile tâyin edilir. Se
çim işi mahallî diyanet meclisi ile- dinî hizmetler idare meclisi tarafından ekseriyet usulüne göre 
yapılır. 

Kanunun aradığı vasıfta talip bulunmadığı takdirde, İslâm ilimlerinde ehliyeti sabit ve İslâm 
Akidesine bağlılığı ile bilinen kimseler arasından Diyanet Reisliğince tâyin olunur. 

MADDE 26. — Müftü yardımcısı; Müftünün yardımcısı olup, onun inhası üzerine Diyanet 
Reisliğince tâyin olunur. -

Müftü yardımcısı, müftü tarafından verilen işleri görür ve müftü bulunmadığı zamanlarda 
müftüye vekâlet eder. 

Vilâyet müftülüklerinde lüzumu kadar kâtip ve memur bulunur. 

MADDE 27. — Müftüler ve vaizler, birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olmak üzere 
üç sınıftır. 

Birinci sınıf vaiz ve müftülüklere İslâm akademisi mezunu olup İslâm ilimlerinde ehliyeti sa
bit ve itikat ve amelce İslâm Akidesine bağlı olan kimseler tâyin edilir. 
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îkinci sınıf müftü ve vaizliklere, lise ve muadili okul mezunu olup islâm ilimlerinde ehliyeti 

sabit ve ittiikat ve amelce islâm 'akidesine bağlı kimselerden tâyin edilir. 
Üçüncü sınıf müftü ve vaizliklere ise; ortaokul ve muadili okullardan mezun olup, islâm ilim

lerinde ehliyeti sa<bit ve itikat ve amelce islâm Akidesine bağlılığı bilinen kimselerden tâyin olu
nur. 

MADDE 28 — Bu kanunun kabulü tarihli len evvel tâyinleri yapılmış olan müftü ve vaiz
ler, müktesep hakları olarak vazifelerini muhafaza edip, durumu, bu kanunda belirtilen hangi sı
nıfa uyuyor ise o, sınıfın unvanını alır. Durumları, bunlardan hiçbirisine uymıyan müftü ve va
izler üçüncü sınıf müftü ve vaiz unvanını alırlar. 

MADDE 29. — Vazifesinde muvaffakiyet gösterip, kadro cetvelinde belirtilen üçüncü sınıf 
müftü ve vaiz bareminin son haddinde terfi süresini dolduran üçüncü sınıf müftü ve vaizler ikin
ci sınıfa, ve ikinci sınıf müftü ve vaiz bareminin son haddinde terfi süresini dolduran ikinci sı
nıf müftü ve vaizler ise, birinci sınıf müftü ve vaizliklere terfi ederler. 

MADDE 30. — Diyanet meclisi; vilâyet ve kaza merkezlerinde, nahiye ve köylerde vazife gö
ren, müderris, vaiz, hatip ve imamlar arasından ve taraflarından üç sene için seçilen vilâyetlerde 
dört ve kazalarda üç kişiden teşekkül eder. 

Diyanelt meclisi ımûtadolarak her ayın ilk Cu na günü müftülükte müftü veya vekilinin reis
liğinde toplanır. Azadan biri meclisin kâtiplik vazifesini görür. 

Diyanet meclisi, müftü tarafından vaz'olunan me'seıleier ile mahallî bilûmum Diyanet işleri 
hakkında müzakereler yapıp kararlar verir. 

Diyanet meclisi, inzibat meclisi vazife ve salâhiyetlerini de haizdir. 
Meclisçe verilen kararlardan Diyanet Reisliğinden istizana muhtacolmıyanlan müftülüklerce 

infaz olunur. 
MADDE 31. — Vilâyetlerde ve mümkün olan kazalardaki difrıî hizmetler idare meclisi; Mahallî 

ihtiyaç ve imkâna göre, lüzumu kadar dinî gayret sahibi, hayırsever âza ve -murakıpitan teşekkül 
eder. Ve üç senede bir, her sene üçte bir nisbetinde, yenilenir. Müddeti biten âza ve mukarıplar, ye
niden seçilebilir. Meclis kendi âzasından birini Reisliğe, birini kâtipliğe ve birini de muhasip ve 
mutemetliğe seçer, idare Meclisi seçiminden bir hafta evvel, müftülükte toplanarak senelik faa
liyet ve hesap raporlarını tanzim edip müftüye tevdi ederler. Muhasebe ve vezne durumu mu-
rakıplarea tetkik olunur. 

MADDE 32. — Dinî hizmetler idare meclisi seçimleri; her sene Ramazan ayının ilk Cuma na
mazını müftaakıp, Ibir cami veya «mescitte yahut müftülükte yapılır. 

Bu meclis, mahallî halkın dinî ihtiyaçlarını maddi bakımdan temine çalışmak, dinî hayratın 
iyi bakımına ve temiz tutulmasına nezaret etmek, tesis, para yardımı ve bağışları teşvik etmek su
retiyle dinî hayrat ve müesseselerin imar ve ihyasına gayret etmek, yetim ve kimsesiz çocukla
ra, hasta ve ihtiyar, malûl ve fakir kimselere yardım elini uzatmak, müftülükçe yapılması ka
rarlaştırılan işlerin başarılmasına çalışmak, ilk ve ortaokullardaki din derslerinin en faydalı bir 
surette yapılması için gereken tedbirleri almak, Diyanet okul ve kurslarına yardımcı olmak, di
nî bayram günlerinde yetim, fakir ve kimsesiz ço3üklân hediyeler ile sevindirmek gibi işlerle vazi
felidir. 

Dinî hizmetler idare meclisinin, çalışma şekli; bir iç yönetmenlik ile açıklanır. 

MADDE 33. — Dinî hizmetler idare meclisi makbuz mukabili bağış, para yardımı, ve diğer 
aynî yardımları alır. 

Cami ve meesitler içerisinde, hiçbir ferdin zekât, fıtıra ve sadaka 'gibi bir yardım 'isteme ve top
lamasına müsaade edilemez. Ancak, sadaka verişlerini 'koılaylaışiturmıak için cami ve mescitlerini mü
nasip yerlerine lüzumu kadar yardım kutuları konur. Yardım kutuları her hafta, Cuma nama-
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zindan sonra meclisçe kararlaştırılacak usul dairesinde ayılarak muhteviyatı sayılıp yardım def
terine kaydedildikten sonra dinî hizmetler meclisi hesabına makbuz mukabili j atırüır. 

MADDE 34. — Nahiye ve köylerde, hatiplik ve imamet vazifeleri ınensub olduğu vilâyet veya 
kaza ınüftülüklerince, vazifeye ehliyetli itikat ve amelce islâm akidesine bağlı kimselere tevcih 
olunur. İmam ve hatiplik vesikası alamayan kimse, bu vazifelerde istihdam olunamaz. 

Diyanet Reisliği, nahiye ve 'köylerin imam ve hatiplerini nüfus kesafeti nazara alınmak sure
tiyle programlı şekilde maaşlı kadroya ithal edecektir. 

MADDE 35. •— Diyanet Reisliğince, açılacak tekâmül kurslarmca veya imtihanla ehliyeti tes-
bit olunan ortaokul veya muadili derecedeki bir okuldan mezun olmuş köy imamlarına Bakanlar 
Kurulunca tâyin olunacak esas ve miktarlar dairesinde ayda (250) liraya kadar yardım yapma
ya' Diyanet Reisliği salahiyetlidir. 

i 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

MADDE 36. — Diyanet teşkilât ve müesseselerinde vazife gören kimseler mabet içinde ve 
vazifesi başında giydikleri elbiseden başka, dışai'ida islâmi ananeye ve sağlık kaideleriyle, göz 
zevkine ve uygun olarak kabul edilecek şekilde elbise giyebilirler. İlmiyle kıyafet ve elbisesiyle 
kahve, gazino, sinema ve tiyatro gibi eğlence yerlerine girilemez. 

MADDE 37. —' Diyanet Reisliği, dinî eğitim ve öğretim işlerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile 
işbirliği yapar ve dinî dersler ve dinî okul ve kurslarının müfredat programlarının düzenlen
mesine iştirak eder. 

MADDE 38. — Bu kanunda tâyinleri tasrih olunıınyan memur ve müstahdemler Diyanet Reis
liğince- tâyin olunur.. 

MADDE 39. — Kadrolu imam V»Ö hatiplikler ile müezzinliklere, itikat ve amelce îâftâm akidesine 
bağlı ıkimse'lerdcn Diyanet Meclisi tarafından açılan müsabaka veya ehliyet imtihanında-muvaffak 
ulanlar tâyin olunur. 

Ehliyet ve müsabaka imtihanı, özel bir talimatname ile açıklanır. 

MADDE 40. — İlahiyat Fakültesi mezunları ile Yüksek İslâm Enstitüsü mezunları, hakkını 
haizdir. 

MADDİ] 4.!. —• Diyanet Reisliğinin daveti ile yılda bir lef a, islâm ilimlerine vukufu v-> 
itikat ve amelce İslâm akidesine bağlılığı bilinen kim'selerdeıı Diyanet Şûrası teşkil olunur. 

Diyanet Şûrasının toplanma zamanı ile dav^t olunacak şahısların tesbiti, çalışma mevzuları, 
haliçten gelecek azaya verilecek ödenek v\? yolluk miktarı Diyanet Reisliğince hazırlanacak ta
limatname ita tâyin ve tesbit olunur. 

Hariçten davet olunacak, âza adedi elli kişiyi, geçemem. 
Şûraya iştirak etmek istiyen ve davet olunmuıyiaıı vaiz ve müftüler Reisliğin izni ile reye 

iştirak etıiK'inek üzere Şûra müzakerelerine 'katılabilirler. 

.MADDE 42.'— Diyanet Reisliği, teşkilâta dâhil, maaşlı memurların memleket içinde veya dı
şında Reisliğin kuruluş gayelerine uygun meslekî tahsillemni ilerletmeleri için aylıkları öden-
nıek veya kesilmek w,'memuriyetleriyle buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri baki kalmak 
üzere mecburi bizmut karşılığında beş yıla kadar tamamen v;?,ya kısmen izin. . vermeye sala
hiyetlidir. 
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GEÇİCİ HÜKÜMLER 

MADDE 1. — Diyanet ReMliği bu kanunun intibakı zaruretiyle kadrolar ve bütçedeki tahsi
satları üzerimde münakale yapmaya selâhiyetlidir. 

Gelecek yıldan itibaren kadro 'karşılıklarını bu kanuna uyigunı su'reMe hazırlarlar. 

MADDE 2. — Bu kanunun kabulü tarihinden evvel, imam ve hatip olarak vazife gören
ler, vazifelerini müktesep hak olarak muhafaza edip tahsil derecelerine göre maaşlı kadro
lara intibakları yapılır. Hiçbir tahsil belgesine sahip bulunmıyan imam ve hatipler ise aildık-
ları ücret karşılığında intibakları yapılır. 

Bu intibakta, hizmet müddetlerinin her dört senesi bir terfi müddeti olarak hesa'bediâir. 
Ancak, kendilerine son almakta oldukları ücretin üç üst derecesindeki kadrodan yukan verile
mek, 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Diyanet Teşkilâtında vazifeli müezzinler vazifelerini 
muhafaza 'ederler. Almakta oldukları ücret ve hizmet müddetlevi nazara alınmak suretiyle inti
bakları yapılır,- ve üçyüz liradan aşağı ücret verilemez. 

MADDE 3. — Bu kanunla kadroları kaldırılanlar, almakta oldukları maaş veya ücretleriyle 
vazifelerine münasip yerlere tâyin olunabilir. 

. ^ . . V T ^ * * ^ ^ * " SON HÜKÜMLER 

MADDE 43. — Bu kanunun kabulü ile 22 . 6 . 1935 tarihinde meriyete giren 2800 sayılı- Diya
net işleri Reisliği Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanun ile bu kanun hükümlerine mugayir 
hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 44. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe, gireL\ 

MADDE 45. — Bu kanun hükümlerini Başbakan ve Diyanet Reisi yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûifi 
Bozcalt ve 127 arkadaşının teklifine bağlı 

cetveller 

Vazifenin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Diyanet Reisi 1 
Diyanet Reis Yardımcısı 1 
Büro Şefi 1 
Kâtip 1 

İlmî Tetkik ve Müşavere Heyeti 

ilmî Tetkilk ve Müşavere İhtisas 
Heyeti Reisi 

Memur 

azası 

Teftiş ve Murakabe Heyeti 

Başmüfettiş 
Müfettiş 

Murakıp 

Yayın Müdürlüğü 

Yayın Müdürü 
Büro Şefi 
Muvakikit ihtisas 
Musaflar Tetkik Azası ihtisas 

» » 
• > » 

Memur » 

2 000 
1 500 

950 
500 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
700 

100 
700 
600 
800 
600 
500 
400 

Zatişleri ve Muhasebe Müdürlüğü 

Zatişleri ve Muhasebe Müdürü 1 1 100 
» » Yardımcısı 1 950 

Şube Müdürü 3 950 
Tahakkuk Şefi 1 700 
Memur 12 500 

» 12 400 
Kâtip 6 350 

D.- Vazifenin nev'i Aded Maaş 

İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü 

3 İmar ve Fen Müdürü 1 
4 Mühendis ve mimar 
6 Fen Memuru 

12 Memur • • ••> 

Hukuk müşavirliği 

4 Hukuk Müşaviri 
12 Memur 

" Evrak Müdürlüğü 

5 Evrak Müdürü 
7 Ayniyat Muhasibi 
9 Büro Şefi 

10 Memur (Ambar M.) 
1*2 Memur 

Merkez ödeneği 

Reis 
Reis Yardımcısı . 
îl Muşa. Heyet Âzası 
Daire Müdürü 
Hukuk Müşaviri 
îmar ve Fen Md. 

1 
1 

16 
4 
1 
1 

1 500 
1 250 

'950 
400 

250 
400 

1 1 100 
1 800 
2 600 
1 500 
4 400 

1 000 
500 
500 
400 
400 
400 

VİLÂYET VE KAZA TEŞKİLÂTI 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 nci sınıf müftü 
» » 
> » 
» > 
» » 
> > 
» > 

8 2 n d sınıf müftü 
9 » > 

10 » » 
11 » » 
12 » > 

5 
8 
8 
8 
8 
10 
13 
20 
40 
50 
50 
m 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
400 
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Aded Maaş | D. 

10 3 ncü sınıf müftü 
11 » » 
12 » » 
13 » > 
14 » » 

10 Müftü yardımcısı 
12 » » 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

8 
9 

10 
11 
12 
10 
11 
12 
13 
14 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

10 
11 
12 

1 nci sınıf vaiz 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
. » 

* 
» 
» 
> 

2 nci sınıf vaiz 
» 
» 
» 
» 

3 ncü 
» 
» 
> 
» 

İmam 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

> 
> 
» 
» 

sınıf vaiz 
» 
» 
» 
» 

- Hatip 
» 
» 
» 
ı> 
> 
» 

Memur 
» 
» 

40 
50 
60 
100 
135 
30 
40 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
20 
40 
55 
60 
65 
40 
55 
70 
100 
150 
100 
500 
750 
750 
750 

1 250 
2 500 

50 
W 
40 

500 
450 
400 
350 
300 
500 
400 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
400 
500 
450 
400 
350 
300 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
500 
450 
400 

Vazifenin nev'i Aded Maaş 

Vilâyet ve kaza ödenekleri 
1 nci sınıf müftü 60 
2 nci sınıf müftü 225 
3 ncü sınıf müftü 385 

Ücretliler 
Merkez teşkilâtı 

Bahçıvan 1 
Şoför 1 
Da'ktilo 2 
Daktilo 8 
Daktilo (Yabancı dil bilen) 1 
Mizanpazcı ve musahhih 1 
Doktor 1 
Musahhih 1 
Memur 8 
Dağıtıcı 1 
Bekçi 1 
Başhademe 1 
Hademe 4 

» 4 
Vilâyet ve kaza ücretliler 

Müezzin 
> 
» 

Kuran öğreticisi 
Hademe 

Elektrikçi 
Daktilo 
Memur 
Bekçi 
Ciltçi 
Ciltçi yardımcısı 

1 200 
750 
750 
750 
90 

200 
400 

1 
3 

10 
1 
1 
1 

300 
200 
150 

300 
500 
400 
300 
500 
600 
600 
500 
400 
350 
250 
300 
250 
200 

300 
350 
400 
250 
300 
250 
200 
500 
300 
300 
250 
600 
250 
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Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Diyanet işleri Başkanlığı kurû-

luş ve görevleri hakkında kanun teklifi (2/105) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 318 

22.1.1962 

MÎLLETT MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve arkadaşlarının, Diyanet İşleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

, . . . , . . , . . Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

20 Ocak 1962 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞI 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun teklifi ile gerekçesi ekte su
nulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
A. Yıldız 

K. Kaplan 

C Sungur 

E. Çağa 

K. Karavelioğlu 

H. Tunçkanat 

H. Mumcuoğlu 

M. Şükran Özkaya 

S. O'Kan 

F. Kuytak 

S. Ulay 

T. Kapanlt 

N. Sengel 

M. Ataklı 

S. Küçük 

S. Karaman 

E. Özdilek 

R. Aksoyoğlu 

S. Artukmaç 

V. Ersü 

S. Oürsoytrak 

M. Yurdakuler 

S. özgür 

E. Çelebi 

O. Koksal 

(MEtEKÇE 

Diyanet İşleri (Başkanlığının lf9#5 tarihinde çıkarılmış ıbıılunan Teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki Kanunun bulgüinkü ceımliıyeltimizin icaplarına cevap veremediği; diğer müteferrik kanun
lar. ve tüzüklerle idare «dilmeye çalışılan vazifelerin istenilen nitelikte olmadığı; (kadroların, 
bütün vatan sathında 'bu teşkilâtın kurulmasmda gözetilen gayeyi gerçekleştirmeye elverişli 
bulunmadığı eiızi olan ücret ve maaşların, dinî kültür bakımından ikifayeti olmıyan ve noksan 
bulunan elemanlarla, İslâm Dininin ulvî esaslarına, ve Ibugünfcü duruya kültürüme itam îbir vu
kufu sağlamaya mâni olduğu buna mukabil, işlbu ıteşjkilâtın lâik ve demokratik Devlet bünyemiz
de bütün dfin ve mezhep mensuplarının ihtiyaç duydukları takdirde müracaat yeri olması gerek
tiği dinle ilgili işlerin aynı zamanda ilmî etüdünü yapacak halkı hurafelerden ve bâtıl inanç-
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landan kurtaracak bir kudret ve seviyeye gelmesinin zaruri olduğu; ıbunım için Batı ülkelerin
deki iemsallerine uygun şekilde, bu vazifeyi (başaracak din adamlarına iıhtiyaç bulunduğu 
malûmlarıdır; 

Memleketimizde ibir kaç .yÜK yıldan beri git gide seviyesi düşen din kültürünün, ve onu 
temsil edenlerin arzu edilen seviyeye ulaşmasını sağlıyacak esasları içine alan bu tasan; Ku
rucu Meclis 'zamanında, içişleri Komisyonunda ıgörüşülerek kabul edilmişse de Bütçe ve Maliye Ko
misyonlarına, Meclisin tatile girmesinden ibir gün önce intikal etmiş olması, o gün de ekseriyet 
temin olunup Karma Komisyonun toplanamaması yüzünden görüşülüp kanuniaşamamıstIT. 

Bu kanun tasarısının getirdiği yenilikler .bilhassa şu noktalarda toplanmaktadır. 
Diyanet işleri (Başkanlığının merkez kuruluşuna ait maddelerde teşkilâta ilâve edilen (Genel 

Sekreterlik, Merkez kurulu, Hukuk müşavirliği, 'Teftiş Kurulu, ilmî ve idari Iışılıer Daine Baş
kanlıkları) ile, bu dairelere (bağlı (Din ve mezıbep lişleri, Eğitim işleri, ıdinî müesseseler ve Turizm 
kütüphane müdürlükleri) ve ayrıca istişari bir organ olarak Başbakanlık bünyesinde yer alan (Yük
sek Din Kurulu) dur. 

Bunlardan (Merkez Kurulu) din ve dünya kültürlerinden her ikisini hakkiyle kavramış memle
ket çapında tanınmış kimler varsa, ancak bu gibi ehliyetli zatlar arasından seçilmek suretiyle vücu
da getirilmekte olup teşkilâtın genelkurmay heyeti mesabesinde bulunmaktadır. 

Diyanet işlerine ait bütün anadâvalar, prensipler, kararlar, mütalâalar, kanun, tüzük ve yönetme
lik mevzuları bu kurul tarafından ele alınacak, hazırlatılması sağlanacak, icra dairelerince gereği ya 
pılaeak ve tatbik olunacaktır. Böyle bir teşekkülürı yer alması ile Diyanet İşleri anadâvalar üzerinde 
ve ilmî esaslara bağlı olarak yürüyen, din istismarcılarına veya dar düşüncelere alet edilmesi müm 
îdin olmıyan bir organ haline gelecektir. 

Bundan başka, Başkanlığın diğer bakanlıklar ve sair teşekküllerle iş birliği yapmasını gerektirecek 
hususlar ve anadâvalar üzerinde istişari mütalâa mercii olarak bir (Yüksek Din Kurulu) nazarı 
dikkate alınmıştır. Daimî olarak vazife görecek olan Merkez Kurulu ve yılda bir defa veya gerektiği 
zamanlarda toplanacak olan Yüksek Din Kurulunun mesaisiyle dinî hizmetlerin ifade ve idare tarzla 
nmn en iyi ve medeni bir çehre a İtmdaM yüksek bir nitelik ara edeceği şüphesizdir. 

Şimdiye kadar (Hukuk Müşavirliği) ve (Teftiş Kurulu) na malik bulunmıyan Başkanlık, gör
dükleri, hizmetler malûm olan bu unsurların sağlıyacakları faydadan mahrum kalarak hukukî işleri 
gereği veçhile yürütmediği gibi merkez ve bilhassa taşra teşkilâtının kusursuz işlemesini sağlıyacak 
ve onlara rehberlik edecek bir büyük teftiş kurulunun olmaması da bütün Türkiye sathında Diya 
net işler teşkilâtının igözıden vmfc, kıonıtro'Man azade ve başıboş bir şekilde, mühmel bir halde kal
masını mucibolmııştur. 

Teşkilâta ilâve edilen bu iki daireden başka; dinî turizmin memleketimizde inkişafı için ilgili ba
kanlıklar ve bilhassa Dışişleri, Basm - Yayın ve Turizm bakanlıkları ile, diğer resmî ve özel teşekkül
lerle işbirliği yapmak, dinî müesseselerin daha iyi idaresini sağlamak, dinle ilgili eğitim işlerinin yö-
netminde Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak, yurt içindeki muhtelif din ve mezhep mensup
larının miilî ülkülere bağlılıklarını koruyucu ve inanç ayrılıklarından doğan ihtilâfların çeşitli yön 
lerden istismarını önleyici tedbirleri ilgili mercilere aksettirmek ve din perdesi altında yapılan menfi 
propagandaları ve gizli cereyanları incelemek; icabı halinde halkın ayağına kadar gidip sabit ve soy 
yar kütüphanelerle onların müspet istikamette din bilgisini edinmelerine hizmet etmek gibi vazifeler 
1c mükellef (Dinî Müesseseler ve Turizm. Eğitim işleri, Din ve Mezhep İşleri, Kütüphane) müdür
lükleri kurulmuştur. 

Keza: Bu tasarı ile kaldırılan (Müşavere ve Dinî Eserler inceleme Kurulu) nmı görevlerinden 
ibadet ve itikada ve Medeni Kanunun yürürlüğe konmasından önceki zamana ait vasiyet ve miras gi
bi hususlarla ilgili soruları inceleyip cevaplandırmakla vazifeli üç üyeden mürekkep (Şer'i Meseleler 
Danışıma -kurulu) ihdas olunmuş; yine bu tasariyle kaldırılan (Zatişleri, Sicil ve Levazım ve hay
rat hademesi işleri ve evrak,) müdürlüklerine ait vazifeler ilgilerine göre diğer dairelere ve bilhas
sa yeni teşkil olunan (Zatişleri), (Levazım ve Evrak) müdürlüklerine (Mushaflar inceleme Kuru
lu) nun vazifesi de (Yayın Müdürlüğü) ne intikal ettirilmiştir. 
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Yukarıda adiarı geçen daireler, görecekleri işin mahiyetlerine göre, yeni ihdas olunan (ilmî ve Ida 

ri îşler Daire Başkanlıkları) na bağlanmış ve bugünkü teşkilâtta mevcut (Başkan Yardımcılığı) kad
rosu da kaldırılarak bu vazife her iki daire başkanına verilmiştir. 

Bundan başka; Diyanet işleri Başkanlık makamııim arz ettiği hususiyet göz önüne alınarak Baş
kanlığın yazışmalarını, protokol ve basın işlerini ve dairelerle ilgili diğer işlerini yönetmek ve aynı 
zamanda Yüksek Din Kurulunun yazı işlerini yürütmek üzere bir (Genel Sekreterlik) bürosu ile, tâ
yinleri Başkanlığa ait görevlilerin tâyin, nakil, tefi, teşkilât emrine alma, disiplin cezası verme gibi 
zatî işlerinde karar mercii olmak ve kadroların ihtiyaca göre tevziatını yapmak üzere bir kısım daire 
başkan ve müdürleriyle hukuk müşavirinden mürekkep bir (Seçim ve Disiplin Komisyonu) kurul
muştur. 

Bu tasarı ile; Devletin genel idare teşkilatına paralel olarak, kuvvetli bir merkez teşkilâtının ida
re ve murakabesinde, bütün memleket sathına yayılacak şekilde ayarlanmış olan merkez dışı teşkilât-
da halk ile doğrudan doğruya temasta olan ve onları irşat ile görevli bulunan müftülük ve vâizliu 
hizmetleri bugünkü geri görünüşünden kurtarılarak ilmî bir hüviyet iktisabetmekte ve en ehliyetli 
elemanların ifa edebileceği bir mahiyet almaktadır. Bu vasfı iktisabedenler ilmî bir unvan olara1: 
bu isimleri taşımak hakkını kazanmaktadırlar. 

Köy imanılıarı, müftülerin klonltroluma talbi kılınmakta, bu hizmetin köylüye daha yararlı biir hale 
getirilmesi için gereken şeyler düşünülmekte, bunu başaraımıyacak olanların tedricen uzaklaştırılma
sını mümkün kılacak bir mekanizma kurulmaktadır. 

Bu tasarının kadro bakımından getirdiği yeniliklerden birisi de, hem ücretli hem maaşlı olarak 
iki ayrı statü içinde aynı görevi yapmakta olan vaiz ve imam - hatiplerin ücret kadrolarının tama
men kaldırılarak yerine maaşlı kadroların konulması suretiyle aynı statüye tabi tutulmalarıdır. 

Yürürlükte olan teşkilât kanununun ilgasiyle mevcut personelin yeni kuruluşa intibakları ayrıca 
bu kanun tasarısında derpiş edilmiş bulunmaktadır. Kurulması istenilen bu teşkilâtın memlekete 
Bağlıyacağı büyük faydalar yanında bütçeye tahmil olunan cüzi bir meblağın benimsenecek bir ra
kam olmadığı meydandadır. 

Kaldı ki, iller teşkilâtının hu tasarıda düşünülen şekilde yürütülmesi ve mevcut personelin yeni 
duruma intibakları her şeyden önce merkez teşkilâtının yeni şekli ile çalışmaya başlamasına ve bit-
talbi (belirli bir zaıman fasılasına i'htiyaç göstereceğinden, merkez teşkilâtına ait hükümler 28.2.1962 
tarihinde, iller teşkilâtına ve bununla ilgili geçici maddelere göre yapılacak intibaklara ait hüküm
ler ise 31.8.1902 tarihinde yürürlüğe girecek ve bu itibarla tasarının bütçeye tesiri bilhassa önümüz
deki malî yıla aidolacaktır. 

Maddeler hakkındaki izahata gelince : 
Tasarının birinci maddesi Diyanet işleri Başkanlığının merkez ve illerdeki kuruluşunu; 2 - 5 nci 

maddeleri Genel Sekreterlik Bürosu ile Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu ve Merkez Kurulunun 
görevlerini; 6 ncı maddesiyle Merkez Kuruluna seçilecek zevatın nitelikleriyle bu kurulun asli ve 
müşavir üyelerinin adedini ve oya iştirak durumlarını tesbit etmektedir. Merkez Kurulunun çalış
ma usul ve esasları, toplantı ve karar nisapları bir yönetmelikle belirtilecektir. 

Tasarının 7 - 9 ncu maddeleri; Yüksek Din Kurulunun görevlerini, kimlerden teşekkül edeceğini 
ve toplantı zamanını göstermektedir. 

Tasarının 10 - 20 nci maddeleri; merkez teşkilâtının ilmî ve idari yönlerden icra dairelerini teşkil 
eden kurul ve müdürlüklerle bunların bağlı bulundukları ilmî ve îdari işler daire başkanlıklarının 
görevlerini belirtmektedir. 

Tasarının 21 nci maddesi ile kurulan (Seçim ve Disiplin Komisyonu); idari işler Daire Başka
nının başkanlığı altında Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Eğitim işleri ile Zatişleri mü
dürlüklerinden mürekkep beş kişilik bir komisyon olup, bir taraftan tâyinleri Başkanlığa ait perso
nelin göreve almmalanna, terfi, nakil gibi sair zatî işlerine dair idari kararları objektif ölçülere 
göre vererek Başkanın tasvibine sunacak ve ayrıca iller teşkilâtına ait kadroların memleket ihtiya
cına ve işin icabına göre dağıtımını yapacak bir idari merci olacak, diğer taraftan tâyinleri baş-
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kanlığa, ait (Dinî müesseseler memur ve hizmetlilerinden gayri) memurların disiplin igleıi hakkın 
da karar ittihazına yetkili bir disiplin komisyonu vazifesini görecektir. Bu suretle, Diyanet İşleri 
Başkanlığına ait personel ve kadro işleri bir kurulun süzgecinden geçirilmiş olacaktır. 

Tasarının 22 nci maddesi; Diyanet Teşkilâtının üst kademelerinde vazife alacak zevatın ehliyetli 
kimselerden seçilmesine imkân sağlıyan ve esasen vazifelerinin mahiyeti icabı olarak istisna mevki-
lerinden sayılması gereken memuriyetleri tesbit etmektir. 

Tasarının 23 ncü maddesi; Diyanet İşleri Teşkilâtının beyni mesabesinde olan merkez kurulu
nun kendisine tahmil olunan önemli görevlerini gereği gibi ifa edebilmesi için memleketin seçkin 
ve ihtisas sahibi zevatından müşavir üye sıfatiyle faydalanmaları esası kabul edilmiş olduğundan, 
bu üyelere mesailerine karşılık olarak verilecek ücret hükme bağlanmaktadır. Bu ücretler hak
kında 7244 sayılı Kanunun tahdit hükmünün uygulanmaması ve üniversiteler ve akademiler öğ
retmen üyelerine verilen tazminata da halel getirmemesi mutlak bir zarurettir. Bu suretle, ehliyetli 
kimselerin, şahsi durumlarını bozmadan, teşkilât içerisinde görev almalarına imkân verilmiş ola
caktır. 

Aynı mülâhazalar sebebiyle tasarının 24 ncü maddesi Yüksek Din Kuruluna iştirak edecek 
üyelere huzur hakkı 25 nci maddesi ise üst kademelerde çalışaeak bir kısım zevata ödenek veril
mesini derpiş etmektedir. Bilhassa, üniversiteler ve akademilerde olduğu gibi doktora yapmış ol
mak ve üstelik her terfi süresinde bir eser vermek mecburiyetine tabi tutulmuş olan birinci' sınıf 
müftü ve vaizlere de bir miktar ödenek verilmesi bu meslek müntesiplerinin istenilen seviyeye 
ulaşmasında önemli bir âmil olacaktır. 

Tasarının 26 ve 27 nci maddeleri Diyanet İşleri Teşkilâtında çalışacak personelin tâyin şekil
lerini hükme bağlamaktadır. 

Tasarının iller kuruluşuna ait 28 - 30 ncu maddeleri; il ve ilçe müftülerinin ve bunlara bağlı 
olan vaizlerin görevlerini ve tâyin şekillerini göstermektedir. 

Müftü ve vaizleri sınıflandıran ve her sınıf için aranacak ehliyet şartlarını tesbit eden tasarı
nın 31 nci maddesi; meslekin yükselmesi ve bu meslekte çalışacak personelin ilmî ve idari yön
lerden en ehliyetli ve bilgili kimselerden olması amacını istihdaf eden yeni ve önemli bîr hüküm 
getirmektedir. Tasarının 32 ve 33 ncü maddeleri de bu esasın muhafaza ve terfi esaslarım tesbit 
eden hükümleri içine almaktadır. 

Tasarının 35 ve 36 nci maddeleri; şiddetle ihtiyaç duyulan .ehliyetli vaiz noksanlığını 
- teşkilât dışında mevcut bu kabil ehliyetli zevatın esas iş durumlarına halel vermeden va
izlikte görevlendirilmeleri suretiyle - giderecek bir imkân vermektedir. 

Tasarının 37 - 40 nci maddeleri; il ve ilçelerde müftülüklere 'bağlı olan (Dini Müessese 
memur ve hizmetlilerinin) durumlarım düzenlemekte ve 41 nci maddesi de kanun, tüzük 
ve yönetmeliklerde hal-an (Hayrat Hademesi) diye adlandırılan bu kabîl personelin unvanı
nı değiştirmektedir. Bu suretle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
da ayrıca değişiklik yapmağa mahal kalmıyaeaktı*. 

Tasarının 4»3 ncü maddesi; vaizlerin boş saatlerini sosyal hizmetlerle ilgili işlerda de
ğerlendirmeye valileri yetkili kılmak suretiyle bu elemanlardan halk hizmetinde daha çok fay
dalanmak imkânını sağlamaktadır. 

Tasarının 41 ncü maddesi; her İl ve İlçede, mahallin dinî hizmet bakımından her ti^r-
l;ü ihtiyaçlarım tesbit etmek ve bunlardan mahallen temini mümkün olanlarını sağlamak ve 
bu işler için yapılacak bağışları kabul ederek gereğine göre sarf ve tevzi etmekle va
zifeli (Dinî HizmeiMer Kuırulu) adıyla yeni 'bir ongaro Ikurmakltadır. Bir taraıfidan, dinî (hkımıet-
lcr bafeımamdan ma/hallî ilhtiya^lıar hakkında Diyanet İşleri. Başkanlığına bilgi verecek olan bu 
kurul, diğer iarafdan bu ihtiyaçların mahaHen giderilmeısinıe "çalışıaealk ive ıbillhassa başıboş 
ve ikonjtnoldaıı âaaıde buıluanain (teberru dşleırini bir düzene koya çaktır. 
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'Tasarının 45 - 48 nei maddeleri; halen yalnızca köy kanunu hüküm!erine bağlı olup he

men tamamı ile ihmal edilmiş durumda bulunan (köy imamlığı) işini ele almakta, onları 
müftülerin kontroluna tabi tutmakta, gerek Millî' Eğitim Bakanlığı ile müştereken .yapılacak 
yönetmenliğine göre Iköy imamı yetiştirilmesine ve gerekse Diyanet işleri Başkanlığı ta
rafından açılacak tekâmül kursları ile istenilen seviyeye ulaşmalarına imkân vermekte ve 
bu. gibilerden imam - Hatip Okulu 1 nei devre mezunu veya muadili oîkullar mezunu olanla
ra bir yardım olmak üzere Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak esas ve miktarlar dâhilinde en az 
100 lira ödenek verilmesi esasını vaz'etmek suretiyle bu vazifeyi görecek olanların ehliyetlerini 
artırma arzularını desteklemektedir. 

Tasarının 49 ncu maddesi Diyanet İşleri Başkanlığının dinî eğitim ve öğretim işlerinde ve din 
dersleri ve dinî meslek okulları programlarının düzenlenmesinde Millî Eğitim Bakanlığına yardımcı 
olmasını hükme bağlamaktadır. Bu hükmün tatbiki ile meydana gelecek faydaların izahtan va
reste bulunduğu şüphesizdir. 

Tasarının 50 nei maddesi, Diyanet işleri Başkanlığı meslekî personelinin vazife hususiyetlerine 
göre Memurin Kanununda yer alan disiplin hükümlerinden başka disiplin cezalarını ieabettiren 
hallerin bir tüzükle belirtilmesini âmir bulunmaktadır. 

Tasarının 51 nei! maddesi, Diyanet işleri Teşkilâtı personelinin Başkanlığın görevi ile ilgili ola
rak kendilerine verilecek diğer işleri de görmeye mecbur olduklarını, 52 nei maddesi Memurin 
Kanununa ek 5439 sayılı Kanundaki hükme mütenazır bir esası ihtiva etmektedir. 53 ncü maddesi 
müftü, vaiz ve dinî müessese memurlarının meslek ve derecelerini gösteren bir işaret taşıyacak
larını belirtmektedir. 

Tasarının geçici 1 nei maddesi, 4489 sayjîı Kanundaki esaslarda mülhem olan yeni bir usulü, 
Diyanet işleri Teşkilâtında çalışan personelin memleket içinde veya dışında tahsillerini ilerletme
leri gayesiyle, mecburi hizmeti kabul, etmek suretiyle halen mevcut veya bundan sonra teşkilâta 
intisabedecek memurların istenilen ehliyet \e kifayete erişmelerine yol açmak imkânını vermekte 
ve bu şekilde ehliyetli elemanlara süratle kavuşulmasını derpiş etmektedir. On yıl sonunda yeter 
sayıda ehil elemana sahibolunacağı ümidiyle, on yıllık süre sonunda bu yetkiye ihtiyaç kalmıya-
cağı düşünülmektedir. 

Tasarının geçici 2 nei maddesi, halen teşkilâtta maaşlı müftü veya vaiz olarak, 3 ncü maddesi 
(D) cetveli kadrolarında vaiz ve istanbul Cuma ve kürsü vaizi olarak, 4 ncü maddesi gerek ma
aşlı, gerekse ücretli imam - hatip olarak vazife görmekte bulunan personelden durumları uygun 
olanların muayyen dereceyi aşmamak şartiyle hizmet müddetlerine göre daha yüksek maaşlara ter
fihlerini sağlamaktadır. Bu madde bu gibiler hakkında intibak yapılıncaya kadar, eski kadroların
da, müezzin ve müezzin kayyımların da kadrolarında ipkaen istihdamlarını sağlamaktadır. 

Tasarının geçici 5 nei maddesi, (Dersiam) lara aidolup, bu tasarı ile kaldırılması istenilen 
3092 sayılı Kanundaki esasları aynen muhafaza etmekte; tasarının geçici 6 ve 7 nei maddeleri 
mülhak vakıflara bağlı cami personelinin, geçici 8 nei maddesi kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
görevi başında bulunmıyanların işe başlama durumlarını, geçici 9 ncu maddesi açılacak tekâmül 
kurslarında başarı gösteremiyen müftü ve vaizlerin durumlarını düzenlemektedir. 

54 ncü madde, Diyanet işleri Teşkilâtında yeni kadrolar konulmasına ve mevcut kadroların 
kaldırılmasına, tasarının 55 nei maddesi yürürlükten kaldırılan kanunlara, tasarının 50 ve 57 nei 
maddeleri de kanunun yürürlüğüne ve icrasına dairdir. 
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Ö. Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının teklifi 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı Diyanet tşleri Başkanlığı Teşkilâtı, bir Başkanın idaresi al
tında, 

Merkezde : 
Genel Sekreterlik, 
Hukuk Müşavirliği, 
Teftiş Kurulu, 
Merkez Kurulu, 
İlmî ve îdari İşler Daire Başkanlıklarından, 
İllerde : 
Müftülük ve bunlara bağlı teşekküllerden kurulmuştur. 
Ayrıca Yüksek Din Kurulu, istişari bir organ olarak Başkanlık bünyesinde yer alır. 

MADDE 2. — Genel Sekreterlik, Başkanlığın yazışmalarını ve protokol işlerini yönetmek, is
tediği bilgileri ilgili dairelerle temas ederek hazırlamak, mevkuteleri incelemek ve bımlan ilgili 
dairelere vermek, Yüksek Din Kurulunun yazı işlerini yürütmekle görevlidir. 

MADDE 3. — Hukuk Müşavirliği, Merkez Kurulu veya İlmî ve İdari Daire Başkanlıkları 
tarafından hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında mütalâa bildirmek; Başkanlı
ğı ilgilendiren sözleşme ve şartlaşma tasarılarını incelemek; Başkanlık kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişiler arasındaki her türlü anlaşmazlıklara ve memurların görevlerinden doğan kanun kovuş
turmalarına ilişkin işlemleri yapmak, 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idare ve adalet dâva
larında gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmiyen idare dâvalarında Başkanlığı 
temsil etmek; Başkanlık Merkez Kurulu, İlmî ve İdari Daire Başkanlıklarınca havale edilecek 
her türlü işler hakkında hukukî düşüncelerini bildirmekle görevlidir. 

MADDE 4. — Teftiş Kumlu, Başkanlığa bağlı bütün kuruluşları, Başkan adına denetlemekle 
görevlidir. 

Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve seçilme nitelikleri bir tüzük ile belirtilir. 

MADDE 5. —• Merkez Kumlu, dinî konular üzerinde araştırma ve incelemeler yapmak; din 
ile ilgili her çeşit bilgiyi toplayıp değerlendirmek ve Başkanlığın çalışmalarını ilgilendiren 
prensipleri tesbit etmek; Başkanlıkça havale edilecek meseleler hakkında mütalâa bildirmek veya 
karar vermek; kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak veya dairelerce hazırlanmış 
olanlan incelemek; Başkanlık kuruluşuna dâhil personelin bilgilerini artırmak için gerekli mes
lek kurşlannm programlarını, hutbe ve mevzilerin esaslarını hazırlamak; memleket içi-ve dışı 
dinî - ilmî çalrşmalan takibetmek, gereğine göre bu konularda halkı aydınlatmak;. Başkanlıkça 
yayınlanacak dinî eserlerin telif, tercüme ve tetkik işlerini düzenlemek; Yüksek Din Kurulunun 
tetkikine sunulacak meseleleri tesbit etmek ve bu kurulca verilecek kararları değerlendirin ek
le görevlidir. 

MADDE 6. — Merkez Kurulu, dinî kültürün çeşitli yönleri ile ilgili konularda bilgi ihtisas 
ve tecrübeleri ile temayüz etmiş zevat arasından seçilen bir Başkan ile 8 aslî üye ve 12 müşavir 
üyeden teşekkül eder. 

Merkez Kumlu aslî üyeleri, Merkez Kumlu Başkanının başkanlığı altında komisyonlar veya 
genel kurul halinde devamlı faaliyette bulunur. Merkez Kurulu müşavir üyeleri, ihtisasları ile 
ilgili konularda Kurul Başkanının çağrısı üzerine Kural toplantılarına katılır ve oy verirler. Mü
şavir üyelerden gereğine göre, Merkez Kurulunun görevi ile ilgili hususlarda, yazılı mütalâa da 
alınabilir. 
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ilmî ve İdari İşler Daire Başkanları, Merkez Kurulunun genel kurul toplantılarına iştirak 

ederler ve oylamaya katılırlar. 
Diyanet İşleri Balkanı, lüzum gördüğü hallerde Merkez Kuruluna başkanlık eder. 
Merkez Kurulunun çalışma usul ve esasları, toplantı ve karar nisapları bir yönetmelikle be

lirtilir. 

MADDE 7. — Yüksek Din Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının ilmî ve idari çalışmalarının 
çeşitli kurumlarla işbirliğini gerektiren yönleriyle, Merkez Kurulunun görevlerini ilgilendiren 
diğer hususlarda, Merkez Kurulu tarafından ihzar ve tevdi olunacak meseleler ile kendi üyeleri 
tarafından yapılacak teklifleri tetkik ederek bir karara bağlamak ve Başkanlığın uzun süreli faa
liyetlerine ait düşünce ve tavsiyelerde bulunmakla görevlidir. 

MADDE 8. — Yüksek Din Kurulu, aşağıdaki üyelerden teşekkül eder : 
1. Diyanet İşleri Başkanı, 
2. İlmî ve İdari İşler Daire başkanları, 
3. Merkez Kurulu Başkanı ve bu kurul tarafından gizli oyla seçilecek iki asli ve iki müşavir 

üye, 
4. Hukuk Müşaviri, 
5. İlahiyat Fakültesi dekanı veya tevkil edeceği bir profesör, 
6. Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürü veya tevkil edeceği bir öğretim üyesi, 
7. Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilecek bir mümessil, 
8. Millî Eğitim Bakanı tarafından seçilecek bir temsilci ile Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı 

veya bu daireden tevkil edeceği bir üye, 
9. Millî Savunma Bakanlığı' ve Genelkurmay Başkanlığı teşkilâtından moral eğitim işleriy

le ilgili birer mümessil, 
10. Başbakanlık Personel Dairesi Başkanı, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı, Vakıflar Genel 

Müdürü veya tevkil edecekleri birer üye, 
11. Yüksek Din Kurulu gündemindeki konularla ilgili bakanlıklar ile diğer Devlet daire ve 

kurumlar, özel idareler ve belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamuya yararlı derneklerden 
Diyanet İşleri Başkanlığının daveti üzerine gönderilecek birer temsilci, 

12. Uzmanlıklarından faydalanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığınca davet edilecek olan
lar; 

Seçimli üyelerin süresi üç yıldır. 
Yüksek Din Kurulunun Başkanı Diyanet İşleri Başkanıdır. 

MADDE 9. — Yüksek Din Kurulu, yılda bir defa toplanır. Gerektiğinde Diyanet İşleri Baş
kanı Yüksek Din Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

MADDE 10. — İlmî ve İdari İşler Daire başkanları, Diyanet İşleri Başkanının ilmî ve idari 
işler bakımından müşavir ve yardımcıları ve kendilerine bağlı dairelerin âmirleri olup, Başkanın 
vereceği işler ile kendilerine bağlı dairelerin işlerini düzenleyip yürütmek ile görevlidirler. 

Diyanet İşleri Başkanının hastalık, izin veya her hangi bir suretle görevinden ayrılması ha
linde yerine Merkez Kurulu Başkanı onun da bu'unmaması halinde İlmî Daire Başkanı vekâlet 
edeı*. 

MADDE 11. — İlmî İşler Daire Başkanlığı: 
Şer'i Meseleler Danışma Kurulu ile, 
Dinî kültür işleri, 
Eğitim işleri, . 
Yaym müdürlüklerinden teşekkül eder. 
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MADI>E 12. — Şer'i meseleler danışma kurulu : 
İbadet, itikat ve Medeni Kanunun yürürlüğe konmasından önceki zamana ait vasiyet ve miras 

gibi hususları ilgilendiren sorulan incelemek ve cevaplandırmakla görevlidir. Kurula en yüksek 
dereceli üye başkanlık eder. 

MADDE 13. — Dinî Kültür İşleri Müdürlüğü: 
Yurt içindeki türlü din ve mezheplerle ilgili araştırmalar yapmak; bu din ve mezhep mensup

larının millî ülkülere bağlılıklarını koruyucu ve inanç ayrılıklarının istismarını önleyici tedbirle
rin alınmasını sağlamak; kaynağı yurt içinde ve dışında olan tesirlerle din perdesi altında yapı
lan propaganda ve gizli cereyanları incelemek vo bu hususlarda resmî ve özel teşekküllerle temasta 
bulunmak, işleriyle görevlidir. 

MADDE 14. — Eğitim İşleri Müdürlüğü : 
Teşkilât ve bütçe kanunlariyle Diyanet İşleri B aşkanlığına verilmiş olan kadrolardaki memur ve 

hizmetlilerin görevlerini gereği gibi yapmalarını sağlamak için açılmış ve açılacak kursları yö
netmek ve merkez kurulunca esasları hazırlanacak hutbe ve mevizelerle, halkın dinî bakımdan eği
timini sağlamakla görevlidir. 

MADDE 15. — Yayın Müdürlüğü : 
Başkanlığın her çeşit yayın işlerini yürütmek ve Türkiye'de (basılacak Mushafların doğru ve düz

gün bir şekilde basılmalarını sağlamak ile görev lidiı*. 

MADDE 16. — İdari İşler Daire Başkanlığı : 
Zatişleri, 
Dinî müesseseler ve turizm, 
Kütüphane, 
Levazım ve Evrak müdürlüklerinden teşekkül eder. 

MADDE 17. — Zatişleri Müdürlüğü : 
Başkanlık 'kuruluşuna dâhil bütün personelin göreve alınma, görevden çıkarma, yükselme, görev 

değiştirme, değerleme, cezalanıdırma, izin verme, emekliliik ve yetim aylıkları bağlama gibi her çeşit 
zat işlerini yapmak; açık ve gizli kütükleri tutmak; kıdem ve yükselme tablolarını düzenleyip yayın
lamak; Başkanlığın merkez ve iller teşkilâtına ait kadro ihtiyacına ve alınan kadroların dağıtımına 
ilişkin teklifleri hazırlamak; aylık ücret ve her türlü haketme işlerini yürütmek; seçim ve disiplin 
komisyonunun yazı işlerini yönetmekle görevlidir. 

MADDE 18. — Dinî Müesseseler ve Turizm Müdürlüğü : 
Camileri gerektiği şekilde idare etmek; turistik değeri olan dinî müesseselerin tanıtılması ve ko

runması hususunda özel ve resmî kurum ve kuruluşlarla ilgili iş birliği yapmak; dinî turizm konusun
da halkı aydınlatmak ile görevlidir. 

MADDE 19. — Kütüphane ve Arşiv Müdürlüğü t 
Menkezde Başkanlığın her türlü çalışmalarında faytdalı olabilecek bir ihtisas kütüphanesi, lüzum 

görülen yerlerde de dinî kültürün her yönü ile ilgili yayınlan ihtiva eder sabit ve seyyar 'kütüpha
neler kurmak, geliştirmek, yönetmek; arşiv malzemesini korumak ve değerlendirmek ve gereğine 
göre bu konularda Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapmakla 
görevlidir. 

Madde 20. — Levazım ve Evrak Müdürlüğü : 
Başkanlığın levazım ve ayniyat ile ilgili işlerini yönetmek, masraf hesaplannı tutmak, hizmetle

rin düzenli ve disiplinli çalışmalarını ve Başkanlık binasının temizlik ve tertibini gözetmek; Baş
kanlığa gelen ve,giden bütün evrak ve dilekçelerin kayıt ve havalelerini yapmak, bunlarla ilgili iş
lemlerin sonuçlarını takibetmek, müracaat sahiplerine işlerinân durumu hakkımda bilgi vermek ile 
görevlidir. 
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MADDE 21. — Seçim ve Disiplin Komisyonu : 
İdari İşler Daire Başkanının başkanlığı altında Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığı altında 

Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Eğitim İşleri ve Zatişleri müdürlerinden kurulur. 
Seçim ve Disiplin Komisyonu : 
a) Tâyini Diyanet İşleri Başkanlığına ait aylıklı memurları vazifeye almak, yükseltimek, yerini 

veya işini değiştirmek, becayiş etmek, Başkanlık emrine al'mak, emekliye ayırmaik gibi hususları 
inceleyip karara bağlamak ve bunları Başkanın tasvibine arz etmek; 

b) ti]er teşkilâtına ait kadroların ihtiyaca göre dağıtımını yapmak; 
c) Tâyini Diyanet İşleri Başkanlığına ait memurlar hakkında, disiplin cezalarını vermek; 
•d) Dinî müesseseler hizmetlilerine verilen disiplin «ezalarına 15 gün içinde yapılacak itirazları 

incelemek ve karara bağlamakla görevlidir. 

MADDE 22.. — Diyanet İşleri Başkanlığına, İlmî ve İdari İşler Daire başkanlıklarına; Merkez 
Kurulu Başkanlık ve üyelikleri ile Şer'i Meseleler Danışma Kurulu üyeliklerine tâyin edilecekler 
hatekınida 3056 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uygulanır. 

Başkanlık kuruluşuna dâhil uzmanlıklar ve uzman yardımcılıkları ile mııvakkitliğc yapılacak tâ
yinlerde 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 23. — 'Merkez Kurulu müşavir üyeliklerimde çalıştırılacak üniversiteler mensupları 
ile aylıklı veya ücretli Devlet meımurlarma ve memur olmıvan mütehassıs şahıslara bu mesailerine 
karşılık olarak 500 lira ücret verilir. • , 

Bu ücretler hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz ve, üniversiteler ve 
akademiler öğretim üyelerime verilen tazminata da halel gdtirimez. 

Merkez Kurulu toplantılarına Ankara dışından gelecek, müşavir üyelere geliş ve dönüşlerinde 
vailnız yol masrafı verilir. 

MADDE 24. — Yüksek Din .Kurulu üyelerine her toplantı günü için milktarı Bakanlar Kurulunca 
takdir edilecek bir huzur hakkı verilir. 

Bu huzur haklarının ödenmesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz; hu
zur hakları üniversiteler ve akademiler öğretim üyelerine verilen tazminata da halel getirmez. 

Ankara dışından gelecek memur ve memur olmayan üyelere kanunî harcırahları verilir. 

MADDE 25. — Diyanet İşleri Başkanı ile, Merkez Kurulu Başkan Ve asli üyelerine, ilmî ve idari 
işler daire başkanlarına aylıkları ile birlikte bağlı (2) nolu cetvelde gösterilen miktarlarda ödenek 
verilir. 

MADDE 26. — Dinayet İşleri Başkanı, Yüksek Din Kurulunun teklif edeceği üç aday arasından 
Başbakan'ın inhası ve Bakanlar Kurulunun kararı, üzerine ünmlhurbaşkanı tarafından; ilmî ve idari 
işler daire başkanları, hukuk müşaviri, teftiş kurulu başkan ve üyeleri ile merkez kurulu başkan ve 
asli üyeleri Dinayet İşleri Başkanının teklifi ve Başbakanın inhası üzerine Cumhurbaşkanı tara
fından; genel sekreter, merkez kurulu müşavir üyeleri ile ilmî ve idari işller daire (başkanlıklarına 
bağlı kurur ve müdürlüklerin, üye ve müdürleri Diyanet İşleri Başkanının inhası üzerine Başba
kan tarafından; bunlar dışında kalanlar Diyanet İşleri Başkanı tarafından tâyin olunurlar. 

MADDE 27.— Merkez kurulu başkanı ile asli üyelerinin tâyinleri; Diyanet İşleri Başkanının baş
kanlığı altında ilmî ve idari işler daire başkanları iie Millî Eğitim Bakanlığı talim ve terbiye daire
si başkanı veya bu daireden tevkil edeceği bir üye Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekan i 
veya tevkil edeceği bir profesör, Danıştay ve Yargıtay başkanlarının daire başkan ve üyeleri ara
sından intihabedeceği birer mümessil tarafından kurulan komisyonun münhal adedinin iki misli 
nisbetinde göstereceği namzetler arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi ile; 

Merkez Kurulu müşavir üyelerinin tâyini; Merkez Kurulu Başkan ve asli üyelerinin bu maksat 
ile yapacakları toplantıda münhal adedinin iki misli nisbetinde göstereceği namzetler arasından Di
yanet İşleri Başkanının inhası ile yapılır. , 
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MADDE 28. — Diyanet İsleri Başkanlığının il ve ilçelerdeki kuruluşunun başında birer müftü 

bulunur. 
illerdeki müftüler Diyanet İşleri Başkanlığının vereceği emirler, ilçelerdeki müftüler ise Diya 

net İşleri Başkanlığının ve illerdeki müftülerin vereceği emirler dâhilinde teşkilâtın il ve ilçelerde
ki ilmî ve idarî işlerini yürütmek ve vaiz ve irşat işlerini düzenlemekle görevlidirler. 

MADDE 29. — Müftülerin emrinde yeteri kadar vaiz bulunur. Vaizler, Diyanet İşleri Başkanîı 
ğıııca tesbit olunacak esaslar dâhilinde halka vaiz ve irşatta bulunmak ile görevlidirler. 

MADDE 30. — İller kuruluşuna dâhil müftü ve yardımcısı (müsevyit) ile vaizlerin tâyinleri Di
yanet İşleri Başkanı tarafından yapılır. 

MADDE 31.—Müftü ve vaiz olarak görevlendirilecekler, menşe ve ehliyetlerine göre üç sınıf-ı 
ayrılır *: 

a) Yüksek dereceli dinî öğretim müesseselerinden veya bu saha ile ilgili diğer yüksek dereceli 
öğretim müesseselerinden mezun olup da yönetmeliğine göre dinî kültür bakımından yeterlik imtiha
nını vermiş olanlardan doktora yapmış bulunanla i' ile evvelce dersiam unvanını kazanmış olanlar 
birinci sınıf müftü veya vaiz: 

b) Yüksek dereceli dinî öğretim müesseselerinden mezun olanlar ile yüksek dereceli diğer öğ
retim müesseselerinden mezun olup da yönetmeliğine göre dinî kültür bakımından yeterlik imtihanı 
nı vermiş olanlar ikinci sınıf müftü veya vaiz, 

c) En az lise derecesindeki dinî öğretim müesseselerinden mezun olmuş veya en az lise derecesin
de bir tahsil görmüş olup da yönetmeliğine göre dinî kültür bakımından yeterlik imhihanı vermiş 
olanlar üçüncü sınıf müftü veya vaiz olabilirler. 

Alt kademelerde bulunan müftü ve vaizlerden üst kademeye ait vasıf ve şartları sonradan kaza 
nanlar durumlarına uygun sınıflara geçirilirler. 

Yukarıdaki şartlardan başka müftü ve yardımcısı ile vaizlerde aranacak özel vasıflar ve bunların 
yetkilerine ait hususlar bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 32. — Diyanet İşleri Başkanlığı kendi teşkilâtı dışında olup da dinî kültür bakınımdav. 
bilgi, tecrübe ve ihtisasları tesbit edilenleri'vaiz ve konferans vermekle görevlendirebilir. 

Memur ve hizmetlilerin görevlendirilmeleri için bağlı oldukları daire, müessese ve teşekkülle
rin -muvafakati şarttır. 

MADDE 33. — 32 nci maddeye göre görevlendirileceklere, Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit 
edilecek miktarlarda vaiz - konferans ücreti verilir. 

Bunlardan, bulundukları yerler dışında geçici olarak görevlendirileceklere 6245 sayılı Kanun 
uyarınca ayrıca zaruri masrafları ödenir. 

MADDE 34. — İl ve ilçelerde, müftülüklere bağlı olarak «Dinî müessese memur ve hizmetli
leri» bulunur. 

Dinî müessese memurları : 
a) Cami idare âmirleri, 
b) İmam - hatipler, imamlar. 
Dinî müessese hizmetlileri : 
a) Hatipler, 
b) Müezzinler ve temizlik personellerinden ibarettir. 
Dinî müessese memur ve hizmetlilerinin göreve alınma nitelikleri, görev ve yetkileri, terfi, na

kil, tahvil, becayiş, disiplin cezaları gibi hususlar bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 35. — Dinî müessese memurlarının tâyinleri Diyanet İşleri Başkanı, hizmetlilerin tâ
yinleri müftülüklerin inhası üzerine Diyanet İşleri Başkam tarafından yapılır. 
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MADDE 36. — Diyanet işleri Başkanlığı, tüzüğünde belirtilen şartlara göre, camileri ve dinî 

müessese memur ve hizmetlilerini sınıflandırmaya yetkilidir. 

MADDE 37. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kanunlardaki «Hayrat hade
mesi» tâbiri «Dinî müessese memur ve hizmetlileri» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 38. — Valiler Diyanet işleri Başkanlığının mütalâasını almak suretiyle vaizlerin boş 
saatlerini sosyal hizmetlerle ilgili işlerde kıymetlendirmeye yetkilidir. 

MADDE 39. — Bulunduklan mahallin dinî hizmet bakımından her türlü ihtiyaçlarını tesbit 
ederek Diyanet îşleri Başkanlığına bildirmek ve bunlardan mahallen temini mümkün olanlan sağ
lamaya çalışmak ve bu işler için yapılacak bağışlan kabul ve gereğine göre sarf ve tevzi etmek 
üzere her il ve ilçede o yerin müftüsü, millî eğitim veya ilköğretim müdürü, vakıflar müdür ve
ya memuru ve yönetmeliğine göre seçilecek vaizler ve hayır dernekleri temsilcileri, muhitinde bil
gi ve görgüsü ile tanınmış şahıslardan mûteşekkikDinî hizmetler kurula» bulunur. Yılda en az iki 
defa toplanacak olan bu kurulun çalışma şekli, görev ve yetkileri bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 40. — Köylerde imam ve hatiplik yapabilmek Diyanet îşleri Başkanlığının veya bu 
makamın yetkili kıldığı müftülüklerin yazın müsaadesine bağlıdır. 

MADDE 41. — Köy imamlan : Dinî hizmetler bakımından müftülüklere bağlı ve onların kon
trolüne tabidir. Köy Kanununun 84 ncü maddesinde yazılı vasıflan kaybettiği usulüne göre tes
bit olunan köy imamlannın buyrultulan müftülüklerce geri alınır. 

MADDE 42. — özel şekilde köy imamı olarak yetiştirileceklere, imam •• hatip okulu 1 nci devre 
mezunlarından köylerde vazife alacak veya tekâmül kurslarında başarısı görülecek imam ve ha
tiplere yardım olmak üzere, ayda en az 100 lira ödenek verilmesine Diyanet işleri Başkanlığı yet
kilidir. 

Her yıl kaç kişiye, ne miktar ve. hangi esaslar dâhilinde ödenek verileceği Bakanlar Kurulunca 
tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 43. — 42 nci maddenin gerektirdiği ödenek her yıl Diyanet işleri Başkanlığı bütçe
sinde açılacak özel bir bölüme konulur. 

MADDE 44. — Diyanet işleri Başkanlığı kuruluşundaki müftüler, vaizler ve dinî müessese 
memurlan hakkında 788 sayılı Memurin Kanununun inzibati ceza hükümlerinden başka, uygula
nacak diğer disiplin cezalarını icabettiren haller bir tüzükle belirtilir. 

Diyanet işleri Başkanlığı iller kumlusuna dâhil dinî hizmet personeli ve köy imamları, ibadet 
yerleri iç ve dışında hiçbir suretle siyasetle uğraşamaz, her hangi bir siyasi teşekkül ve mensup-
lan leh ve aleyhinde siyasi telkinlerde bulunamazlar. Aksine hareket ettikleri tahkikatla sabit 
olanların Seçim ve Disiplin Kurulu karan üzerine, vazifeleri ile ilgileri kesilir. 

MADDE 45. — Bu kanunda yazılı görevler, Diyanet işleri Başkanlığı kuruluşuna dâhil per
sonelin asli vazifeleridir. Bununla beraber Başkanlığın görev ve yetkileri ile ilgili olarak kendile
rine vereceği diğer işleri de görmeye mecburdurlar. 

MADDE 46. — Diyanet îşıleri Başkanlığı, Başkanlığın .merk'eız ve iller» kuıruluşumıdia çalışan her 
hangi bir memur veya hizimıetdiyi, yapılması Başkanlığa ait bir vazifenin görülmıe'si için, ıruenkez 
ve ililer kuıruıluşunt&a müdhal vazife bulunup bulud/manııajsı ile 'kayıtlı oüımıaksiizm, derecesi, mıaaşı 
veya» ücreti ile dilediği yeride çalıştırabilir. 

'MADDE 47. — Dinî müessese hizmetlilerinin muayene ve tedavileır1!, Devlet ve belediye hasta-
rieleriii'de paıraısız olarak yapılır, bunların/ yol masralfları ve ilâç bedel'leıri Batjkanlılk 'bütçesin.-
deiki tertibinden ödendir. 
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MADDE 48. — Devlet mamurları aylıklarımın tevhit ve teadülümle dair olan 36516 sayılı Kanu

na bağlı (1) sayılı oetivelin Diyanet işleri Başka niıığı başlığı aütımdaki merkez ve illeır kuruluşunla 
ait bütün kadrolar, kaldırılmış ve yerine ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadnokr komul-
muşıtur. 

MADDE 49. — Bu kamunun yürürlüğe girişi' üıe 429 sayı ve 3 Mart 1840 tarihli Kamunun 3, 5 
ve 6 nci maddeleri; 2800 sayı ve 22 . 6 .1935 tarihli? 3092 sayı ve 15 .1.1937 tarihli; 3665 sayı 
ve 5. 7.1939 tarMi; 3960 sayı ve 30.18.1940 tarilhli; 4135 sayı ve 1.12 .1941 j 4631 sayı ve 
2 . 8 . 1944 tarihli; 5064 sayı ve 11 . 6 . 1947 tarihli} 5070 saya vd 11 . <6 . 1947 tarihli; 
5633 say* ve 23 . 3 . 1950 taribEi; 5634 sayı ve 123 . 3 , 1950 tarihli; kanunlar yürürlükten 
kaMmlmiştır. 

OEÇİGt MADDE 1. — Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kanunum yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren on yıl müddetle Başkanlık kuruluşuna dâhil maaşlı memurların: m'emieket içinde veya 
dışında Başkanlığımı kuruluş gayelerine uyıgu'i «meslekî tahsillerini ilerletmeleri için, aylıkları 
ödenmek veya kesilmıek ve memuriyetleri ile buna alit her türlü hak ve mükellefiyetleri ibaiki kal
mak üzere, mecburi hizımet karşılığında altı yıl kadar tamamen veya kısmen izin vermeye yet
kilidir. 

fBu suretle iğim verileceklerin seçilmeleri, kontrol edilmeleri, ne gibi hallerde izinlerinin kaldı
rılarak geri çağrıl ac akıllan, terfii, disiplin gibi memuriyetleri ile ilgili bütün husuısl^rda tahi tu-
tulacakları -esaslar ile meoburi hizmetlerinim .müddet ve ifa suretlerine ve meoburi hiızlmetıten imti
na veya tahsillerini ikmal edememek veya iznin geriye alınması hallerinde yükümlü bulunacak
ları tazminat nisbet ve miktarlarına, aylıkları tutan bulundukları mıalhal veya tahsil mlüe&sese-
sine ait öğrenci tahsisatımdan aız oiHanlara aradaki faikın ne suretle verileceğine ve bu 'maddenin 
uygulanması ile ilgili diğer hususlara ait hükümler 'bir tüzükle beldırtilir. 

GEÇİGl MIADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe -girdiği tarete Diyanet İşleri Başkanlığı teşki
lâtımda müftü, vaiz ve müftü müsevvidi olarak vazife görmekte bulumıan memurların müktesep 
ihaikları ım'alhtfîuzdur. 

Bunlardan ı 
a ) Durumları 31 nci maddeye uygun oülanlar hirühci, ikinci, üçüncü sunnıf müftülük veya va

izliklere ; 
!b) Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtında asgari 15 yıl hizmet görenlerden mülga IstamJbul 

Darülfünununu, İlahiyat Fakültesi, Medresetül Kuzıat, Darülhilâıfetil Aliyye, medreseleri âli 
(sahn) kısmı, Medresetül İrşiad, Medresetül Vâiızîm veya diğer yüksek dereceli tahsil müessese
leri mezunu olanlar ile Tevhidi Tedrisat Kanununun yürürlüğe girişinden önce Islâmî .ilimle
rin bütün dullarımdan usulüne göre icaızet almış olup da icabetleri Millî Eğitim Bakanlığımca 
tasdik olunarak meslekî yüksek öğrenim' görmüş sayılanlar (birimci sınıf müftü veya vaizliklere, 
Darülhilâfeti Aliyye medreselerimin iptidai dâhil 'kısmı mezunu olanlar ikinci sınıf müftü veya 
vaizliklere; 

c)1 Yukarıki fıkralarda yazılı şantl'arı haiz olmayanlar üçüncü sınıf müftü veya. vaiz kadro
larına geçirilirler. Ancak bunlardan yaşları 45 i veya hizmet süresi 15 yılı geçmemiş olanlar, 5 yû 
idinde geçici 1 nci mıadde hükmünden faydalanmak suretiyle lise dere<>esinde bir tahsir belgesi 
ibraz edemedikleri' takdirde maaşlarına halel gelmemeık şartiyle durumlarına uyiguni vaoifelere 
nakledilirler. \,'J " * * * • » , • • 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunum yürürlüğe girdiği tarîhtd Diyanet İşleri Başkanlığı (D) 
cetveli kadrolaondıaı vaiz veya İstanbul Cuma ve kürsü vaizi olarak vazife (görmekte olanlar hak
kında da geçici 2 nci madde hükmü uygulanır. 

Bunların aylıklı! kadrolara' intibakları 3686 sayıln Kanunun yürürlüğe 'girdiği tarihten' itiba
ren geçen hizmetlerinin her üç senesi bir terfi süresi olarak h^ahediLmek suretiyle yapılır. 
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' Bu 'suretle töstoitı edilen aylılk dereceleri, bu ıkhnumıııı yüriirlnige girdiği tarihte (D) cetve

linden 'alnuaıkta olduikılarî aylıklarını mıuıadili bulunan ayilılk dereöel'erilndını ü'ç ülstüMi geçeiMez. 
Bunların (d) cetvelinde aylıklı olarak geçen hizmetlerinin bir yılı adaylık süresine sayılır 

GEÇtCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı iller 
teşkilâtında hayrat hademesi unvanı ile imam - hatip, hatip olarak görevli olanlardan : 

a) Her hangi bir tahsil belgesi olmamakla beraber yaşlan 50 yi aşmış veya en az 20 yıl görev
lerini başarı ile gördükleri ve bundan sonra görebilecekleri seçim ve disiplin komisyonunca tesbit 
edilenler, 

b) İlkokul mezunu olanlarla sonradan ilkokul bitirme belgesi ibraz edenlerden 5 yıl içinde Diya
net İşleri Başkanlığınca açılan kurslarda başarısı sabit olanlar, 

. c) ., Ortaokul, lise, yüksek okul veya üniversiteden mezun olanlar ile bunlara muadeleti kabul edi
len öğretim müesseselerini bitirenler ve Tevhidi Tedrisat Kanununun yürürlüğe girişinden önce icazet 
almış olanlar, 

3656 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca dini müessese memurluklarına nakledilirler. 
(a), (b), (c), fıkralarında yazılı olanların. 3656 sayılı Kanunim yürürlüğe girdiği tarihten itiba

ren geçen hizmetlerinin her üç senesi bir terfi süresi olarak hesabedilmek suretiyle intibakları ya
pılır. ^ 

Bu suretle tesbit edilen aylıkların dereceleri ne olursa olsun, bunlara verilecek aylık, halen al
makta oldukları ücretlere tekabül eden veya en yakın olan barem derecesi aylığının, üç üstünü geçe
mez. 

Bunların ücretli olarak geçen hizmetlerinin bir yılı adaylık süresine sayılır. 
d) Durumları yukarıki fıkralara uymıyan imam - hatip ye müezzin - kayyımlar almakta oldukları 

ücretlerle dinî müessese hizmetlileri kadrolarına tâyin edilmiş sayılırlar. 

. GEÇİCİ MADDE 5, — Haklarında geçici dördüncü madde hükümlerinin tatbiki dolayısiyle dinî 
müessese hizmetlerinden boşalacak ücretli kadrolara tekabül eden sayıda, asgari ücret kadrosuna 
tâyin yapılamaz. Bu miktar ertesi yıl bütçesinden düşer. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı kadro 
sunda dersiam unvanı ile vazife görmekte olanların müktesep hakları saklı olup, bu sınıfta münhal 
vukuunda, kadim usul ve taamül üzere teselsül ve terfiler yapıldıktan sonra açık kalan kadrolara 
evvelce dersiam unvanını almamış olanlar tâyin edilemez. 

• GEÇİCİ MADDE 7. — Ücretlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünden alan mülhak vakıflara bağlı 
cami personeli geçici 4 ncü madde uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığı aylıklı kadrolarına geçirilebi
lirler. Bu takdirde bunlara vakfın gelirinden ödenen ücretlere tekabül eden ödenek Hazineye gelir 
kaydolunur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Her bütçe yılı içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce mazbut vakıflar 
arasına alınan mülhak vakıflara bağlı camilerdeki görevliler, geçici 4, 7 ve 8 nci maddeler uyarın
ca Diyanet İşleri Başkanlığı maaşlı veya ücretli kadrolarına geçirilirler. 

Münhal kadro bulunmadığı takdirde, bütçe yılı sonuna kadar bunların ücretleri kendi vakıfların
dan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenir. Mütaakıp bütçe yılında bunlara ait kad
rolar Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
geçici görev, hastalık ve izin gibi kanuni sebeplerle vazifesi başında bulunmiyanlar, Diyanet 
İşleri Başkanlığı teşkilâtında maaşlı veya ücretli vazifelere tâyin olundukları takdirde, işe başlama; 
kaydı aranmaksızın, almakta oldukları maaş veya ücretlerini ahnaya devam'ederler. 

Halen vazife başında olup 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesi şümulüne giren vazifelerde bulu-
ilanlardan vazife unvanları ayni olanlarla vazifesinin mahiyeti değişmemekle beraber unvanları de-
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ğiştirilmiş bulunanlar 22 nci maddenin .birinci fıkrasında yazılı vazifelere kadrolarına muhassas 
aylıklarla tâyin edilmiş sayılırlar. 

GEÇlCl MADDE 10. — Müftü ve vaiz kadroları 31 nci maddede yazılı evsafı haiz olanlarla 
dolduruluncaya kadar, 6 ncı ve daha aşağı dereceli kadrolar karşılık gösterilmek suretiyk, bu 
kanunda gösterilen şeraiti haiz olmıyanların, kanunen alabilecekleri aylık ve unvanlarla bu kadro
larda çalıştırılmaları caizdir. 

GEÇlCÎ MADDE 11. — Bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvel 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(.D) işaretli cetvelin Diyanet işleri Başkanlığı kısmına eklenmiştir. 
" GEÇİCİ MADDE 12. — 1962 yılı Bütçe Kanununun (A/l) işaretli cetvelinin Diyanet işleri 

Başkanlığı kısmının ilgili maddelerine ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 1 049 679 lira 
olağanüstü ödenek eklenilmiştir. ı " , . ' , . , » . • ' : . - , • • . ' . . 

GEÇİCİ MADDE 13. — 1962 yılı Bütçe Kanununun (A/l) işaretli cetvelinin Diyanet işleri 
Başkanlığı kısmında «Kuruluş Kanunu gereğince verilecek ödenek ve ücretler» adı ile yeniden 
açılacak 217 nci faslın 10 ncu ödenekler maddesine 142 200; 20 nci merkez kurulu müşavir üye
leri ücreti maddesine 54 000 lira ek ödenek konulmuş ve 210, ncu temsil ödeneği faslından 4 500 lira 
düşülmüştür. 

MADDE 50. — Bu kanunun merkez kuruluşuna ve kadrolarına ait hükümleri 1 . 6 1962 tari
hinde, iller teşkilâtına ait kadrolarla bununla ilgili maddeleri 1 . 3 . 1963 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer; 

MADDE 51. — Bu kanun hükümlerini Bakan ar Kumlu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 831) 
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C. Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 

arkadaşının teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık D. Görevin çeşidi 

MERKEZ KURULUŞU 

Balkan 1 
Genel Sekreter 1 
Bura Şefi 1 
Memur 1 
Sivil Savunma Uzmanı 1 
Doktor 1 

Teftiş Kurulu 

Teftiş Kurulu Başkanı 
Başmüfettiş 
1 nci Sınıf Müfettiş 
2 nci Sınıf Müfettiş 
3 ncü Sınıf Müfettiş 
4 ncü Sınıf Müfettiş 
5 nci Sınıf Müfettiş 
Müfettl'ş Yardımcısı 
Teftiş Bürosu Şefi 
1 ndi Mümeyyiz 
2 nci Mümeyyiz 

Hukuk Müşavirliği 

3 Hukuk Müşaviri 
8 Büro Şefi 

12 Memur 

Merkez Kurulu 

1 Merkez Kurulu Başkanı 
2 > > Üyeleri 

> » 
> Raportörü 

> > 
» Mütercimi 
> Büro Şefi 
» Memuru 

1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 

20 

1 
3 
5 
1 
2 
2 
3 
2 
2 

21 

000 
250 
600 
400 
250 
250 

Aded Aylık 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 

1 1 500 
1 700 
1 400 

0 

2 000 
1 750 
1 500 

950 
800 
700 

1 100 
600 
400 

2 
3 

4 

6 

9 

11 
12 

4 
6 
9 

10 
11 
12 

ilmî Daire Başkanlığı 

îlmî Daire Başkanı 
Şer'i Meseleler Danışma Kurulu 
üyesi 
Şer'i Meseleler Danışma Kurulu 
üyesi 
Şer'i Meseleler Danışma Kurulu 
üyesi yardımcısı 
Şer'i Meseleler Danışma Kurulu 
Büro şefi 
Memur 

> 

Eğitim işleri Müdürlüğü 

Eğitim İşleri Müdürü 
> > » yardımcısı 

Büro şefi 
1. Mümeyyiz 
2. > 
Memur 

1 

1 

4 

2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 750 

1 500 

1 250 

950 

600 
450 
400 

1 250 
950 
600 
500 
450 
400 

4 
6 
9 

12 

Dinî Kültür İşleri Müdürlüğü 

Dinî Kültür îşleri Müdürü 
Uzman 
Büro şefi 
Memur 

Yayım. Müdürlüğü 

3 Yayım Müdürü 
6 > > yardımcısı 
7 Mushaflar Tetkik Uzmanı 
7 Uzman 
8 » 
8 Büro şefi 

11 Memur 
6 Muvakkit 

1 250 
950 
600 
400 

1 500 
950 
800 
800 
700 
700 
450 
950 

39 
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D. Gtörevin çeşidi 
- a t -

Aded Aylık D. 

îdari Daire Başkanlığı 

2 îdari Daire Başkam 1 1 750 

Zatişleri Müdürlüğü 
3 Zatişleri Müdürü 
6 > » yardımcısı 
6 Şube Müdürü 
8 Tahakkuk şefi 
8 Büro şefi 

10 1. Mümeyyiz 
11 Memur 
12 Memur 

Dinî müesseseler ve Turizm Müdürlüğü 

8 Dinî Müesseseler re Turizmi 
Müdürü 1 1 100 

T) Ulaman 2 800 
9 Büro Şefi 2 600 

12 MJera/ar 2 400 

1 
1 
3 
1 
3 
6 
6 
12 

1 500 
950 
950 
700 
700 
500 
450 
400 

Evrak ve Levazım Müdürlüğü 

5 
7 

10 
9 

11 
12 

Evrak ve Levıaızına Müdürü 
Ayniyalt Saymanı 
Amfbaır Memauru 
Blüro Şefi 
(Memur 

» 

Kütüpane Müdürlüğü 

6 Kütüpane Müdürü 
7 Uzman 

10 Kü'ttüpame Metauru 

1 100 
800 
500 
700 
450 
400 

Ş50 
800 
500 

67 

Diyanet İşleri Başkanlığı İller Kuruluşu 
Müftü ve Müftü Yardımcıları 

4 
15 
6 
T 
8 
9 
10 

1 nei 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

sınıf Müfltü 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

5 
8 
8 
8 
8 
8 

10 

55 

•1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

Görevin çeşidi 

6 2. Sınıf Müftü 
7 2 . » » 
8 2 . » » 
9 2 . » » 

10 2. » » 
11 2. » » 

8 3. Sınıf Müftü 
9 3. » » 

10 3. » » 
11 3. » » 
12 3. » » 
13 3. » » 

Vaizler 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

Sınıf Vaiz 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

6 2. Sınıf Vaiz 
7 2 . » » 
8 2. » » 
9 2. » » 

10 2. » » 
11 2. » » 

9 3. Sınıf Vaiz 
10 3. » » 
11 3. » » 
12 3. » » 
13 3. » » 

Aded 

10 
20 
20 
40 
40 
50 

180 
10 
20 
45 
75 
45 
210 

i, 

Aylık 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

700 
600 
500 
450 
400 
350 

405 

1% Vilâyet Müftü Yardımcısı 
(Müsevvit) 

13 » » » 
35 
40 

400 
350 

75 

5 
5 
5 
8 
8 
6 
6 

43 
10 
15 
15 
30 
25 
25 

120 
10 
20 
30 
70 
190 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

600 
500 
450 
400 
350 

320 
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D. 

6 

6 

9 
9 
8 

9 
10 
11 
11 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi Ac 

Diğer Memurlm 

İstanbul Müftülüğü îdari işler 
Müdürü 
Şer'iye Sicilleri Arşivi 
Uzmanı 

» » Yardımcısı 
Ayniyat Saymanı ve mutemet 
Dinî Müesseseler Murakabe 
Şefi 

» » » 
» » Memuru 
» » » 

Ambar Memuru 
Tahakkuk Memuru 
Tahakkuk Memuru 

» » 

led 

1 

1 
2 
4 

1 
2 
4 
4 
1 
2 
2 
2 

_ a a — 
Aylık 

950 

950 
600 
600 

700 
600 
500 
450 
450 
600 
500 
450 

D. 

11 
12 
1.4 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Görevin çeşidi 

Memur 
Memur 
Kâtip 

Aded 

10 
10 
20 

66 

Dinî Müessese Memurları 

Cami idare Âmiri 
» » » 

imam -
» 
» 
» 
» 
» 

Hatip 
» 
» 
» 
» 
» 

25 
75 

500 
750 
750 
750 

1 250 
2 500 

6 600 

Aylık 

450 
400 
300 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

[2] sayılı cetvel 

25 nei madde gereğince Diyanet İşleri, mer
kez kurulu Başkan ve asli üyeleri ile ilmî vo 
idari daire başkanlarına, 1 nei sınıf müftü vo 
vaizlere verilecek ödenek cetveli : 

D. Görevin çeşidi Aded 

Başkan 1 
ilmî ve idari daire başkanları 2 
Merkez kurulu başkan ve üye
leri 9 
1 nei sınıf Müftü 55 
1 nei sınıf vaiz 43 

Beheri 
Aylık 

ödeneği 

1 000 
800 

800 
300 
300 
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7 
9 
6 
7 

11 
12 
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[3] sayılı cetvel 

D.CETVELİ 
Görevin çeşidi 

Daktilo 
» 

Daktilo 
» 
» 

Memur 
» 

Hademe 
» 

MERKEZ 
Sekreter 

» 

Toplam 

Adecl 

o o 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
o 

2 

19 

Aylılt 

800 
700 
600 
500 
400 
600 
500 
300 
250 

[4] SAYILI CETVEL 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1962 yüı. bütçesinin ilgili tertiplerine eklenecek olağanüstü tahsisata ait 
cetvel 

V. M. 

«01 

202 

206 

209 

301 

303 
304 

306 

11 

11 

11 
31 

10 
20 
30 
40 
50 

11 
21 

ödeneğin çeşidi 

Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Ücretler 
Merkez nîzmetÜileri ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacalk zam ve yardımlar 
Merkez memurları çocuk zaımmı 
Merkez memurları Ölüm yardımı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncıt 
maddesi gereğince T. C. Emeldi Sandığına yapılacak ödemeler 
Merkez daireleri (büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Basılı (kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon giderleri 
Merkez poısta ve telgraf ücreti 
Merkez telefon giderleri 
Giyecekler r~-T )• i ' 

Lira 

819 450 

107 100 

2 400 
6 000 

60 226 

3 000 
20 000 
15 000 
3 000 
2 000 
5 000 

1 000 
3 000 
2 500 

1 049 676* 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

% 20zaa 

Aded 

2 
5 

10 
10 
8 

16 
13 
14 
12 
14 
14 
28 

146 
mmı 

1962 bütçesi Mısis 
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MERKEZ 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

atı 

> 

Aylık 
tutarı 

4 000 
8 750 

15 000 
12 500 
8 800 

15 200 
10 400 
9 800 
7 200 
7 000 
6 300 

11 200 

116 150 

Yıllık 
tutan 

48 000 
105 000 
180 000 
!İ50 000 
105 600 
182 400 
124 800 
117 600 
86 400 
84 000 
75 600 

134 400 

1 393 800 
+ 287 760 

1 681 560 
— 588 960 

1 092 600 
Kanunun 1.6.1962 de yürürlüğe girmesi 
dolayısöyle farkın üç aylığa isabet eden 
niifkltarı tenzil — 273 150 

Bütçeye 

Derees 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

• - " , ; ' " 

ilâvesi gereken 

VİLÂYETLER 

Aded 

10 
13 
35 
76 

187 
6124 
902 
947 
910 

1 690 
2 520 

7 864 

Aylık 

1 2 5 0 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
»50 
300 

Aylık 
tutarı 

12 500 
14 300 
33 250 
60 800 
95 900 

374 400 
451 000 
426 150 
364 000 
591 500 
756 000 

3 179 800 

819 450 
t 

Yıllık 
tutarı 

150 000 
171 600 
399 000 
729 600 

1 150 800 
4 492 800 
5 412 000 
5 113 800 
4 368 000 
7 098 000 
9 072 000 

38 157 600 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 831 )ı 
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Derece 

4 
5 
6 
7 
9 

11 
12 

Adecl 

% 20 zamimı 

3 
1 
5 
4 
1 
3 
2 

19 

MERKEZ 

(D) Cetveli 
Aylık 
aicrett 

800 
700 
600 
500 
400 
300 
250 

Aylık 
tutarı 

2 400 
700 

3 000 
2 000 

400 
900 
500 

9 900 

Yıllık 
tutarı 

28 800 
8 400 

36 000 
24 000 
4 800 

10 800 
6 000 

118 800 
4- 23 760 

142 560 
Kanunun 1.6.1962 de yürürlüğe girmesi 
dolayı^iyle 3 aylığa isabet eden miktar 
tenzil — 35 640 

Bütçeye ilâvesi gereken 107 100 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 831) 
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Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkında kanun teklifi. (2/146) 

MİLLET MECLİSİ SAYİN BAŞKANLİĞİNA 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun teklifi gerekçesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 
24 . 1 . 1902 

Konya Milletvekili Konya Milletvekili Konya Milletvekili Giresun Milletvekili 
1. Kabadayı S. Kuzuca V. Tanır M, K. Çileniz 

Samsun Milletvekili Erzincan Milletvekili Sinop Milletvekili Adana Milletvekili 
/. Kılıç N. Yıldırım M. Alîcanoğlu M. Geçioğlu 

Amasya Milletvekili Yozgat Milletvekili Sakarya Milletvekili 
R. Arpacıoğlu C. Sungur Y. Ulusoy 

UEftEKOK -

Diyanet İşleri Başkanlığının 1935 t ani hinde çıkarılmış bulunan Teşkilât ve Vazifeleri hak- • 
kındaki Kanunun (bugünkü cemiyetimizin icaplarına cevap vermediği; diğer müteferrik ka
nunlar ve tüzüklerle idare edilmeye çalışılan vazifelerin istenilen nitelikte olmadığı; kadro
ların, (bütün vattan sathında bu teşkilâtın kurulmasında gözetilen gayeyi gerçekleştirmeye 
elverişli bulunmadığı; cüzi olan ücret ve maaşların, dinî kültür bakımından kifayeti olmıyau 
ve noksan bulunan elemanlarla, İslâm Dinıiınin ulvî esaslarına ve bugünkü dünya kültürüne 
tam bir vukufu sağlamaya mâni olduğu; buna mukabil, işbu teşkilâtın lâik ve demokratik 
Devlet bünyemizde bütün din ve mezhep mensuplarının ihtiyaç duydukları takdirde müra
caat yeri 'olması gerektiği; dinle ilgili işlerin aynı zamanda ilmî etüdünü yapacak, ıhalkı 
hurafelerden ve bâtıl inançlardan kurtaracak Ibir kudret ve seviyeye gelmesinin zaruri olduğu; 
bunun için İBatı ülkelerindeki emsallerine uygun şekilde, bu vazifeyi başaracak din adam
larına ihtiyaç bulunduğu malûmlarıdır. 

Memleketimizde birkaç yüzyıldan beri gitgide seviyesi düşen din kültürünün, ve onu tem
sil edenlerin arzu edilen seviyeye ulaşmasını sağlıyacak esasları içine alan bu tasarı; Kurucu 
Meclis zamanında, İçişleri Komisyonunda görüşülerek kabul edilmişse de Bütçe ve Maliye 
komisyonlarına, Meclisin tatile girmesinden bir gün Önce intikal etmiş olması, o gün de ekse
riyet temin olunup Karma Komisyonun toplanamaması yüzünden görüşülüp kanunlaşama
mıştır. 

Bu kanun tasarısının getirdiği yenilikler bilhassa şu noktalarda toplanmaktadır. 
Diyanet İşleri (Başkanlığının merkez kuruluşuna ait maddelerde teşkilâta ilâve edilen 

(Genel Sekreterlik, Merkez Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu, İlmî ve İdarî İşler 
Daire Başkanlıkları) ile, bu «dairelere bağlı (Dinî kültür işleri, Eğitim işleri, Dinî Müesseseler 
ve Turtam, Kütüphane ve Arşiv müdürlükleri) ve ayrıca iştişari bir organ olarak Başkanlık 
bünyesinde yer alan (Yüksek Din Kurulu) dur. ' " 

Bunlardan (Merkez Kurulu); din ve dünya ıkültürlerinden ılıer ikisini ıhakkıyle kavramış 
memleket çapımda' tanınmış kimler varsa, ancak bu gilbi ehliyetli zatlar arasından seedlmek 
suretiyle vücuda getirilmekte olup teşkilâtın genelkurmay heyeti mesabesinde bulunmak
tadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 831 ) 
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Diyanet İşlerine ait bütün anadâvalar, prensipler, kararlar, mütalâalar, kanım, tüzük ve yo • 

netmelik mevzuları bu kurul tarafından ele alınacak, hazırlatılması sağlanacak, icra dairelerine; 
gereği yapılacak ve tatbik olunacaktır. Böyle bir teşekkülün yer alması ile Diyanet İşleri anadâ
valar üzerinde ve ilmî esaslara bağlı olarak yürüyen, din istismarcılarına veya dar düşünceleri 
alet edilmesi mümkün olmıyan bir organ haline gelecektir. 

Bundan başka, Başkanlığın diğer bakanlıklar ve sair teşekküllerle işbirliği yapmasını ge 
rektirecek hususlar ve anadâvalar üzerinde iştişari mütalâa mercii olarak bir (Yüksek Din Ku
rulu) nazarı dikkate alınmıştır. Daimî olarak vazife görecek olan merkez kurulu ve yılda bir de • 
fa veya gerektiği zamanlarda toplanacak olan Yüksek Din Kurulunun mesaisiyle dinî hizmetlerin 
ifade ve idare tarzlarının en iyi ve medeni bir çehre altında yüksek bir nitelik arz edeceği şüp 
hesizdir. 

Şimdiye kadar (Hukuk Müşavirliği) ve (Teiftdş Kurulu) na malik bulunmıyan ba§kanlık, gör
dükleri hizmetler malûm olan bu unsurların sağlıyacaklan faydadan mahrum kalarak hukukî iş 
leri gereği veçhile yürütemediği gibi, merkez ve bilhassa taşra teşkilâtının kusursuz işlemesini sağ-
Uyacak ve onlara rehberlik edecek bir büyük teftiş kurulunun olmaması da bütün Türkiye sathın 
da Diyanet İşleri teşkilâtının gözden uzak, kontc.oldan azade ve başıboş bir şekilde, mühmel bir 
halde kalmasını mucibolmuştur. 

Teşkilâta ilâve edilen bu iki daireden başka : 
a) Yurt içindeki türlü din \e mezheplerle ilgili araştırmalar yapmak; bu din ve mezhep men

suplarının millî ülkülere bağlılıklarını koruyucu ve inanç ayrılıklarının istismarını önleyici tedbir 
lerin alınmasını sağlamak; kaynağı yurt içinde ve dışında olan tesirlerle din perdesi altında ya
pılan propaganda ve gizli cereyanları incelemek ve bu hususlarda resmî ve özel teşekküllerle te
masta bulunmak maksadiyle; 

b) Teşkilât ve bütçe kanunlariyle Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiş olan kadrolardaki 
memur ve hizmetlilerin görevlerim gereği gibi yapmalarını sağlamak için açılmış ve açılacak kurs
ları yönetmek ve merkez kurulunca esasları hazırlanacak hutbe ve mevizelerle, halkm dinî bakım
dan eğitimini sağlamak maksadiyle; 

c) Büyük mimari kıymeti haiz olması dolayısiyle turistler tarafından ziyaret edilen 
camileri daha seviyeli bir surette göstermek ve tanıtmak hem dinî hem de millî bir vazifedir. 
5805 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurul Teşkiline ve vazifelerine dair Ka
nunun tedvini gayesine uyularak mabetlerde hizmet görenlere terettübeden işlerin ayarlanması 
v iyi şekilde yürütülmesi lâzımgelmektedir. 

Hiçbir yerde eşi bulunmıyan ve halen kilit altında bulundurulan mübarek emanetler ve Hır-
kai Şerifi bütün İslâm Âleminin ziyaretine arz etmek ve bu suretle büyük ölçüde döviz temin et
mek kabildir. Bu işe ilgi çekilmesi ve ziyaret işlerinin tertip ?e tanzimi çok önemli bir hizmet 
olacaktır. 

Hac işlerini dinî zarurete ve millî iktisada uygun bir şekilde halkın nazarı dikkatine arzı ieab-
etmektedir. Bu maksatlarla dinî müesseseler ve Turizm Müdürlüğü; 

d) Merkezde başkanlığın her türlü çalışmalarında faydalı olabilecek bir ihtisas kütüphanesi, 
lüzum görülen yerlerde de dinî kültürün her yönü ile ilgili yayınları ihtiva eder sabit ve seyyar 
kütüphaneler kurmak, geliştirmek, yönetmek; arşiv malzemesini korumak ve değerlendirmek ve 
gereğine göre bu konularda Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile işbirliği 
yapmakla görevli kütüphane ve arşiv müdürlüğü kurulmuştur. 

Keza; bu tasarı ile kaldırılan (Müşavere ve Dinî Eresler İnceleme Kurulu) nun görevlerimden 
ibadet ve itikada ve Medeni Kanunun yürürlüğe konmasından önceki zamana ait vasiyet ve miras 
gibi hususlarla ilgili soruları inceleyip cevaplandırmakla vazifeli üç üyeden mürekkep (Şer^ 
Meseleler Danışma Kurulu) ihdas olunmuş; yine bu tasariyle kaldırılan (Zatişleri, Sicil ve Leva
zım ve Hayrat hademesi işleri, Yazı İşleri ve Evrak) müdürlüklerine ait vazifeler ilgilerine göre 
diğer dairelere ve bilhassa yeni teşkil olunan (Zatişleri), (Levazım ve Evrak) müdürlüklerine 
(Musha>flar İnceleme Kurulu) nun vazifesi de (Yayın Müdürlüğü) ne intikal ettirilmiştir. 
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Yukarıda adları geçen daireler, görecekleri işin mahiyetlerine göre, yeni ihdas olunan (ilmî 

ve idari işler Daire Başkanlıkları) na bağlanmış ve bugünkü teşkilâtta mevcut (Başkan Yardımcı
lığı) kadrosu da kaldırılarak bu vazife her iki daire başkanına verilmiştir. 

Bundan başka, Diyanet işleri Başkanlık makamının arz ettiği hususiyet göz önüne alınarak 
başkanlığın yazışmalarını, protokol ve basın işlerini ve dairelerle ilgili diğer işlerini yönetmek ve 
aynı zamanda Yüksek Din Kurulunun yazı işlerini yürütmek üzere bir (Genel Sekreterlik) bürosu 
ile, tâyinleri başkanlığa ait görevlilerin tâyin, nakil, teşkilât emrine alma, disiplin cezası 
verme gibi zatı işlerinde karar mercii »olmak ve kadroların ihtiyaca göre, tevziatını yapmak üze
re bir kısım daire başkan ve müdürleriyle hukuk müşavirinden mürekkep bir (Seçim ve Disiplin 
Komisyonu) kurulmuştur. '""] 

Bu tasarı ile; Devletlin genel idare teşkilâtına paralel olarak, kuvvetli bir merkez teşkilâ
tının idare ve murakabesinde, tbütün memleket sathına yayılacak şekilde ayarlanmış olan mer
kez dışı teşkilât da halk ile doğrudan doğruya temasta olan ve onları irşat ile görevli (bulunan 
müftülük ve vaizlik hizmetleri bugünkü geri görünüşünden kurtarılarak ilmî bir .hüviyet 
iiktisabetmekte ve en ehliyetli elemanların ifa edebileceği ıbir mahiyet almaktadır. Bu vasfı 
iktisabedenler ilmî bir unvan olarak bu isimleri taşımak baikkım kazanmaktadırlar. 

Köy imamları müftülerin kontroluna taibi kılınmakta, bu (hizmetin köylüye daha yararlı 
bir hale getirilmesi için gereken şeyler düşünülmekte, (bunu başaramıyaeak olanların tedri
cen uzaklaştırılmasını mümkün kılacak bir mekanizma kurulmaktadır. 

Bu tasarının kadro bakımından getirdiği yeniliklerden birisi de, hem ücretli hem maaşlı 
olaraık iki ayrı statü içimde aynı görevi yaıpmakta olan vaiz ve imam-hatiplerin ücret kadrolarının 
tamamen kaldırılarak yerine maaşlı kadroların konulması suretiyle aynı statüye tabi tutul
malarıdır. 

Yürürlükte olan Teşkilât Kanununun ilgasiyla mevcut personelin yeni kuruluşa intibakları 
ayrıca bu kanun tasarısında derpiş edilmiş bulunmaktadır. Kurulması istenilen bu teşkilâtın 
memlekete sağlıyaeağı büyük faydalar yanında Bütçeye tahmil olunan cüzi bir meblağın 
mübimsenecek bir rakam olmadığı meydandadır. 

Kaldı ki, iller teşkilâtının bu tasarıda düşünülen şekilde yürütülmesi ve mevcut personelin 
yemi duruma intibakları ber şeyden önce merkez teşkilâtının yeni şekliyle çalışmaya başlamasına 
ve bittabi belirli ve bir zaman fasılasına ihtiyaç göstereceğinden, merkez teşkilâtına ait hüküm
ler 1 . 6 . 1962 tarihinde, iller teşkilâtına ve bununla ilgili geçici maddelere göre yapılacak 
intibaklara ait bükümler ise 1 . 3 . 1963 tarihinde yürürlüğe girecek ve bu itibarla tasarının 
Bütçeye tesiri bilhassa önümüzdeki malî yıla aidolacaktır. 

Maddeler ıhakkındaki izahata gelince : 
Tasarının 1 nci maddesi Diyanet işleri Başkanlığının merkez ve illerdeki kuruluşunu; 

2 - 6 nci maddeleri Genel Sekreterlik Bürosu ile Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu ve Mer
kez Kurulunun »görevlerini; 6 nci maddesi ile Merkez Kuruluna seçilecek zevatın nitelikle
riyle bu kurulun asli ve müşavir üyelerinin adedini ve oya iştirak durumlarını tesbit etmek
tedir. Merkez Kurulunun çalışma usul ve esasları, toplantı ve karar nisapları ibir yönetmelikle 
belirtilecektir. 

Tasarının 7 - 9 ncu maddeleri; Yüksek Din Kurulunun görevlerini, kimlerden teşekkül edece
ğini ve toplantı zamanını göstermektedir. 

Tasarının 10-12 nci maddeleri; merkez teşkilâtının ilmî ve idari yönlerden icra dairelerini 
teşkil eden kurul ve müdürlüklerle bunların bağlı bulundukları ilmî ve idari işler daire başkan
lıklarının görevlerini belirtmektedir. 

Tasarının 21 nci maddesi ile kurulan (Seçim ve Disiplin Komisyonu); idari İşler Daire Baş
kanının başkanlığı altında Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Eğitim işleri ile Zatişleri 
müdürlerinden mürekkep beş kişilik bir komisyon olup, bir taraftan tâyinleri Başkanlığa ait 
personelin göreve alınmalarına, terfi, nakil gibi sair zatî işlerine ait idari kararları objektif ölçü
lere göre vererek Başkanın tasvibine sunacak ve ayrıca iller teşkilâtına ait kadroların memleket ihtiya-
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çına ve işin icabına göre dağıtımım yapacak bir idari merci olacak, diğer taraftan tâyinleri Baş
kanlığa ait (dinî müesseseler memur ve (hizmetlilerinden gayri) memurların disiplin işleri hak
kında karar ittihazına yetkili bir disiplin komisyonu vazifesini görecektir. Bu suretle, Diyanet 
işleri Başkanlığına ait personel ve kadro işleri bir kurulun süzgecinden geçirilmiş olacaktır. 

Tasarının 22 nci maddesi; Diyanet işleri Teşkilâtının üst kademelerinde vazife alacak zevatın 
ehliyetli kimselerden seçilmesine imkân sağlıyan ve esasen vazifelerinin mahiyeti icabı olarak 
istisna mevkilerinden sayılması gereken memuriyetleri testoit -etmektedir. 

Tasarının 23 ncü maddesi; Diyanet işleri Teşkilâtının (beyni mesabesinde olan Merkez Kurulu
nun kendisine tahmil olunan önemli görevlerini gereği gibi ifa edebilmesi için memleketin seçkin 
ve ihtisas sahibi zevatından müşavir üye sıf atiyle faydalanmaları esası kabul edilmiş olduğundan, 
bu üyelere mesailerine karşılık olarak verileceik ücreti hükme bağlamaktadır. Bu ücretler hak
kında 7244 sayılı Kanunun tahdit hükmünün uygulanmaması ve üniversiteler ve akademiler öğretim 
üyelerine verilen tazminata da halel getirmemesi mutlak bir zarurettir. Bu suretle, ehliyetli kim
selerin, şahsi durumlarını bozmadan, teşkilât içerisinde görev almalarına imkân verilmiş olacaktır. 

Aynı mütalâalar sebebiyle tasarının 24 ncü maddesi Yüksek Din Kuruluna iştirak edecek üye
lere huzur hakkı 25 nci maddesi ise üst kademelerde çalışacak bir kısım zevata ödenek verilmesini 
derpiş etmektedir. Bilhassa, üniversiteler ve akademilerde olduğu gibi doktora yapmış olmak ve 
üsteilik her terfi süresinde bir eser vermek mecburiyetine tabi tutulmuş olan birinci sınıf müftü 
ve vaizlere de bir miktar ödenek verilmesi bu meslek müntesiplerinin istenilen seviyeye ulaş
masında önemli bir âmil olacaktır. 

Tasarının 26 ve 27 nci maddeleri Diyanet işledi teşkilâtında çalışacak personelin tâyin şekille
rini hükme bağlamaktadır. 

Tasarının iller kuruluşuna ait 28 - 30 ncu maddeleri; il ve ilçe müftülerinin ve bunlara bağlı 
olan vâizilerin görevlerini ve tâyin şekillerini göstermektedir. 

Müftü ve vaizleri sınıflandıran ve her sınıf için aranacak ehliyet şartlarını tesbit eden tasa
rının 31 nci maddesi; meslekin yükselmesi ve bu meslekte çalışacak personelin ilmî ve idari yön
lerden en ehliyetli ve bilgili kimselerden olması amacını istihdaf eden yeni ve önemli bir hüküm 
getirmektedir. Tasarının 32 ve 33 ncü maddeleri de bu esasın muhafaza ve terfi esaslarını tesbit 
eden hükümleri içine almaktadır. 

Tasarının 35 ve 36 nci maddeleri; şiddetle ihtiyaç duyulan ehliyetli vaiz noksanlığını - teş
kilât dışında mevcut bu kabîl ehliyetli zevatın esas iş durumlarına halel vermeden vaizlikte gö
revlendirilmeleri suretiyle giderecek bir imkân vermektedir. 

Tasarının 37 - 40 nci maddeleri; il ve ilçelerde müftülüklere bağlı olan (Dinî Müessese Memur 
ve Hizmetlileri) nin durumlarını düzenlemekte ve 41 nci maddesi de kanun, tüzük ve yönetmelik
lerde halen (Hayrat Hademesi) diye adlandırılan bu kabîl personelin unvanını değiştirmektedir. 
Bu suretle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda ayrıca bir değişiklik yap
maya mahal kalmıyaeaktır. 

Tasarının 38 nci maddesi; vaizlerin boş saatlerini sosyal hizmetlerle ilgili işlerde değerlen
dirmeye valileri yetkili kılmak suretiyle bu elemanlardan halk hizmetinde daha çok faydalan
mak imkânını sağlamaktadır. 

Tasarının 39 ncu maddesi; her il ve ilçede, mahallin dinî hizmet bakımından her türlü ihti
yaçlarını tesbit etmek ve bunlardan mahallen temini mümkün olanlan sağlamak ve bu işler için 
yapılacak bağışlan kabul ederek gereğine göre sarf ve tevzi etmekle vazifeli (Dinî Hizmetler 
Kurulu) adıyla yeni bir organ kurmaktadır. Bir taraftan, dinî hizmetler (bakımından mahallî ih
tiyaçlar hakkında Diyanet işleri Başkanlığına bilgi verecek olan bu kurul, diğer taraftan bu 
ihtiyaçlann mahallen giderilmesine çalışacak ve bilhassa başıboş ve kontroldan azade bulunan te
berru işlerini düzene koyacaktır. 
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Tasarının geçici 2 nei maddesi, halen teşkilâtta maaşlı müftü veya vaiz olarak, 3 neti mad

desi (D) cetveli kadrolarında vaiz ve İstanbul Guma 'kürsü vaizi olarak, 4, 7 ve 8 nei mad
deleri ıgerek maaşlı ve gerekse (ücretli imam - hatip, hatip olarak vazife görmekte bulunan per
sonelden durumları uygun olanların muayyen dereceyi aşmamak şaııtiyle internet müddetlerine 
göre daılıa yüiksek maaşlara terfilerini sağlamaktadır, öte yandan bu madde bu gibiler hakkında, 
intibak yapılıncaya kadar, eski kadrolarında, ipkaen istihdamlarını sağlamaktadır. 

Bu tasarıdaki kadrolarda mühim ibiir yer teşkil eden dinî müessese memurları yıllık tah
sisatı tutarı 37 milyon lira civarında bulunmakta ise de ücretli kadrolardan maaşlı kadroya 
geçirilmek suretiyle ücret kadrosunda yapılacak tasarruf 17 milyon 'lira kadar olacaktır. 

Tasarının ıgeçici 6 nei maddesi, (Dersiam) lara aidolup bu tasarı ile kaldırılması isteni
len 3092 sayılı kanundaki esasları aynen muhafaza etmekte; 

Tasarının 9 ncu maddesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevi başında bulunmıyaula-
ıııı işe başlama durumlarını ve ayrıca 3656 «ayılı Kanunun 6 ııcı maddesi hükmüne taibi ve-
•halen vazife başında bulunan Başkan dle Müşavere w Dinî Eserler İnceleme Kurulu üyele
rine tasarıdaki aynı veya durumlarına uygun vazifelere tâyin edilmiş sayılmalarını temin 
maksadiyie tedvin olımmuştur. 

Tasarının geçici 10 ncu maddesiyle, Teadül Kanunu esaslarına uygun olarak, 6 ııcı ve daha 
aşağı dereceler karşılık gösterilmek suretıiyle memur tâyinine imkân verilmesi sağlanmış ola
caktır. 

Geçici 11 nei madde, merkez teşkilâtının genişlemesi sebelbiyle 1962 yılı Bütçe Kanununun 
(D) cetveline eklenmesi zaruri görülen 20 ücret kadrosu tahsisatının bütçeye eklenmesi 
hakkındadır. 

"Geçidi 12 nei madde, merkez kadrolarının Haziran 1962 de yürürlüğe gireceğine güre kad
roların icaibettirdiği taihskat ile merkez daireleri büro güderlerine ilâvesi gereken tahsisatın 
bütçedeki tertiplerine konulmasına dair hükmü ihtiva etmektedlir. 

Gr-eçici 13 ncü madde, tasarımın 23 ve 25 nei [maddelerinde belirtildiği 'üzere bir kısım vazi
felilere 'veriileeek temsil ödeneğine dair bütçede yeniden açılacak fasla fazla tahsisat konulması 
hakkındadır. 

\ 
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KONYA MİLLETVEKİLİ İHSAN KABADAYI VE 10 ARKADAŞININ TEKLlFÎ 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtı bir başkanın idaresi al
tında, 

Merkezde : '-*.-^ 
Genel Sekreterlik, 
Hukuk Müşavirliği, 
Teftiş Kurulu, 
Merkez Kurulu, 
İlmî ve tdari İşler Daire başkanlıklarından, 

İllerde : 
Müftülük ve bunlara bağlı teşekküllerden kurulmuştur. 
Aynca Yüksek Din Kurulu, iştişari bir organ olarak Başkanlık bünyesinde yer alır. 

MADDE 2. -— Genel Sekreterlik, Başkanlığın yazışmalarını ve protokol işlerini yönetmek, iste
diği bilgileri ilgili dairelerle temas ederek hazırlamak, mevkuteleri incelemek ve bunları ilgili 
dairelere vermek, Yüksek Din Kurulunun yazı işlerini yürütmekle görevlidir. 

MADDE 3. — Hukuk Müşavirliği, Merkez Kurulu veya İlmî ve tdari Daire başkanlıkları 
tarafından hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taşanları hakkında mütalaa bildirmek; Baş
kanlığı ilgilendiren sözleşme ve şartlaşma tasarılannı incelemek; Başkanlık kuruluşlan ile gerçek 
ve tüzel kişiler arasındaki her türlü anlaşmazlıklara ve memurlann görevlerinden doğan kanun 
kovuşturmalarına ilişkin işlemleri yapmak, 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idare ve adalet 
dâvalannda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmiyen idare dâvalarında Başkanlığı 
temsil etmek; Başkanlık, Merkez Kurulu, İlmî ve İdari Daire başkanlıklannca havale edilecek 
her türlü işler hakkında hukukî düşüncelerini bildirmekle görevlidir. 

MADDE 4. — Teftiş Kurulu, Başkanlığa bağlı bütün kuruluşlan, Başkan adına denetlemekle 
görevlidir. 

Müfettiş ve müfettiş yardımcılannm görev, yetki ve seçilme nitelikleri bir tüzük ile belirtilir. 

MADDE 5. — Merkez Kurulu, dinî konular üzerinde araştırma ve incelemeler yapmak; din 
ile ilgili her çeşit bilgiyi toplayıp değerlendirmek ve Başkanlığın çalışmalannı ilgilendiren pren
sipleri tesbit etmek; Başkanlıkça havale edilecek meseleler hakkında mütalâa bildirmek veya ka
rar vermek; kanun, tüzük ve yönetmelik tasanlannı hazırlamak veya dairelerce 
hazırlanmış olanları incelemek; Başkanlık kuruluşuna dâhil personelin bilgilerini 
artırmak için gerekli meslek kurslannm programlannı, hutbe ve mev'izelerin esaslarını hazırla
mak, memleket içi ve dışı dinî - ilmî çalışmaları takibetmek, gereğine göre bu konularda halkı 
aydınlatmak; Başkanlıkça yayınlanacak dinî eserlerin telif, terceme ve tetkik işlerini düzenle
mek; Yüksek Din Kurulunun tetkikine sunulacak meseleleri tesbit etmek ve bu kurulca verilecek 
kararlan değerlendirmek ile görevlidir. 

MADDE 6. — Merkez Kurulu, dinî kültürün çeşitli yönleri ile ilgili konularda bilgi, ihtisas 
ve tecrübeleri ile temayüz etmiş zevat arasında seçilen bir Başkan ile 8 aslî üye ve 12 müşavir 
üyeden teşekkül eder. 

Merkez Kurulu aslî üyeleri, Merkez Kurulu Başkanının başkanlığı altında komisyonlar veya 
genel kurul halinde devamlı faaliyette bulunur. Merkez Kurulu müşavir üyeleri, ıhtısaslan ile il
gili konularda Kurul Başkanının çağrısı üzerine Kurul toplantılanna katılır ve oy verirler. Müşa
vir üyelerden gereğine göre, Merkez Kurulunun görevi ile ilgili hususlarda, yazılı mütalâa da 
alınabilir. 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 831) 



— 48 — 
îlmî ve îdari îşler Daire Başkanlan, Merkez Kurulunun genel kurul toplantılarına iştirak 

ederler ve oylamaya katılırlar. 
Diyanet işleri Başkanı, lüzum gördüğü hallerde Merkez Kuruluna başkanlık eder. 
Merkez Kurulunun çalışma usul ve esasları toplantı ve karar nisapları bir yönetmelikle be

lirtilir. 

MADDE 7. — Yüksek Din Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının ilmî ve idari çalışmalarının 
çeşitli kurumlarla işbirliğini gerektiren yönleriyle, Merkez Kurulunun görevlerini ilgilendiren 
diğer hususlarda, Merkez Kurulu tarafından ihzar ve tevdi olunacak meseleler ile kendi üyeleri 
tarafından yapılacak teklifleri tetkik ederek bir karara bağlamak ve Başkanlığın uzun süreli 
faaliyetlerine ait düşünce ve tavsiyelerde bulunmakla görevlidir. 

MADDE 8. — Yüksek Din Kurulu, aşağıdaki üyelerden teşekkül eder : 
1. Diyanet İşleri Başkanı, 
2. îlmî ve îdari îşler Daire Başkanlan, 
3. Merkez Kurulu Başkanı ve bu kurul tarafından gizli oyla seçilecek iki aslî ve iki müşavir 

üye, 
4. Hukuk Müşaviri, 
5. İlahiyat Fakültesi Dekanı veya tevkil edeceği bir profesör, 
6. Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürü veya tevkil edeceği bir öğretim üyesi, 
7. Üniversiteler arası kurul tarafından seçilecek bir mümessil, 
8. Millî Eğitim Bakanı tarafından seçilecek bir temsilci ile Talim ve Terbiye Dairesi Baş

kanı veya bu daireden tevkil edeceği bir üye, 
9. Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı teşkilâtından moral eğitim işleriyle 

ilgili birer mümessil, 
10. Başbakanlık Personel Dairesi Başkanı, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşan, Vakıflar 

Genel Müdürü veya tevkil edecekleri birer üye, 
11. Yüksek Din Kurulu gündemindeki konularla ilgili Bakanlıklar ile diğer Devlet daire ve 

kurumlar, özel idareler ve belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri, kamuya yararlı dernekler
den Diyanet İşleri Başkanlığının daveti üzerine gönderilecek birer temsilci, 

12. Uzmanlıklarından faydalanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığınca davet edilecek 
olanlar. 

Seçimli üyelerin süresi üç aydır. 
Yüksek Din Kurulunun Başkanı Diyanet İşleri Başkanıdır. 

MADDE 9. — Yüksek Din Kurulu, Yılda bir defa toplanır. Gerektiğinde Diyanet İşleri Baş
kanı Yüksek Din Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

MADDE 10. — îlmî ve İdari İşler Daire başkanları, Diyanet İşleri Başkanının ilmî ve idari 
işler bakımından müşavir ve yardımcıları ve kendilerine bağlı dairelerin âmirleri olup; Başkanın 
vereceği işler ile kendilerine bağlı dairelerin işlerini düzenleyip yürütmek ile görevlidirler. 

Diyanet tşleri Başkanının hastalık, izin veya her hangi bir suretle görevinden ayrılması halinde 
yerine Merkez Kurulu Başkanı onun da bulunmaması halinde İlmî Daire Başkanı vekâlet eder. 

MADDE 11.,— îlmî İşler Daire Başkanlığı : 
Şer'î Meseleler Danışma Kurulu ile, 
Dinî kültür işleri, 
Eğitim işleri, 
Yayın müdürlüklerinden teşekkül eder. 
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MADDE 12. — Şer'î Meseleler Danışma Kurulu : 
İbadet, itikat ve Medeni Kanunun yürürlüğe konmasından önceki zamana ait vasiyet ve miras 

gibi hususları ilgilendiren sorulan incelemek ve cevaplandırmakla görevlidir. Kurula en yüksek 
dereceli üye başkanlık eder. 

MADDE 13. — Dinî Kültür İşleri Müdürlüp : 
Yurt içindeki türlü din ve mezheplerle ilgili araştırmalar yapmak; bu din ve mezhep mensuplarının 

millî ülkelere bağlılıklarını koruyucu ve inanç ayrılıklarının istismarını önleyici tedbirlerin alın
masını sağlamak; kaynağı yurt içinde ve dışında olan tesirlerle din perdesi altında yapılan pro
paganda ve gizli cereyanları incelemek ve bu hususlarda resmî ve özel teşekküllerle temasta 
bulunmak, işleriyle görevlidir. 

MADDE 14. — Eğitim İşleri Müdürlüğü : 
Teşkilât ve Bütçe kanunlariyle Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiş olan kadrolardaki memur 

ve hizmetlilerin görevlerini gereği gibi yapmalarını sağlamak için açılmış ve açılacak kursları 
yönetmek ve Merkez Kurulunca esaslan hazırlanacak hutbe ve mev'izelerle, halkın dinî bakımdan 
eğitimini sağlamakla görevlidir. 

MADDE 15. — Yayın Müdürlüğü : 
Başkanlığın her çeşit yayın işlerini yürütmek ve Türkiye'de basılacak Mushaflarm doğru ve 

düzgün bir şekilde basılmalannı sağlamak ile görevlidir. 

MADDE 16. — İdari İşler Daire Başkanlığı : 
Zatişleri, 
Dinî müesseseler ve Turizm, 
Kütüphane, 
Levazım ve Evrak müdürlüklerinden teşekkül eder. 

MADDE 17. — Zatişleri Müdürlüğü : 
Başkanlık kuruluşuna dâhil bütün personelin göreve alınma, görevden çıkarma, yükselme, gö

rev değiştirme, değerleme, cezalandırma, izin verme, emeklilik ve yetim aylıklan bağlama gibi her 
çeşit zatişlerini yapmak; açık ve gizli kütükleri tutmak; kıdem ve yükselme tablolarını düzenle
yip yayınlamak; Başkanlığın merkez ve iller teşkilâtına ait kadro ihtiyacına ve alınan kadroların 
dağıtımına ilişkin teklifleri hazırlamak; aylık ücret ve her türlü hak etme işlerini yürütmek; 
seçim ve disiplin komisyonunun yazı işlerini yönetmekle görevlidir. 

MADDE 18. — Dinî müesseseler ve Turizm Müdürlüğü : 
Camileri gerektiği şekilde idare etmek; turistik değeri olan dinî müesseselerin tanıtılması ve 

korunması hususunda özel ve resmî kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği yapmak; dinî turizm 
konusunda halkı aydınlatmak ile görevlidir. 

MADDE 19. — Kütüphane ve Arşiv Müdürlüğü : 
Merkezde Başkanlığın her türlü çalışmalannda faydalı olabilecek bir ihtisas kütüphanesi, lüzum 

görülen yerlerde de dinî kültürün her yönü ile ilgili yayınlan ihtiva eder sabit ve seyyar kütüp
haneler kurmak, geliştirmek, yönetmek; arşiv malzemesini korumak ve değerlendirmek ve gere
ğine göre bu konularda Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü üe işbirliği yap
makla görevlidir. 

MADDE 20. — Levazım ve Evrak Müdürlüğü : 
Başkanlığın levazım ve ayniyat ile ilgili işlerini yönetmek, masraf hesaplarını tutmak, hizmet

lilerin düzenli ve disiplinli çalışmalannı ve Başkanlık binasının temizlik ve tertibini gözetmek; 
Başkanlığa gelen ve giden bütün evrak ve dilekçelerin kayıt ve havalelerini yapmak, bunlarla 
ilgili işlemlerin sonuçlarını takibetmek, müracaat sahiplerine işlerinin durumu hakkında bilgi ver
mek ile görevlidir, 
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MADDE 21. — Seçim ve Disiplin Komisyonu: 
İdari tşler Daire Başkanının başkanlığı altında Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığı altında 

Teftiş Kuruttu Başkanı, hukuk müşaviri, Eğitim İşleri ve Zatişleri müdürlerinden kurulur. 
Seçim ve Disiplin Komisyonu : 
a) Tâyini Diyanet îşleri Başkanlığına ait aylıklı memurları vazifeye almak, yükseltmek, ye

rini veya işini değiştirmek, becayiş etmek, Başkanlık emrine almak, emekliye ayırmak gibi husus
ları inceleyip karara bağlamak ve bunları Başkanın tasvibine arz etmek; 

b) îller teşkilâtına ait kadroların ihtiyaca göre dağıtımını yapmak; 
c) Tâyini Diyanet îşıieri Başkanlığına ait memurlar hakkında, disiplin cezalarını vermek; 
d) Dinî müesseseler hizmetlilerine verilen disiplin cezalanna 15 gün içinde yapılacak itiraz

ları incelemek ve karara Dağlamakla görevlidir. 

MADDE 22. — Diyanet îşleri Başkanlığına, îlmî ve îdari İşler Daire başkanlıklarına, merkez 
kurulu başkanlık ve üyelikleri ile Şer'î Meseleler Danışma Kurulu üyeliklerine tâyin edilecekller 
hakkında 3656 sayılı Kanunun 6 nçı maddesi uygulanır. 

Başkanlık kuruluşuna dâhil uzmanlıklar ve uzman yardımcılıkları ile muvakkitliğe yapılacak 
tâyinlerde 3656 sayıılı Kanunun 13 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 23. — Merkez Kurulu müşavir üyeliklerinde çalıştırılacak üniversiteler mensupları ile 
aylıklı veya ücretli Devlet memurlarına ve memur olmıyan mütehassıs şahıslara bu mesailerine 
karşılık olarak 500 lira ücret verilir. 

Bu ücretler hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz ve üniversiteler 
ve akademiler öğretim üyelerine verilen tazminata da halel getirmez. 

Merkez Kurulu toplantılarına Ankara dışından gelecek müşavir üyelere geliş ve dönüşlerinde 
yalnız yol masrafı verilir. 

MADDE 24. — Yüksek Din Kurulu üyelerine her toplantı günü için miktarı Bakanlar Kuru
lunca takdir edilecek bir huzur hakkı verilir. 

Bu huzur haklarının ödenmesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz; hu
zur hakları üniversiteler ve akademiler öğretim üyelerine verilen tazminata da halel getirmez. 

Ankara dışından gelecek memur ve memur olmıyan üyelere kanuni harcırahları verilir. 

MADDE 25. — Diyanet îşleri Başkanı ile, Merkez Kurulu Başkan ve aslî üyelerine, ilmî ve 
îdarî îşler Daire başkanlarına aylıkları ile birlikte bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen miktarlar
da ödenek verilir. 

MADDE 26 — Diyanet îşleri Başkanı, Yüksek Din Kurulunun teklif edeceği üç aday arasın
dan Başbakanın, inhası ve Bakanlar Kurulununkararı üzerine Cumhurbaşkanı tarafından; îlmî 
ve îdarî îşler Daire başkanları, hukuk müşaviri, Teftiş Kurulu başkan ve üyeleri ile Merkez Kuru
lu Başkan ve aslî üyeleri Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve Başbakanın inhası üzerine Cumhur
başkanı tarafından; Genel Sekreter, Merkez Kurulu müşavir üyeleri ile îlmî ve İdarî İşler Daire 
başkanlarına bağlı kurul ve müdürlüklerin, üye ve müdürlükleri Dinayet îşleri Başkanının in
hası üzerine Başbakan tarafından; bunlar dışında kalanlar Diyanet îşleri Başkanı tarafından tâ
yin olunurlar. 

MADDE 27. — Merkez Kurulu Başkanı ile aslî üyelerinin tâyinleri; Diyanet İşleri Başkanının 
başkanlığı altında İlmî ve İdari îşler Daire başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbi
ye Dairesi Başkanı veya bu daireden tevkil edeceği bir üye, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül
tesi dekanı veya tevkil edeceği bir profesör, Danıştay, ve Yargıtay başkanlarının daire başkan ve 
üyeleri arasından intihap edeceği birer mümessil tarafından kurulan komisyonun münhal adedi
nin iki misli nisbetinde göstereceği-namzetler arasından Diyanet îşleri Başkanının teklifi ile; 
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Merkez Kurulu müşavir üyelerinin tâyini; Merkez Kurulu Başkan ve asli üyelerinin bu mak

sat ile yapacaklan toplantıda münhal adedinin iki misli nisbetinde göstereceği namzetler arasın
dan Diyanet İşleri Başkanının inhası ile yapılır. 

MADDE 28 —- Diyanet İşleri Başkanlığının il ve ilçelerdeki kuruluşunun başında birer müftü 
bulunur. 

İllerdeki müftüler Diyanet İşleri Başkanlığının vereceği emirler, ilçelerdeki müftüler ise Di
yanet İsteri Başkanlığının ve illerdeki müftülerin vereceği emirler dâhilinde teşkilâtın il ve 
ilçelerdeki ilmî ve idari işlerini yürütmek ve vâız ve irşat işlerini düzenlemekle görevlidirlr. 

MADDE 29. — Müftülerin emrinde yeteri kadar vaiz bulunur. Vaizler, Diyanet İşleri Baş
kanlığınca tesbit olunacak esaslar dâhilinle halka vaiz ve irşatta bulunmak ile görevlidirler. 

MADDE 30. — İller İmrutuşuna dâhil müftü ve yardımcısı (müsevvit) ile vaizlerin tâyin
leri Diyanet İşleri Başkanı tarafımdan yapılır. 

MADDE 3.1. — Müftü ve vaiz olarak görevlendirilecekler, menşe ve ehliyetlerine göre üç sı
nıfa ayrılır : 

a) . Yüksek dereceli dinî öğrietim müesseselerinden veya bu saha ite ilgili diğer yüksek de
receli öğretim müesseselerinden mezun olup da yönetmeliğine göre dinî kültür bakımımdan 
yeterlik imtihanını vermiş olanlardan doktora yapmış bulunanlar ile evvelce Dersiamı unvanını 
'kazanmış olanlar birinci sınıf müftü veya vaiz t 

b) Yüksek dereceli dinî öğretim 'müesseselerinden mezun olanlar ile yüksek dereceli 
diğer öğretim müesseselerimden mezun olup da yönetin elliğine göre dinî kültür bakımından yeter
lik imtihanını vermiş olanlar. ikinci sınıf müftü veya vaiz, 

c) En az lise derecesindeki dinî öğretim müesseselerimden mezun olmuş veya >em az lise dere
cesinde bir tahsil görmüş olup da yömtnıeliğime göre dinî kültür bakımından yeterlik i intihamı ver
miş olanlar üçüncü sınıf müftü, veya vaiz olabilirler. 

Alt kademelerde bulunan mıüftü ve-vaizlerden ibt kademeye ait vasıf ve şartları sonradan kaza
nanlar durumlarına uygum sınıflara geçirilMer. 

. Yukardaki •şartlardan başka müftü ve yardımcısı ile vaizlerde aranacak, özel vasıflar ve bun
ların yetkileritvo ait hususla!1 bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 32. — Diyanet İşleri Başkanlığı kendi teşkilâtı olup da dinî kültür bakımından bilgi, 
tecrübe ve ihtisasları tesbit edilenleri ve konferans vermekle görevlendirebilir. 

Memur ve hizmetlilerin görevlendirilmeleri için bağlı oldukları daire, müessese ve teşekkül
lerin muvafakati şarttır. .--. it u ti • - • *< 

MADDE 33. — 32 mei maddeye göre görevlendirileceklere, Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit 
'edilecek miktarlarda vaiz - konferans ücreti verîlât^ 

Bunlardan, bulundukları, yerler dışında geçici olarak görevlendirileceklere 6245 sayılı Kanun 
uyarımca 'ayrıca zaruri masrafları ödenir. 

MADDE 34. — İl ve ilçelerde, müftülüklere bağlı olarak «Dinî müessese memur ve 'hizmetlileri» 
bulunur. 

Dinî müessese memurları : 
a) Cami idare âmirleri, * 
b) İmam •• hatipler, imamlar. 

.-.Dinî müessese hizmetleri : 
u-a) Hatipler, 

b) Müezzinler ve temizlik personellerimden ibarettir. 
Dinî müessese memur ve hfemetHlerinin göreve alınma nitelikleri, görev ve yetkileri, terfi 

nakil tahvil, becayiş, disiplin cezaları 'gibi hususlar bir tüzükle belirtilir. 
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MADDE 35. — Dinî »müessese memurlarının tâyinleri Diyanet îşleri Başkanı, hizmetlilerin tâ

yinleri müftülüklerin iıi'hası üzerine Diyanet îşleri Başkanı tarafından yapılır. 

MADDE 36. — Diyanet îşteri Başkanlığı, tüzüğünde belirtilen şartlara 'göre, camileri ve dinî 
müessese memur ve hizmetlilerini sınıflandırmaya yetkilidir. 

MADDE 37. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kanunlardaki «Hayrat -ha
demesi» tâbiri «Dinî müessese memur ve hizmetlileri* olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 38. —•. Valiler Diyanet îşleri Başkanlığının mütalâasını almak suretiyle vaizlerin boş 
saatlerini sosyal hizmetlerle ilgili işlerde kıymetlendirmeyo yetkilidir. 

MADDE 39. — Bulundukları mahallin dinî hizmuet bakımından her türlü ihtiyaçlarını tesbit 
ederek Diyanet îşferi Başkanlığına bildirmek ve bunlardan mahallen temini mümkün olanları 
sağ/lamaya çalışmak ve bu işler için yapılacak bağışları kabul ve gereğime göre sarf 
ve tevzi etmek üzere her il ve ilçede o. yerin müftüsü, millî eğitim veya ilköğre
tim müdürü, vakıflar müdür veya memuru ve yönetmeliğine- göre seçilecek vaizler ve hayır der
nekleri temsilcileri, muhitinde bilgi ve görgüsü ile tanınmış şahıslardan müteşekkil «Dinî Hiz
metler Kurulu.» bulunur. Yılda en az iki defa toplanacak olan bu kurulun çalışma şekli, görev ve 
yetkileri bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 40. — Köylerde imam ve hatiplik yapabilmek Diyanet îşleri Başkanlığının veya bu 
makamın yetkili kıldığı müftülüklerin yazılı müsaadesine bağlıdır. 

MADDE 41.. — Köy imamları: Dinî hizmetler bakımından müftülüklere bağlı ve onların kont-
roluna tabidir. Köy Kanununun 84 ncü maddesinde yazılı vasıflan kayfbettiği usulüne göre tesbit 
olunan köy imamlarının buyrultuları müftülükle roe geri alınır. 

MADDE 42. — özel şekilde köy imamı olarak yetiştirileceklerle, imam - fhatip okulu 1 noi devre 
melunlarından köylerde vazife alacak veya tekâmül kurslarında başarısı görülecek imam ve hatiple
re yardım olmak üzere, ayda en az 100 lira ödenık verilmesine Diyanet işleri Başkanlığı yetkili
dir. 

Her yıl kaç kişiye, ne miktar ve hangi esaslar dâhilinde ödenek verileceği Bakanlar Kurulun-
ca tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 43. — 42 nci maddenin gerektirdiği ödenek her yıl Diyanet işleri Başkanlığı bütçe
sinde açılacak Özel bir bölüme konulur. 

MADDE 44. — Diyanet işleri Başkanlığı kuruluşundaki müftüler, vaizler ve dinî müessese 
memurları hakkında 788 sayılı Memurin Kanununun inzibatî ceza hükümlerinden başka, uygula
nacak diğer disiplin cezalarını icabettiren haller bir tüzükle belirtilir. 

Diyanet işleri Başkanlığı iller kuruluşuna, dâhil dinî hizmet personeli ve köy imamları, ibadet 
yerleri iç ve dışında hiç bir suretle siyasetle uğraşamaz, her hangi bir siyasi teşekkül ve mensup
ları leh ve aleyhinde siyasi telkinlerde bulunamazlar. Aksine hareket ettikleri takdirde sabit olan
ların Secini vo Disiplin Kurulu kararı üzerine, vazifeleri ile ilgileri kesilir. 

MADDE 45. — Bu kanunda yazılı görevler.. Diyanet işleri Başkanlığı kuruluşuna dâhil perso
nelin asli vazifeleridir. Bununla beraber Başkanlığın görev ve yetkileri ile ilgili olarak kendileri
ne vereceği diğer işleri de görmeye mecburdurlar. 

MADDE 46. — Diyanet işleri Başkanlığı, Başkanlığın merkez ve iller kuruluşunda çalışan 
her hangi bir memur veya hizmetliyi, yapılması Başkanlığa ait bir vazifenin görülmesi için, mer
kez ve iller kurulurunda münhal vazife bulunup bulunmaması ile .kayıtlı olmaksızın, derecesi, 
maaşı veya ücreti ile dilediği yerde çalıştıraMlir. 
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MADDE 47. — Dinî müessese hizmetlilerinin muayene ve tedavileri, Devlet ve belediye hasta

nelerinde parasız olarak yapılır, bunların yol masrafları ve ilâç bedelleri Başkanlık bütçesin
deki tertibinden ödenir. 

MADDE 48. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Diyanet tşleri Başkanlığı başlığı altındaki merkez ve iller kuruluşuna 
ait bütün kadrolar kaldırılmış ve yerine ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konul
muştur. 

MADDE 49. — Bu kanunun yürürlüğe girişi ile 429 sayı ve 3 Mart 1340 tarihli Kanunun 3, 5 
ve 6 nci maddeleri; 2800 sayılı ve 22 . 6 . 1935 tarihli; 3092 sayı ye 15 . 1 . 1937 tarihli; 3665 
sayı ve 5 . 7 . 1939 tarihli; 3960 sayılı ve 30 . 12 . 1940 tarihli; 4135 sayılı ve 1 . 12 . 1941; 
46S1 sayı ve 2 . 8 . 1944 tarihli; 5064 sayı ve 11 . 6 . 1947 tarihli; 507(Vsayı ve 11 . 6 . 1947 
tarihli; 5633 sayı ve 23 . 3 . 1950 tarihli; 5634 sayı ve 23 . 3 . 1950 tarihli kanunlar yürürlük
ten kaldırılmıştır. *•; 

GEÇİCİ MADDE 1. — Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren on yıl müddetle Başkanlık kuruluşuna dâhil maaşlı memurların memleket içinde veya dı
şında Başkanlığın kuruluş gayelerine uygun meslekî tahsillerini ilerletmeleri için, aylıkları Söden-
mek veya kesilmek ve memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri baki kal
mak üzere, (mecburi hizmet karşılığında altı yıl kadar tamamen veya kısmen izin vermeye yetki
lidir. 

Bu suretle izin verileceklerin seçilmeleri, kontrol edilmeleri, ne gibi hallerde izinlerinin kaldı
rılarak jgeıl çağrılacakları, terfi, disiplin gibi memuılyetleri ile ilgili bütün hususlarda tabi tutula
cakları esaslar ile mecburi hizmetlerinin müddet ve ifa suretlerine ve mecburi hizmetten imtina 
veya tahsillerini (ikmal edememek veya iznin geriye alınması hallerinde yükümlü bulunacakları 
tazminat mabet ve miktarlarına, aylıkları tutan bulunduklan mahal veya tahsil müessesesine ait 
öğrenci tahsisatından az olanlara ,aradaki farkın ne suretle verileceğine ve bu maddenin uygulan
ması ile ilgili diğer hususlara ait hükümler bir tützükle belirtilir. 

GEÇİCÎ MADDE 2. •— Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Diyanet işleri Başkanlığı teşki
lâtında müftü, vaiz ve müftü müsevvidi olarak vazife görmekte bulunan memurların müktesep 
hakları mahfuzdur. 

Bunlardan : 
a) Duruımlan 31 nci maddeye uygun olanlar birinci, ikinci, üçüncü sınıf müftülük veya va

izliklere; 
b) Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtında asgari 15 yıl hizmet görenlerden mülga İstanbul 

Darülfünunu İlahiyat Fakültesi, Medresetül Kuzat, Darülhilâfetil Aliyye medreseleri âli (sahn) 
kısanı, Medresetül İrşad, Medresetül Vâizîn veya diğer yüksek dereceli tahsil müesseseleri me
zunu olanlar İle Tevhidi Tedrisat Kanununun yürürlüğe girişinden önce Islâmî ilimlerin bütün 
dallarından usulüne göre icazet almış olup da icazetleri Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olu
narak meslekî yüksek öğrenim görmüş sayılanlar birinci sınıf müftü veya vaizliklere, Darülhilâfe
til Aliyye medreselerinin iptidai dâhil lasını mezunu olanlar ikinci sınıf müftü veya vaizliklere; 

c) Yukanki ıfıkralarda yazılı şartlan haiz olmıyanlar üçüncü sınıf müftü veya vaiz kadro-
lanna geçirilirler. Ancak, bunlardan yaşlan 45 i veya hizmet süresi 15 yılı geçmemiş olanlar, 
5 ,yıl içinde geçici 1 nci madde hükmünden faydalanmak suretiyle lise derecesinde bir tahsil 
belgesi ibraz edemedikleri takdirde maaşlarına halel gelmemek şartiyle durumlarına uygun va
zifelere nakledilirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — iBu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Diyanet tşleri Başkanlığı (D) 
cetveli kadrolarında vaiz veya İstanbul Cuma ve kürsü vaizi olarak vazife görmekte (olanlar 
hakkında da geçici 2 nci madde hükmü uygulanır. 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 831 > 
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Bunlarm aylıklı kadrolara intibakları 3650 sayılı Kanunun yürürlüğe .girdiği talihten iti

baren geçen hizmetlerinin her üç senesi bir terfi süresi olarak hesabedilmek suretiyle yapılır. 
Bu suretle tesbit edilen aylık /dereceleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (D) cetvelin

den almakta oldukları aylıkların muadili bulunan aylık derecelerinin üç üstünü geçemez. 
Bunların (D) cetvelinde aylıklı olarak geçen hizmetlerinin bir yılı adaylık süresine sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı iller 
teşkilâtında hayrat hademesi unvanı ile imam - hatip, hatip olarak görevli olanlardan: 

a) Her hangi bir tahsil belgesi olmamakla beraber yaşlan 50 yi aşmış veya en az 20 yıl gö
revlerini başarı ile gördükleri ve bundan sonra görebilecekleri seçim ve disiplin, komisyonunca tes
bit edilenler, 

b) İlkokul mezunu olanlarla sonradan ilkokul bitirme belgesi ibraz edenlerden 5 yıl içinde 
Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan kurslarda başarısı sabit olanlar, 

c) Ortaokul, lise, yüksek okul veya üniversiteden mezun olanlar ile bunlara muadeleti kabul 
edilen öğretim müesseselerini bitirenler ve Tevhidi Tedrisat Kanununun yürürlüğe girişinden ön
ce icazet almış olanlar, 

3656 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca dinî müessese memurluklarına nakledilirler. 
(a, b, c) fıkralarında yazılı olanların, 3656 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti

baren geçen hizmetlerinin her üç senesi bir terfi süresi olarak hesabedilmek suretiyle intibakları 
yapılır. 

Bu suretle ıtesbit edilen aylıkların dereceleri ne olursa olsun, bunlara verilecek aylık, halen 
almakta oldukları ücretlere tekabül eden veya en yakın olan barem derecesi aylığının, üç üstünü 
geçemez. 

Bunların ücretli olarak geçen hizmetlerinin bir yılı adaylık süresine sayılır. 
d) Durumları yukarıki fıkralara uymıyan imam-hatip ve müezzin - kayyımlar almakta ol

dukları ücretlerle dinî müessese hizmetlileri kadrolarına tâyin edilmiş sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Haklarında geçici dördüncü madde hükümlerinin tatbiki dolayısiyle 
dinî müessese hizmetlerinden boşalacak ücretli kadrolarına tekabül eden sayıda, asgari ücret kad
rosuna tâyin yapılamaz. Bu miktar ertesi yıl bütçesinden düşer. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı kad
rosunda dersiam unvanı ile vazife görmekte olanların müktesep hakları saklı olup, bu sınıfta mün
hal vukuunda, kadîm usul ve taâmül üzere teselsül ve terfiler yapıldıktan sonra açık kalan kad
rolara evvelce dersiam unvanını almamış olanlar tâyin edilemez. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Ücretlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünden alan mülhak vakıflara bağlı 
cami personeli geçici 4 ncü madde uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığı aylıklı kadrolanna geçirile
bilirler. Bu takdirde bunlara Vakfın gelirinden ödenen ücretlere tekabül eden ödenek Hazineye 
gelir kaydolunur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Her bütçe yılı içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce mazbut vakıflar 
arasına alınan mülhak vakıflara bağlı camilerdeki görevliler, geçici 4, 7 ve 8 nci maddeler uya
rınca Diyanet İşleri Başkanlığı maaşlı veya ücretli kadrolarına geçirilirler. 

Münhal kadro bulunmadığı takdirde, bütçe yılı sonuna kadar bunların ücretleri kendi vakıfla
rından ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenir. Mütaakip bütçe yılında bunlara ait kad
rolar Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te geçici görev, hastalık ve izin gibi kanuni sebeplerle vazifesi başında bulunmıyanlar, Diyanet 
İşleri Başkanlığı teşkilâtında maaşlı veya ücretli vazifelere tâyin olunduklan takdirde, işe başlama 
kaydı aranmaksızın, almakta oldukları maaş veya ücretlerini almaya devam ederler. 

M. Meclisi: ( S. Sayısı : 831) 
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Halen vazife başında olup 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi şümulüne giren vazifelerde 

bulunanlardan vazife unvanları aynı olanlarla vazifesinin mahiyeti c\eğişmemekle beraber unvan
ları değiştirilmiş bulunanlar 22 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı vazifelere kadrolanna mu-
hassas aylıklarla tâyin edilmiş sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Müftü ve vaiz kadroları 31 nci maddede yazılı evsafı haiz olanlarla 
dolduruluncaya kadar, 6 ncı ve daha aşağı dereceli kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, bu 
kanunda gösterilen şeraiti haiz olmıyanların, kanunen alabilecekleri aylık ve unvanlarla bu kad
rolarda çalıştırılmaları caizdir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvel 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(D) işaretli cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — 1962 yılı Bütçe Kanununun (A/l) işaretli cetvelinin Diyanet İşleri 
Başkanlığı kısmının ilgili maddelerine ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 1 049 679 lira 
olağanüstü ödenek eklenilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — 1962 yılı Bütçe Kanununun (A/l) işaretli cetvelinin Diyanet İşleri 
Başkanlığı kısmında «Kuruluş Kanunu gereğince verilecek ödenek ve ücretler» adı ile yeniden 
açılacak 217 nci faslın 10 ncu ödenekler maddesine 142 200; 20 nci merkez kurulu müşavir üyeleri 
ücreti maddesine 54 000 lira ek ödenek konulmuş ve 210 ncu temsil ödeneği faslından 4 500 lira 
düşülmüştür. 

MADDE 50. — Bu kanunun merkez kuruluşuna ve kadrolarına ait hükümleri 1 6 . 1962 tari
hinde, iller teşkilâtına ait kadrolarla bununla ilgili maddeleri 1 . 3 . 1963 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 51. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 831) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ İHSAN KABA-
DAYI VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİNE 

BAĞLI CETVELLER 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık | 

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kuruluşu 1 

1 
4 
9 

12 
4 
4 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 

3 
8 

12 

1 
2 
3 
6 
7 
8 

Başkan 
Genel Sekreter 
Büro Şefi 
Memur 
Sivil Savunma Uzmanı 
Doktor 

Teftiş Kurulu 

Teftiş Kurulu Başkanı 
Başmüfettiş 
1. Sınıf Müfettiş 
2. » » 
3. » » 
4. » » 
5. » 
Müfettiş Yardımcısı 
Teftiş Bürosu Şefi 
1. Mümeyyiz 
2. » 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşaviri 
Büro Şefi 
Memur 

Merkez Kurulu 
Merkez Kurulu Başkanı 

» » Üyesi 
» » » 
» » Raportörü 
» » » 
» » '» 

-
6 

1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 

20 

1 
1 
1 

3 

1' 
3 
5 
1 
2 
2 

2 000 
1 250 

600 
400 

1 250 
1 250 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 

1 500 
700 
400 

2 000 
1 750 
1 500 

950 
800 
700 

D. 

5 
9 

12 

2 
3 

4 
6 
9 

11 
12 

4 
6 
9 

10 
11 
12 

4 
G 
9 

12 

3 
6 
7 
7 

1 8 
8 

11 
6 

Görevin çeşidi Ac 

» » Mütercimi 
» » Büro Şefi 
» » Memur 

İlmî Daire Başkanlığı 

ilmî Daire Başkanı 
Şer'i Meseleler Danışma Kuru
lu Üyesi 

» » » 
» » » Yardımcısı 
» » Büro Şefi 

Memur 
» 

Eğitim İşleri Müdürlüğü 

Eğitim İşleri Müdürü 
» » Yardımcısı 

Büro Şefi 
1. Mümeyyiz 
2. » 
Memur 

ed 

3 
2 
2 

21 

1 

1 
4 
2 
1 
1 
1 

L 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

Dinî Kültür İşleri Müdürlüğü 

Dinî Kültür İşleri Müdürü 
Uzman 
Büro Şefi 
Memur 

Yayın Müdürlüğü 

Yayım Müdürü 
» » Yardımcısı 

Mushaflar Tetkik Uzmanı 
Uzman 

» 
Büro Şefi 
Memur 
Muvakkit 

1 
3 
1 
2 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 

39 

Aylık 

1 100 
600 
400 

1 750 

1 500 
1 250 

950 
600 
450 
400 

1 250 
950 
600 
500 
450 
400 

1 250 
950 
600 
400 

1 500 
950 
800 
800 
700 
700 
450 
950 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 831) 
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Aded Aylık D. 

idari Daire Başkanlığı 

2 İdari Daire Başkanı 

Zatişleri Müdürlüğü 

3 Zatişleri Müdürü 
6 » » Yardımcısı 
6 Şube Müdürü 
8 Tahakkuk Şefi 
8 Büro Şefi 

10 1. Mümeyyiz 
11 Memur 
12 Memur 

1 
1 
3 
1 
3 
6 
6 

12 

1 750 

1 500 
950 
950 
700 
700 
500 
450 
400 

Dinî Müesseseler ve Turizm Müdürlüğü 

5 Dinî Müesseseler ve Turizm 
Müdürü 1 

7 Uzman 2 
9 Büro şefi 2 

12 Memur 2 

Evrak ve Levazım Müdürlüğü 

5 Evrak ve Levazım Müdürü 1 
7 Ayniyat saymanı 1 

10 Ambar memuru 1 
9 Büro şefi 2 

11 Memur 2 
12 Memur 4 

Kütüphane Müdürlüğü 

6 Kütüphane Müdürü 1 
7 Uzman 2 

10 Kütüphane Memuru 2 

1 100 
800 
600 
400 

1 100 
800 
500 
700 
450 
400 

950 
800 
500 

57 

Diyanet İşleri Başkanlığı Uler kuruluşu 

Müftü ve Müftü yardımcıları 

4 
5 
6 
7 
8 

1 nci sınıf 
1 » » 
1 •» » 
1 » » 
1 » » 

Müftü 
» 
» 
» 
» 

5 
8 
8 
8 
8 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

9 1 » 
10 1 > 

6 2 nci sınıf Müftü 
7 2 » » » 
8 2 » » » 
9 2 » :» » 

10 2 » » » 
11 2 » » » 

8 3 ncü sınıf Müftü 
9 3 » » » 

10 3 » » » 
11 3 » » » 
12 3 » » » 
13 3 » » » 

12 Vilâyet Müftü yardımcısı 
(Müsevvit) 

13 Vilâyet Müftü yardımcısı 
(Müsevvit) 

Vaizler 

4 1 nci sınıf vaiz 

6 
7 
8 
9 

10 

6 2 nci sınıf vaiz 
7 2 » » » 
8 2 » :». » 
9 2 » » » 
10 2 » » » 
11 2 » » » 

10 

55 
10 
20 
20 
40 
40 
50 

180 
10 
20 
45 
75 
45 
210 

405 

35 400 

40 350 

75 

5 
5 
5 
8 
8 
6 
6 

43 
10 
15 
15 
30 
25 
25 

120 

G00 
500 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

700 
600 
500 
450 
400 
350 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

M. Meclisi (S., Sayısı : 831) 



D. Görevin çeşidi Aded Aylık D. 

9 3. Sınıf Vaiz 
10 3 » » 
11 3, » » 
12 3. » » 
13 3. » ' » 

10 
20 
30 
70 

190 

320 

Diğer Memurlar 

G İstanbul Müftülüğü İdari İşler 
Müdürü 

6 Şer'iye Sicilleri Arşivi Uzmanı 
9 » » Yardımcısı 
9 Ayniyat Saymanı ve Mutemet 
8 Dinî Müesseseler Murakabe Şefi 
9 » » » 

10 » » Memur ıı 
11 » » » 
11. Ambar Memuru 
9 Tahakkuk Memuru 

600 
500 
450 
400 
350 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

10 Tahakkuk Memuru 
11. » » 
11 Memur 
12 Memur 
14 

o 
<> 
imi 

10 
10 
20 

500 
450 
450 
400 
300 

66 

1 
1 
2 
4 
1 
2 
4 
4 
1 
2. 

950 
950 
600 
600 
700 
600 
500 
450 
450 
600 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Dinî Müessese Memurları 

Cami idare Amiri 
» ' » » 

imam - Katip 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

1 
o 

6 

25 
75 

500 
750 
750 
750 
250 
500 

600 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

I). 

[8] SAYILI OETVBL 

(D) CETVELİ 

Görevin çeşidi Adod A yi de 

4 
5 
6 
7 
9 
6 
7' 
7 

11 
12 

Daiktilo -
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 

Hemşire 
Had<eıme 

» 

Merkez 
Sekreter 

» 

Toplam 

3 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
2 

20 

800 
700 
600 
500 
400 
600 
500 
500 
300 
250 

M. Meclisi (S. Öayısı : 831) 
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[4] »AYILI OBTVBL 

Diyanet işleri Baskanlığ? 1962 yılı bütçesinin ilgili tertiplerine eklenecek olağanüstü tahsisata 
ait cetvel 

F. M. • Ödeneğün çeşidi Lira 

819 450 

112 320 

2 400 
6 000 

201 Maaglar' 
11 Merkez (memurları maaşı 

202 Ücretler 
11 Merkez nkmeitldleri ücreti 

206 4178 re 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
11 Merkez memurları çocuk zıammı 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 nen 
madidesi gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödetmeler 60 565 

301 Merkez daireleri îbüro giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirfaaş. 
40 (koketi 
50 Aydınla tim a 

803 Basılı kâğıt, ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf ücreti 
21 Merkez telefon giderleri' 

306 0ivecekler ' 

3 000 
20 000 
15 000 
3 000 
2 000 
5 000 

1 000 
3 000 
2 500 

1 056 235 

MV Meclteis (S. Sayısı • W ) 
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MERKEZ 

D. Aded Aylık Aylık tutarı Yıllık tutarı 
— — — I " '. ' " • • 1,1 . ' . I m . • M II l • 

1 2 2 000 4 000 48 000 
2 5 1 750 8 750 105 000 
3 10 1 500 15 000 180 000 
4 10 1 250 12 500 150 000 
5 8 1 100 8 800 105 600 
6 16 950 15 200 182 400 
7 13 800 10 400 124 800 
8 14 700 9 800 117 600 
9 12 600 7 200 86 400 
10 14 500 7 000 84 000 
11 14 450 6 300 75 600 
12 28 400 11 200 134 400 

.146 116 150 
% 20 zammı 

1962 bütçesi tahsisatı 

Kamınım 1 , 6 . 1962 de yürürlüğe girmesi d»-
layısiyle farfnn üç aylığa isabet eden miktan tenzil 

Bütçeye ilâvesi gereken 

+' 

v__; 

1 393 800 
287 760 

1 681 560 
588 9C0 

1 092 600 
273 150 

819 450 

M. Meclisi (S„ Şaym t 831) 
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VİLÂYETLER 

D. Aded Aylık Aylık tutan Yıllık tutan 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

10 
13 
35 
76 
137 
624 
902 
947 
910 

1 690 
2 520 

7 864 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

12 500 
14 300 
33 250 
60 800 
95 900 
374 400 
451 000 
426 150 
364 000 
591 500 
756 000 

3 179 800 
(D) cetvelindeki dersiam kadrosu tutan 

150 000 
171 600 
399 000 
729 600 

1 150 800 
4 492 SOO 
5 412 000 
5 113 800 
4 368 000 
7 098 000 
9 072 000 

38 157 600 
+ 393 000 

Mer'i teşkilâta göre 3656 sayılı Kanuna taibi 
olanlar 8 707 800 

(D) cetveli dersiam kadrosu 
tutan +' 393 000 

9 100 800 

% 20 id 

1962 bütçesine konulan tahsisat 

İlâvesi gereken 

38 550 600 

v,: 

+ 

v , 

9 100 800 

29 449 800 
5 889 960 

35 339 760 
10 653 840 

24 685 920 

M» Meclisi (S, Sayım : 831) 
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• • 

D. Aded 

'4 • 3 
'5" -• 1 
6 " 5 
•7 • 5 
9 1 

İL 3 
12 ' 2 

20 
% 20 zammı 

Kanunun. 1 . 6 

MERKEZ 

0>) 

Aylık • 

800 
700 
600 

• ' 500 
400 
300 
250 

( . -... ,. 

Cetveli 

Aylık tutarı 

2 400 
700 

' 3 000 
2 500 

400 
900 
500 

U) 400 

. 1962 de yürürlüğe girmesi 
dolayasiyle 3 aylığa isabet eden mifctar tenzil 

Bütçeye ilâvemi gereken 

• • • *• - \ 

Yıllık tutarı 

28 800 
8 400 

36 000 
30 000 
4 800 

10 800 
6 000 

124 800 
+• 24 960 

. 149 760 

37 410 

112 "320 

M. -Meclisr—••'.( S. Sayısı-* 8&İ)-" 
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Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında 

kanun teklifi. (2/643) 

13 . 1 . İMİ 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun teklifi ve gerekçesi birlikte su
nulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ile arz ederim 
Erzurum Milletvekili 

Tahsin Telli 

Diyanet İşleri kanun teklifi gerekçesi - , 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Garplılaşmak için vaki çaba esnasında Oarbın aynı za
manda dine önem verdiği de göz önüne alnımı yarak maalesef din hayatımız yanlış bir anla
yışın eseri olarak Hükümetlerce ihmâl edilmiş (bulunmaktadır. 

Bu zaman zarfında din hayatımıza düzen verecek olan Diyanet işleri Başkanlığı kuru 
luşuna da gerekli şahsiyetin verilmesi düşünü]memişıtir. Esasen, dinî sahada'hizmet ifa edebile
cek şahsiyetleri yetiştiren müesseseler, resmî tedrisat kapıları da tamamen kapatılmıştır. 
Müslüman Türk milleti ağır ıbir tazyik altında kendi kaderine terkedilmiştir. Fakat, halikımı
zın imkân kuvveti baştakileri yavaş yavaş ,bu sahaya önem vermeye sevk etmiştir. Nitekim, 
İlahiyat Fakültesi, yüksek islâm enstitüleri ve imam (hatip okulları açılmış halkımıiz da 
bu müesseselerin kuruluş ve idamesinde geniş mikyasta aynen ve mâlen yardımcı olmuştur. 

ikinci Cumhuriyetin ilk meclisinin toplandığı günden fberi bâzı milletvekili ve senatörler 
Diyanet İşleri Kuruluş kanun tekliflerini Meclislere sunmuşlardır. Hükümet de Türk efk&rı 
umumiyesinin çok sert tepkilerine mâruz kalan Ibir tasarıyı Meclise sevk etmişse de, gösterilen 
tepiri karşısında tasarıyı geri almak mecburiyetinde kalmıştır. Bu işin daiha fazla sürüncemede 
kalması doğru olmıyaeağından geniş ihata ve bilgi sahiplerinin hazırlamış (bulundukları ve 
kanaatime uygun bulunan bu teklifi Meclise sunmayı kendime Ibir vazife îbildim. 

Teklifte Diyanet işleri Başkanlığının kuruluşunun ilmî veçhesi galip geldiğinden Başkanın 
ve diğer elemanların nitelikleri üzerinde hassasiyetle durulmuş, cemiyetimizin -haklı iltifatla
rına mâzhar olabilecek şahsiyetlerim kuruluş içinde yer almaları hususunda 'imkân sağlan
maya çalışmıştır. Bu suretle asrımız bilgilerinden haberdar din adamlarımız cemiyetimizin 
manevi ıbakımdan yükselmelerinde önderlik yapabilecek maddi kalkınmamızın ıtemelini teş
kil edecek ahlaklı ve faziletli insan olabilmenin ehemmiyetini zihinlere yerleştirebilecek ve kalp
lerimizin mırlandınlmasma vesile olunabilecektir. 

Yine, son zamanlarda dinsizliği teşvik eden ve maalesef millî ıbâzı (bankalar ve diğer mü
esseseler tarafından kasıtlı veya kasıtsız tercüme ettirilip kütüphanelere intikal ettirilen veya 
ettirilebilecek olan eserlere gerekli cevap verebilmesi için «Plân, Organizasyon ve Araştırma 
Kurulunun» görevleri arasında yer verilmiştir. 'Ehliyetli kişilerin ihtisas yerlerinde yer alabil
meleri için bu kişileri seçecek kurulların kuruluşlarına özel önem atfedilmiştir. 

Siyasi organ olan Başbakanın Diyanet işleri Başkanlığı ve • «Plân, Organizasyon ve Araş
tırma Kurulları» başkan ve üyelerini, aday seçiım komisyonunun tesibift ettikleri adaylar 
arasından seçerek atanması mecburiyeti esası benimsenmiş siyasi baskıdan uzak (bulundurulma 
imkânları sağlanmıştır. 
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Yüksek tahsilli din öğretimi yapmış kimselerin kuruluşun muhtelif bölümlerinde yor 

alabilmeleri için müsait kadrolar teklif edilmiştir. Halikın fazla külfete katlanmadan dinî bil
gilere sahijbolabilmeleri için dinî eserlerin ucuz fiyatla teminini sağlamak maksadiyle döner 

* sermaye müessesesi devam ettirilmiş, maaşların hiç ıbir hadde ta<bi olmaksızın sermayeye ek
lenebileceği prensibi 'benimsenmiştir. 

Din eğitimi programlarının hazırlanmasında Diyanet İşleri 'Başkanlığına yetki verilmiştir. 
Müktesep hakların ihlâl edilmemesi prensiıbine sadık kalınmış bu kişilerin okumalarını 

teşvik için muhtelif derecedeki okul imtihanlarında muvaffakiyet gösterenlere tazminat veril
mesi esası da benimsenmiştir. 

Kanunun yanlış anlamına mahal bırakmamak için kullanılan terimlerin mânaları açık
lanmıştır. 

Teklif kabul edildiği takdirde yıllardanlberi ihmal edilmiş olan bir müessese lâyık olduğu 
kuruluş imkânlarına sahiıbolacaktır. Bu suretle halkımız her (bakımdan kendisini yetiştirecek 
din adamlarına kavuşmuş olacak ve bir ıboşluık .giderilmiş 'bulunacaktır. 

Gerekli inceleme yapılarak teklifin aynen veya ttadilen ibenimsenmesıi Sayın Komisyon 
Üyelerinin ve Meclisin takdirine mevdudur. 

Saygı ile arz ederim. 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ TAHSİN TELLt'NİN TEKLİFİ 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel 
Kuruluş amacı : 
MADDE 1. — Ana hatları bu kanunda yazılı işleri yürütmek amaciyle «Diyanet İşleri Başkan

lığı» kurulmuştur. 
Kısaltma ve deyimler .* 
Bu kanunun gerekli maddelerinde : 
a) «Diyanet tşleri Başkanlığı» yerine «Başkanlık» kelimesi, 
b) «Diyanet İşleri Başkanı» yerine «Başkan» kelimesi, 
c) Maaşlı başimam - hatipler ile maaşlı imam - hatipleri birlikte belirtmek için «Cami Memur

ları» deyimi, 
ç) Ücretli imam - hatipler ile müezzin kayyımları birlikte belirtmek için «Cami hizmetlileri» 

deyimi, 
d) Cami memurları ile cami hizmetlilerinin birlikte anılması gerektiğinde «Cami görevlileri» 

deyimi. 
Kullanılmıştır. 

Statü : 
MADDE 4. — Başkanlık : 
a) İslâm Dininin inaçları, ibadetleri ve ahlakî ilkeleri hakkında camilerde hutbeler, vaızlar ; 

gerekli yerlerde konferanslar vermek; radyolarda konuşmalar düzenlemek; kitap, broşür ve der
giler yayınlamak ve sorulan cevaplandırmak suretiyle halkın din bilgisini artırmaya çalışır. 

b) Cami ve mescitlerde ibadet işlerinin düzenli olması, bu yerlerin ve eşyasının bakımı ve ko
runması ile ilgili hizmetleri yapar; Kur'an kursları açar ve yönetir; müslüman olmak istiyenlere 
ilişkin işlemleri yürütür. 
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c) . Din eğitimi ile ilgili programların hazırlanmasında üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığı 

ile; istekleri üzerine, kendi görev sınırlan içinde kalmak kaydiyle, Devlet kunıluşlan ve kamu 
yararına hizmet eden dernekler ile işbirliği yapar. 

ç) Hizmetlerin gereği gibi yapılmasını sağlamak üzere din bilgisi ve din işleri ile ilgili araş
tırma ve incelemeler yapar; yurt içinde ve dışında dinî ilmî konferans ve kongrelere katılır; 
kuruluşlarını düzenler; çalışma metotlanm geliştirir; personelinin bilgi ve görgülerini artıracak 
tedbirler alır ve uygular. 

Kuruluş: 
MADDE 5. — Başkanlık bir başkanın yönetiminde iki başkan yardımcısiyle aşağıdaki bölüm

lerden kurulur: 
a) Merkez kuruluş bölümleri : 
1. Danışma, Araştırma ve İnceleme Kurulu, 
2. Teftiş ve Denetleme, Kurulu, 
3. Hukuk Müşavirliği, 
4. Plânı Teşkilâtlandırma ve Metod Müşavirliği, 
5. Cami Hizmetleri ve Levazım İşleri Müdürlüğü, 
6. Derleme ve Yayın İşleri Müdürlüğü, 
7. özlük İdleri Müdürlüğü, 
8. İdari İşler Müdürlüğü, 
b) İller kuruluşu bölümleri : 
1. İl müftülükleri, 
2. İlçe müftülükleri. 

ÎKÎNCİ BÖLÜM 

Bölümlerin görev ve yetkileri 
Başkan : 
MADDE 6. — Başkan, kuruluşun idari ve ilmî çalışmalarını ve bu kanunla belirtilen esaslar 

çerçevesinde düzenler, yürütür, koordone eder ve denetler. 
Başkanın bulunmadığı hallerde kendisine Danışma, Araştırma ve İnceleme Kurulu Başkanı 

vekillik eder. 
Başkan yardımcıları: 
MADDE 7. — Başkan yardımcılan, Başkanın vereceği idari görevleri, onun göstereceği yolda 

yürütürler. 
Danışma, Araştırma ve İnceleme Kurulu: 
MADDE 8. — Danışma, Araştırma ve İnceleme Kurulu, bir başkan ile ondört üyeden kurulur. 
Kurulun çalışmalarına Diyanet İşleri Başkanı katıldığı hallerde kurula başkanlık eder. 
Kurul: 
a) Başkanlıkça havale edilen hususları inceler, düşüncelerini bildirir, dinle ilgili soruların 

cevaplarını hazırlar. 
b) Din bilgisi ve işleriyle ilgili bilimsel araştırma ve incelemeler yapar. 
c) Yurt içinde ve dışındaki din ile ilgili yayınlan izler, dine saldıran, dinî inançları sarsmak 

istiyen yayınlar için Başkanlığa düşüncelerini bildirir. 
ç) Dinle ilgili eserler telif ve tercüme eder, telif ve tercümesini teklif eder; Başkanlıkça 

yayınlanması düşünülen eserlerin ilmî değerlerini tesbit eder, uygunsa karar yayımına verir. 
d) Hutbe ve vaazlarla, radyolarda okunacak dinî ahlâki konuşmaların ve halka hitabedecek 

dinî broşürlerin esaslarını tesbit eder, gerekli görülenlerin metinlerini hazırlar, hazırlatılmış me
tinleri inceler, görüşlerini bildirir, 
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e) Başkanlıkça, kuruluş mensuplarının meslekî bilgilerini artırmak için düzenlenecek kurs ve 

seminerlerin, kuran kurslarının programlarını ve din bilgisiyle ilgili sınav sorularını hazırlar, ge
rekli sınavları yapar. 

Kurulun çalışma usul ve esasları, toplantı ve karar yeter sayıları, üyelerinin en az üçte iki ço
ğunluğu ile teklif olunacak, bir yönetmelikle belirtilir. 

Teftiş ve Denetleme Kurulu : 
MADDE 9. — Teftiş ve Denetleme Kurulu, müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın 

yönetiminde, Diyanet işleri Başkanı adına, Başkanlık kuruluşunun bütün işlerini teftiş eder, 
denetler ve soruşturma yapar. 

Müfettişler sayısının en az üçte biri yüksek din öğrenimini bitirmiş şahıslar arasından seçi
lirler. 

Teftiş ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve çalışma usûlleri, müfettişlerin nitelikleri bir 
tüzükle belirtilir. 

Hukuk Müşavirliği : 
MADDE 10. — Hukuk Müşavirliği : 
a) Başkanlığı ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartlaşma tasarılarını, Baş

kanlık kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler çıkan anlaşmazlıkları inceler, bunlar ve Başkanlık 
tarafından sorulacak başka işler hakkındaki görüşlerini bildirir. 

b) Başkanlık mensuplarının görevlerinden doğan kanuni kovuşturmalara ilişkin işlemleri 
yapar. 

Plân, Teşkilâtlanma ve Metot Müşavirliği: 
MADDE 11. — Plân, Teşkilâtlanma ve Metot Müşavirliği kuruluş bölümleriyle iş birliği ya

parak : 
a) Başkanlık çalışmaları için plân ve programlar hazırlar, uygulanmasını izler ve sonuçla

rını değerlendirir. 
b) Programa ve ihtiyaçlara göre organizasyon ve metot incelemeleri yaparak kadroların dağıtı

mı; merkez bölümleri içinde ve arasında gerekirse kuruluş değişiklikleri yapılması, görev, yeıtki ve 
sorumlulann belirtilmesi; şevki idare işlerinin geliştirilmesi; form düzenleme, haberleşme, rapor 
etme, dosyalama, teçhizat ve makinaları kullanma, yerleştirme ve her türlü çalışma usûllerinin de
ğiştirilmesi için tavsiyelerde bulunur. 

c) Kuruluş şemaları düzenler, form kontrolü yapar, formları çizer. 
ç) Başkanlıkla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge tasarılarını hazırlar veya hazır

lanmış tasarıları koordinasyon bakımından kontrol eder. 

Derleme ve Yay m îtleri Müdürlüğü : 
MADDE 12. — Derleme ve Yayın İşleri Müdürlüğü 
a) Başkanlık ve Müftülüklerin kitaplıklarını düzenler, yayını izleyerek gerekli kitapları der

ler. 
b) Şer'î belgeler arşiviyle başkanlık arşivini düzenler, korur. 
c) Müslümanlığı kabul edenlerle ilgili kayıtları tutar ve işlemleri yürütür. 
ç) Başkanlıkla ilgili istatistik, rapor, mevzuat ve belgeleri derler yararlanılacak halde bulun

durur. 
d) Basında başkanlığı ilgilendiren yazıları izler. 
e) Basılacak ve yurt dışından getirtilecek mushafların yanlışsız olmasını denetler, 
f) Başkanlığın her çeşit yayın işlemlerini yürütür. 
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Cami Hizmetleri ve Levazım İşleri Müdürlüğü: 
MADDE 13 — Cami Hizmetleri ve Levazım İşleri Müdürlüğü: 
a) öami görevlilerinin hizmetlerini düzenli yapmaları, cami ve mescitlerle buralardaki teberrü-

kât eşyasının sınıflandırılması, bakımı, korunması; hizmetle ilgili dilek ve şikâyetlerin karşılan
ması; yapılacak aynî ve nakdî bağışların kabulü ve kullanılması, özel ve tüzel kişilerce yaptırıl
ması istenilecek cami ve mescitlerin yer ve şekillerinin 60 ncı maddeye göre tâyini, 

b) Başkanlık kuruluşlarının her türlü levazım ihtiyaçlarının tesbiti, sağlanması, korunması 
ve dağıtılması, 

c) Yönetmeliklerine göre ayniyat ve teberrükâtla ilgili kayıt ve hesapların tutulması ve sonuç
larının belirtilmesi, ile ilgili işleri düzenler, yürütür ve izler. 

özlük İşler Müdürlüğü : 
MADDE 14 —. özlük îşler Müdürlüğü : 
a) Personel mevzuatını izler, başkanlık kuruluşlarına duyurur, bütçeyi hazırlar, kadro ve öde

nekleri dağıtır. 
b) Atanmalan merkeze aidolan personelin her türlü özlük işlerini yapar, çeşitli hak ediş ve 

yolluklarını tahakkuk ettirir, diğer personelin merkeze intikal edecek özlük işlerini sonuçlandırır. 
c) Personel sicillerini tutar, terfi ve kıdem listelerini yapar, emeklilik işlemlerini yürütür. 
ç) Kurs ve seminerlerin açılıp yönetilmesini düzenler. 
d) Personelden şikâyetle ilgili işlemleri ve seçim ve disiplin komisyonları raportörlüğünü ya

par. 

idari İşler Müdürlüğü : 
MADDE 15. — tdari İşler Müdürlüğü : 
a) Merkezde : 
1. Genel evrak, daktilo ve teksir işlerini yürütür, merkez kuruşu birimlerinde görevlendirile

cek memurlariyle birimlerin evrak ve dosya işlerinin tek düzende yürütülmesi için teknik göze
timde bulunur * 

2. Müracaatları karşılar, merkez bölümlerine verilen yazıların sonuçlandırılmasını izler. 
3. Haberleşme, ulaştırma, toplantı, protokol, ağırlama, bina bakım ve temizlik işlerini yürütür. 
4. Personelin sağlığını koruma ve sosyal işleri ile ilgili çalışmalar yapar. 
b) Yukardaki işlerin iller kuruluş bölümlerinde de gereği gibi yapılmasını düzenler ve izler. 
c) Başkanlıkça verilecek başka idari işleri yapar. 

' * - : -'• İLLER 
Müftülükler : 
MADDE 1C\ — 1. Başkanlığın il ye ilçe müftülükleri başında birer müftü bulunur. 
2. İl Müftüsü, ilde başkanı temsil eder, ildeki başkanlık kuruluş ve görevlerinin âmiridir; İs

tanbul müftüsü aynıca, başkanlık mer'kez kuruluşu içinde olup İstanbul'da çalıştırılan, «Mushaflar 
İnceleme Kurul» ile «Şer'i Belgeler Arşivi Bürosu» nun idari işler bakımından üstüdür. 

3. İlçe müftüsü, il müftülüğüne bağlı olup ilçedeki başkanlık görevlerinin âmiridir. 
4. İl müftüleri valilik, ilçe müftüleri kaymakamlık kuruluşu içinde vazife görürler. 
5. Müftüler : 
a) Bu kanunla başkanlığa verilen görevlerden kendi bölgelerine ilişkin olanları tüzük ve yö

netmeliklerine göre düzenler, yönetir, izler ve denetlerler. 
b) Müslüman olmak ;çin baş vuranlara İslâm dinini telkin eder ve gerekli işlemleri yaparlar. 
c) Bu kanunda atama yetkisi vali veya kaymakamlara verilmiş olan memur ve hizmetlilerle 

köy imam * hatiplerinin sicillerini tutarlar. 
6. İl'e bağlı bucak ve köylerin din işlerini il müftüsü yönetir. Ve denetler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Komite ve komisyonlar 

tâari geliştirme komitesi 
Kuruluş ve görevleri : 
MADDE 17. — 1. İdareyi geliştirme, düzeltme ve yeniden düzenleme amaciyle başkanın yö

netiminde, başkan yardımcıllan, danışma, araştırma ve İnceleme Kurulu Başkanı, plân, teşkilât
landırma ve metod müşaviri; özlük işleri müdürü ile ilgili müdürlerin katılacakları bir «İdari 
Geliştirme Komitesi» kurulur. 

2. Komite, çalışmalarında, bilgili, görgülü ve yapıcı yetkili kişilerden de yararlanır. 
3. Komitenin raportörü plân, teşkilâtlandırma ve metot müşaviridir. 
4. Komitenin çalışma usulleri ve karar yeter sayılan bir yönetmelikle belirtilir. 

Aday seçim komisyonu 

Kuruluş : 
MADDE 18. — 1. Diyanet İşleri Başkanlığı ile danışma, araştırma ve inceleme kurulu Baş

kanlık ve üyelikleri için adaylıklarını koyanlar arasından uygun olanlan seçmek üzere bir aday 
seçim komisyonu, kurulur. 

2. Komisyon yirmişer asıl ve yedek üyelidir. Bunlardan : 
a) Sekizer asıl ve yedek üye Ankara'da toplanacak il müftülerince kendi aralanndan, 
b) Onikişer asili ve yedek üye İlahiyat fakülteleriyle İslâm enstitülerinde din ile ilgili konu

larda ders veren öğretim üye ve görevlileri tarafından, her bir kuruluş için ayn ayn ve eşit sayıda 
olmak şartiyle kendi aralanndan, seçilirler. 

3. Yukarıda (a ve b) bendlerinde yazılı her bir kuruluşun komisyon asıl ve yedek üyeleri 
sayısı toplamı, aynlanlar yüzünden, yanya düştüğünde o grup için yeniden asıl ve yedek üyeler 
seçilir. 

Görev ve yetkileri : 
MADDE 19. — 1. Aday seçim komisyonunun seçim yetki süresi dört yıldır. Bu süre sonunda 

yapılacak seçimde eski üyeler tekrar seçilebilirler. 
2. Komisyon, aday seçimi için 26 ncı madde gereğince, yapılacak davet üzerine Başkanlık 

merkezinde toplanır. 
3. Komisyon onbeş kişiden as üye ile toplantı yapamaz. 

"4. Açık görevlere adaylıklarını koymuş bulunan üyeler o adaylıklar için yapılacak seçim top
lantısına katılamazlar. 

5. Her hangi bir sebeple toplantıya katılmıyacak olan asıl üyeler yerlerine yedek üyeler katıl
ması sağlanmak üzere durumu hemen bir yazıyla mensubolduklan kuruluşun en büyük yetkilisine 
ve seçilmiş bulunuyorsa komisyon başkanlığına bildirir. 

6. Komisyon toplantıda bulunanların üçte ikisinin çoğunluğu ile, üç turda da bu orantı elde 
edilemezse, salt çoğunlukla karar verilir. 

7. Komisyon her bir seçim için yapılacak ilk toplantıda üyeleri arasından bir başkan ile bir 
başkan yardımcısı ve iki sekreter seçer. Komisyon başkanı o seçimde ilgili toplantılan yönetir, tuta
n a k t a düzenletir, kayıt ve belgeleri ertesi seçime kadar korur. 

8. Seçimler gizli oyla yapılır. 
9. Komisyon her açık görev için ikişer aday seçer. Danışma, araştırma ve inceleme kurulu 

üyeliğinde birden fazla açık görev olduğunda, her biri için ikişer ayn aday yerine, açık görev 
sayısının iki katı aday seçilir, bu orantıda aday geçilemezse seçilenler ile yetinilir, açık üyelik
ler kalmışsa aynca seçime gidilir. 

10. Seçimle ilgili iki tutanak Başbakanlığa gönderilmek üzere bir yazı ile Diyanet İşleri Baş
kanlığına verilir. 
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11. Yukarıda yazılanlar kaynak olmak üzere komisyonun çalışmaları ile ilgili başka husus

lar Diyanet işleri Başkanlığınca hazırlanıp komisyonca kabul edildikten sonra yürürlü* 
ğe girecek bir yünetmelikle belirtilir. 

Personel seçim komisyonları 
Merkez seçim komisyonları -
MADDE 20. — Teklif, inha veya atanmaları başkanlıkça yapılacak olanların işe alınma, 

yükseltilme, cezalı olmamak şartiyle yerini veya işini değiştirme, emekliye ayırma gibi durum
larını inceleyip karara bağlamak üzere merkezde iki seçim komisyonu kurulur. Bunlardan : 

a) Birinci seçim komisyonu, Danışma, Araştırma ve İnceleme Kurulu Başkanının yönetimin
de aynı kurul tarafından üyeleri arasından seçilmiş olan ve üç kişi ile Diyanet İşleri Başkan yar
dımcıları, Teftiş ve Denetleme Kurulu Başkanı ve özlük işleri müdüründen kurulur. Bu komis
yon, il ve ilçe müftüleri, gezici vaizler, vaizler, başimam - hatipler ve Mushaflar İnceleme Kuru
lu mensupları ile ilgili kararlar alır. 

b) İkinci seçim komisyonu, özlük İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu başkan yardımcısının yö
netiminde Danışma, Araştırma ve İnceleme Kurulunun bir temsilcisi ve Teftiş ve Denetleme Ku
rulu Başkanı ile müdürlerden kurulur. Emrinde bulunana bölümlere ilişkin seçimlere diğer, baş
kan yardımcısı da katılır. Bu komisyon Diyanet İşleri Başkanı, Danışma, Araştırma ve İnceleme 
Kurul Başkan ve üyeleri ve Mushaflar İnceleme Kurulu mensupları dışında kalan bütün mer
kez kuruluş maaşlı ve ücretli memur ve hizmetlileri ile başkanlıkça atanacakları 33 ncü madde
nin (e) bendinde belirtilen iller kuruluşu memurları hakkında karar alır. 

İl ve ilçe seçim komisyonları : 
MADDE 21. — İl ve ilçe seçim komisyonları, il ve ilçe müftüsünün başkanlığında vaizler ta

rafından üç yıl süre için seçilecek bir vaiz ile cami görevlileri tarafından aynı süre için seçile
cek iki başimam - hatip veya imam - hatipten kurulur. Bu komisyonlar teklif ve inhalan . ilgili 
müftülerce yapılacak olanların işe alınma, yükseltilme, cezalı olmamak şartiyle yerini ve işini de
ğiştirme, emekliye ayırma gibi durumlarını inceleyip karar alırlar. 

Disiplin komisyonları 
Merkez disiplin komisyonları : 
MADDE 22. — 1. Başkanlığın merkez disiplin komisyonları 20 nci maddede yazılı iki perso

nel seçim komisyonuna Hukuk Müşavirinin de katümasiyle kurulur. O komisyonların görev ala
nına giren personel hakkında disiplin karan verir. Komisyonlardan : 

a) Birincisi cami görevlileri için, 
b) İkincisi Başkanlığın diğer görevlileri için, 
İl disiplin komisyonları kararlarına yapılan itirazları inceler. 
2. Hakkında disiplin kovuşturması yapılan komisyon üyesi kendisi ile ilgili toplantılara ka

tılamaz. 
Danıştayca disiplin kararı verilecekler : 

MADDE 23. — Diyanet İşleri Başkanı ile Danışma, Araştırma ve İnceleme Kurulu Başkan ve 
üyeleri hakkında Danıştay Başkan ve üyeleri hakkında disiplin kararı verebilecek kurulca di
siplin karan verilir. 

ti ve ilçe disiplin komisyonları : 
MADDE 24. — 1. Başkanlığın iller kuruluşu mensuplarından : 
a) Valiler tarafından atananlar hakkında il, 
b) Kaymakamlar tarafından atananlar hakkında ilçe, 

disiplin komisyonlannca disiplin karan verilir. Bu kimseler hakkında yapılacak komisyon top
lantılarına o il veya ilçenin müftüsü ile en kıdemli vaizi de üye olarak katılırlar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Nitelikler, seçimler, atamalar 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Danışma, Araştırma ve İnceleme Kurulu Başkanlık ve üyeliği için 

Nitelikler : 
MADDE 25. — Diyanet işleri Başkanlığında, Danışma, Araştırma ve İnceleme Kurulu Başkan 

ve üyeliklerinde görevlendirilecek kimselerde aranılacak nitelikler şunlardır : 
a) Ortak nitelik olarak her birinin en az kırk yaşını bitirmiş, inanç, davranış ve tutum

ları ile islâm dinine bağlılıkları yönünden ve islâm dini ile ilgili bilimsel eserleri veya dergiler
de çıkan yazıları ile tanınmış, 

b) Diyanet işleri Başkanı ile Kurul Başkanının yüksek din öğrenimi görmüş ve yönetme iş
lerinde tecrübeli ve yeterli, 

c) Kurul üyelerinden : 
Yedisinin yüksek din öğrenimi görmüş, 
Beşinin yüksek Öğrenim görmüş, 
ikisinin yüksek öğrenim diploması olmayıp da bilgilerinden yararlanılabilecek yeterlikte ye

tişmiş olmaları. 

Seehn ilânı re adaylık : , , 
MADDE 26. — 1. Diyanet işleri Başkanlığı ile Danışma, Araştırma ve inceleme Kurulu Baş

kan ve üyeliklerinde açık görev olduğunda yerlerine başkalarının seçimi için bir hafta içinde : 
a) Seçimin yapılacağı tarih otuz günden az, kırkbeş günden çok olmamak ve bir Pazartesi

ne raslamak üzere tesbit olunur. 
b) Durum Resmî Gazete ile de ikişer defa ilân olunur; ayrıca 18 nci maddede yazılı Aday 

Seçim Komisyonu üyeleri yazı ile toplantıya çağrılırlar. 
2. Gerekli nitelikleri taşıyıp da seçilmek istiyenler, Başkanlık merkezinden ve müftülükler

den alacakları adaylık bildirim kâğıdını, açıklamasına göre, doldurup kapalı zarfla «Aday Seçim 
Komisyonu Başkanlığına, Diyanet işleri Başkanlığı, Ankara» adresine taahhütlü olarak gönde
rirler. 

3. Diyanet işleri Başkanlığı, Kurul Başkanlığı ve üyeliği görevleri aynı zamanda açık bulu
nuyorsa, bu görevlerden her biri için ayrı bir adaylık bildirimi düzenliyerek, birden fazla görev 
için adaylıklarını koyabilirler. 

Atama 
MADDE 27. — 1. Diyanet işleri Başkanı, Danışma, Araştırma ve inceleme Kurulu Başkanı ve 

üyeleri, Aday Seçim Komisyonu tarafından 19 ncu maddeye göre seçilen adaylar arasından, Bar
bakanın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı've Cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar. 

" . Meslek görevleri için . ".. .?,••• 

Nitelikler: • " ' . " • ' ' 
MAQDE 28. — Başkanlığın iller kuruluşundaki meslek görevleri ile köy imam - hatipliklerine 

atanacaklarda, genel hükümlerdeki niteliklerden başka, aranılacak nitelikler şunlardır: 
a) Müftü ve vaizlerin yüksek dinî öğrenimi bitirmiş olmaları. Ancak bu nitelikte istekliler 

bulunamadığında imam - hatip okulları ikinci devre mezunu olup da açık görevler için yönetmeli
ğine göre yapılacak yeterlik sınavını kazananlardan : 

1. il vaizliği veya en az beş yıldanberi ilçe müftülüğü veya vaizliği yapmakta olanlar il 
müftüsü olarak, 

2. En az beş yıl başarı ile ilçe müftülüğü veya vaizliği yapmakta olanlar il vaizi olarak, 
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3. (1) ve (2) dekiler dışında kalanlar ilçe müftüsü veya vaizi olarak seçilip atanabilirler. 
b) Gezici vaizlerin (a) bendinde yazılı nitelikte ve en az üç yıl basan ile il vaizliği yapmış 

olmaları, 
c) İl, ilçe ve bucak imam - hatiplerinin, imam-hatip okullarının ikinci devresini bittirmiş ve

ya yeterli din bilgisine sahiboldukları sınavla beliren lise mezunu olmaları. Ancak, bu nitelikte 
istekli bulunamadığında : 

1. ti imam - hatipliklerinde görevlendirileceklerin en az beş yıl başarı ile ilçe imam - hatipliği 
yapmış olmaları, 

2. Üçe ve bucak imam - hatipliklerinde görevlendirileceklerin imam - hatip okulları birinci 
devre veya yeterli din bilgisine sahiboldukları sınavla beliren ortaokul mezunu olmaları, 

d) Başimam - hatiplerin il imam - hatipliklerinde en az on yıl başarı ile.çalışmış ve kırk ya
şını bitirmiş olmaları, 

e) Köy imam - hatiplerinin yeterli din bilgisine sahip ve en az ilkokul mezunu olmaları, 

Sınav ve seçim : 
MADDE 29. — îl ve ilçe müftülüklerine, gezici vaiz ve vaizliklere başimam - hatiplik ve imam -

hatipliklere ve müezzin - kayyımlıklara atanacakların. Başkanlık tarafından hazırlanıp «Devlet 
Personel Kurulu»nca uygun görülecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve bu kanunun yayımın
dan başlıyarak en geç bir yıl içinde yürürlüğe girecek olan «Sınavlar Yönetmeliği» gereğince ilân 
edilmiş açık sınavlarda kazanmış ve 20, 21 nci maddelerde yazılı personel seçim komisyonlannca se
çilmiş olmaları gerekir. 

Atama : 
MADDE 30. — Meslek personelinden : 
a) îl müftüleri, Başkanın inhası üzerire Başbakan tarafından, 
b) îlçe müftüleri, gezici vaizler, il ve ilçe vaizleri, başimam - hatipler Başkan tarafından, 
c) îl ve ile bağlı bucak imam - hatipleri il müftüsünün inhası, ilçe ve ilçeye bağlı bucak 

imam - hatipleri ilçe müftüsünün teklifi, il müftüsünün inhası üzerine valiler tarafından, 
ç) Köy imam - hatipleri köy derneğinin teklifi ve köyün bağlı olduğu il veya ilçe müftüsünün 

inhası üzerine vali veya kaymakamlar tarafından, 
atanırlar. 

Vekil imam - hatipler : 
MADDE 31. — 1. Açılacak aylıklı veya ücretli il, ilçe ve bucak imam - hatipliklerine 28 nci 

maddenin (Cl, 02) behdlerinde yazılı nit'likte istekliler de bulunamadığı takdirde, bulununcaya 
kadar ilkokulu bitirmiş ve gerekli din bilgisine sahiboldukları sınavla belirmiş olanlar açıktan 
vekil olarak seçilip atanırlar, 

2. Bunlara 1108 sayılı Maaş Kanununun 8 nci maddesinin (o) bendine göre maaş veya ücret 
verilir. Ve haklarında 3656 sayılı Kanunun 21 nci maddesi uygulanmaz. 

3. Bunlardan ortaokul diploması alanlar asıl imam - hatipliklere öncelikle geçirilirler. 

Diğer memur ve hizmetliler için \ 

Nitelikler : 
•* MADDE 32. — Başkanlık merkez ve iller kuruluşlarında görevlendirilecek diğer memur ve hiz
metlilerde genel hükümlere göre bulunması, gereken niteliklerle bu kanuna göre hazırlanacak tüzük 
ve yönetmeliklerde belirtilen nitelikler aranır. 
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Seçim vye atama : 
MADDE 33. — Başkanlık merkez ve iller kuruluşlarında görevlendirilecek olanlar 20 ve 21 nci 

maddelerde yazılı personel seçim komisyonlan tarafından tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen şe
kilde seçildikten sonra : 

a) Başkan yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişler ile Hukuk Müşaviri Başkanının 
teklifi ve Başbakanın inhası üzerine Cumhurbaşkanı tarafından, 

b) Plân, organizasyon ve metot müşavirleri, merkez kuruluşu müdürleri ve müfettiş yardımcı
ları Başkanın inhası üzerine Başbakan tarafından, 

c) Merkez kuruluşunun diğer maaşlı ve ücretdi memur ve hizmetlileri, İstanbul Müftülüğü 
idari işler Amiri, ayniyat ve teberrükât eşyası saymam ile bütün il müftülüklerinin büro şefleri 
başkan tarafından, 

ç) il ve ilçe müftülüklerinin (e) bendindekiler dışında kalan memur ve hizmetlileri ilgili 
müftünün inhası üzerine bağlı bulunduktan vali veya kaymakamlar tarafından, atanırlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Döner sermaye^ 
Kuruluş amacı: 
MADDE 34. — Başkanlıkça yayınlanması uygun görülen her türlü ilmî ve dinî eserlerin, bro

şürlerin, dergi ve bültenlerin ve başkanlığın idari işlerine ait basılı kâğıt ve formalann basımını 
ve başkanlık yayınlarının satışını sağflamak amaciyle «Dinî yayınlar döner sermayesi» kurulmuş
tur. 

Sermayenin unsurları : . 
MADDE 35. — Döner sermaye, bütçelerle verilecek ödenekler, yapılacak aynî ve nakdî bağış

lar ve işletme faaliyetinden doğacak kârlarla bu kanunun geçici 9 ncu maddesi gereğince devrolu 
nacak ayniyat ve paralardan meydana gelir. 
£ . 

Sermayenin sınırı ve kârın devri : 
MADDE 36. — 1. Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek safi kârlar sermaye topüamı 

üç milyon liraya erişinceye kadar her yıl sermayeye eklenir. 
2. Döner sermaye üç milyon liraya eriştikten sonra her yıl işletmeden elde olunacak safi kâr

lar, ertesi yıl içinde, Maliye Bakanlığı ile kararlaştırılacak taksitlerle Hazineye devrolunur. 
3. Bağış ve yardımlar tahdide bırakılmaksızın döner sermayeye eklenir. 

Yetkiler : 
MADDE 37. — Başkanlık döner sermaye ile maksada uygun olarak : 
a) Gerekli binalar, atelyeller, tesisler kurar, kiralar. 
b) Her türlü makinalar, donatım, yedek parçalar, araçlar ve gereçler satın alır, kiralar. 
c) Gerektiğinde basım ve yayınevleri açar ve işletir. 
ç) Menkul ve gayrimenkuMerini sigorta ettirir, kiraya verir, satar, gerekli hallerde kayıttan 

düşürür ve yok eder. 
d) Gerektiğinde döner sermayenin % 25 ini geçmemek üzere millî bankalardan ödünç para 

alır, bankalarda kredi açtırır, kredi ile satınalır ve iş yaptırır; döner sermayenin % 15 ini geç
memek üzere de kredi ile satış yapar. 

e) Gerekli personeli hizmete alır ve çalıştınr 
f) Yukarıdakiler dışında, hizmetin gerektirdiği başka her türlü işleri yapar. 
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Muafiyetler: 
MADDE 38. — 1. Döner sermayenin her türlü harcama, satmalına gibi işleri 1050 ve 2490 

sayılı Kanunlar ile ek ve tadilleri hükümleri dışındadır. 
2. Döner sermayeye yapılacak bağışlar her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Kadro ve ücretler : . 
MADDE 39. — 1. Döner sermaye iğin bu kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki döner sermaye 

saymanı dışında kalan müdür, şef, memur, hizmetli, teknisyen ve daimi işçi ihtiyacına ait kadro 
cetveli, ertesi yıl iş programına göre, en geç malî yü başından bir ay önce Başkanlıkça Maliye 
Bakanlığı ile birlikte hazırlanır. 

2. Yıllık cetvellerde yer alacak kadroların aylık veya gündelik ücret miktarları, Başkanhk 
veya diğer kuruluş memur veya hizmetlilerinden ihtiyaca göre burada ek görevle çaliştırdacak-
lara verilecek ücretler, yürürlükte olan kanunlara göre ve benzeri kurujuşlardaldlere kıyasla, 
özel yönetmeliğinde tesbit edilmiş miktarları geçemez. 

Bilançolar: 
MADDE 40. — Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için her malî yıl 

sonunda düzenlenecek bilançolar belgeleriyle birlikte Sayıştaya, ayrıca bilançonun bir nüshası 
Maliye Bakanlığına verilir. 

Döner sermaye yönetmeliği : 
MADDE 41. — Döner Sermaye Müdürlüğünün çalışmaları; bu sermayenin işletilmesi; satm

alına, satma, yaptırma, yapma, kiralama, kiraya verme, usulleri, menkul ve gayrimenkul amor
tisman payları, satış fiyatları, iskonto hadleri, maliyet muhasebesi, hesap ve kayıt tutma usul
leri ve döner sermaye ile ilgili başka her türlü işlemler Başkanlıkça Maliye Bakanlığı ile bir
likte hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak «Diyanet tşleri Başkanlığı Dinî Ya
yınlar Döner Sermayesi Yön&tmeliğin» de belirtilir. 

Başka malî hükümler 
îstisna yerleri: 
MADDE 42. — Diyanet îşleri Başkanlığına, Danışma, Araştırma ve tnceleme Kurulu Başkan 

ve üyeliklerine, plân, teşkilâtlandırma ve metot müşavir ve yardımcılıklarına atanacaklar hak
kında 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü uygulanır. Şu kadarki, Başkanlık veyahut bu
na bağlı kuruluşlara mensubolanlar da bu görevlere atanabilirler. 

İki üst derece tazminat j 
MADDE 43. — Yüksek öğrenim görmüş olanlardan müftülük, gezici vaizlik ve vaizliklere atan* 

mış olanlarla ilk defa atanacaklara bir defaya mahsus olmak üzere kazanılmış dereoe aylıkları ile 
iki üst derece aylığı arasındaki fark tazminat olarak ödenir. 

ödenekler : 
MADDE 44. — 1. Başkana ayda 1 000, Başkan yardımcılarına 500 er, il müftülerâıe 150 jer, 

itçe müftülerine 75 er lira ödenek verilir. 
2. Memurlar Kanununun 78, 79 ve 84 ncü maddelerinde yazılı izinleri kullananlarla geçici görev

le başka tarafa gönderilenler dışında her ne sebeple olursa olsun görevleri başında bulunmıyanlara 
görevlerinden ayrı bulundukları sürece ödenek verilmez. 

Kadro dışı bucak ve köy imam • hatiplerine tazminat : 
MADDE 45. — 1. Başkanlıkça açılmış ve açılacak geliştirme kurslarında başarısı tesbit edilen 

kadro dışı bucak ve köy imam - hatiplerine Bakanlar Kurulunca belirtilecek esaslara göre (75) Ura 
tazminat verilir. 

2. Tazminatın verilmesi, kendilerine bucak Ve köylerden sağladıkları başka haklara engel ol
maz. . " •'..: 
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Yoksunluk yeri zammı : 
MADDE 46. — Bakanlar Kurulunca yoksunluk yeri olarak kabul edilecek yerlerde görevlen

dirilen : 
a) Yüksek öğrenim görmüş müftü, vaiz ve imam •• hatiplere ayda (100) er lira, 
b) Lise derecesinde öğrenim görmüş müftü, vaiz ve imam - hatiplere ayda (75) er lira, 
c) Ortaokul derecesinde öğrenim görmüş vaizlerle imam - hatiplere ayda (50) şer lira, 

yoksunluk yeri zammı verilir. 

Dışardan görevlendirileceklere ücret vcı ilmesi : 
MADDE 47. — 1. Başkanlık, kendi kuruluşu dışındaki dinî kültür ve diğer bilim dallarında 

yetkili (serbest meslek erbabı, üniversite mensupları - hâkimler hariç - Devlet memurları gibi) 
kimselerden, mütalâalannı almak, inceleme yaptırmak veya vaiz ve konferans verdirmek suretiyle 
yararlanabilirler. 

2. Bu suretle görevlendirilenlerden : 
a) Kendilerine inceleme konusu verilenlere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak esaslara ve 

Başkanlıkça işin önem ve büyüklüğüne göre takdir olunacak ücretler, 
b) Diğerlerine ve aday seçim komisyonu toplantılarına Başkanlık kuruluşu dışından katılacak 

komisyon üyelerine Bakanlar Kurulunca takdir olunacak huzur hakkı, gündelik veya ücretler, 
verilir. 

3. Yukarda yazılı olanlardan bulundukları yerler dışında geçici olarak görevlendirileceklere 
ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yolluk ve gündelikleri ödenir. 

4. Bu görevlerin kabulü ve ücretlerin alınması, bunların memurluk sıfatlarına, sanat ve. meslek
lerini yapmalarına ve özlük haklarına engel olmaz. 

Yabancı ülkelere bilgi artırma için gönderilme : 
MADD|! 48. — 1. Her yıl Başkanlık meslek mensuplarından Başkanlık hizmetinde en az iki 

yıl başarı ile çalışmış olanlardan en çok dört kişi bilgilerini artırmak ve meslekle ilgili incelemeler
de bulunmak üzere Başkan tarafından gerekli görülen yabancı ülkelere en çok beş yıl için izinli 
sayılmak suretiyle gönderilirler. Bu süre içinde Başkanlıktaki görevlerine ilişkin aylıkları verilir; 
ödenek dışında başka özlük hakları saklı kalır. Bu gibilere gidiş ve dönüş yolluklariyle yabancı 
ülkelerde kaldıkları sürece - Harcırah kanunları hükümlerine göre gündelik verilir. 

2. Bu suretle gönderilecek olanların nitelikleriyle seçim usulleri, yabancı ülkelerdeki çalışma
larının izlenmesi, bu ülkelerdeki çalışmaları için düzenliyecekleri raporlann şekli ve süresinden 
önce geriye çağnlma sebepleri yönetmeliğinde belirtilir. 

3. Yurda dönenler başkanlık kuruluşunda, yabancı ülkelerde kaldıkları sürenin iki katı 
hizmet görmek zorundadırlar. Zorlayıcı bir sebebolmadan daha önce ayrılanlardan ödenmiş olan 
yol paralan ile yevmiyeleri % 10 fazlasiyle geri alınır. 

Mazbut vakıflara ait cami giderleri : 
MADDE 49. — Mazbut vakıflar arasına alınmış ve alınacak cami ve mescitlerin aydınlatma, 

ısıtma ve bakım giderleri için her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekler, 
Maliye Bakanlığınca bir taraftan Hazineye gelir, öteki taraftan bu hizmetlere harcanmak üzere Di
yanet İşleri Başkanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydedilir. 

Aylıklı kadrolar : 
MADDE 50. — 1. Devlet memurlan aylıklannm tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 

Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ek ve tadillerinden Diyanet işleri Başkanlığına aidolup bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldınlmış ve yerine bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

2. Başkan gerekli organizasyon incelemeleri yaptırıp, idareyi geliştirme komitesinin mütalâası
nı almak suretiyle ihtiyaca göre; 

a) Kadroları dağıtmaya, 
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b) Mevcut kadrolar dahilinde kalmak şartiyle merkez kuruluşu bölümleri içinde veya arasında 
yeniden bürolar kurmaya, mevcuttan kaldırmaya, birleştirmeye, ayırmaya, adım veya kuruluş bi
rimine bağlantısını değiştirmeye, yetkilidir 

Cami hizmetlileri kadroları : 
MADDE 51. — Ücretli cami hizmetlileri kadroları her yıl Bütçe Kanununa bağlı ayrı bir cetvel

de gösterilir. 

Mazbut vakıflar arasına alınan cami görevlileri : 
MADDE 52. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce mazbut vakıflar arasına alınan mülhak vakıflara 

bağlı cami ve mescitlerdeld imam - hatip ve müezzinler, ertesi bütçe yılı başından itibaren Diyanet 
işleri Başkanlığı maaşlı veya ücretli kadrolarına geçirilirler. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Cami ve mescitlerde vaiz ve konferans yetkisi : 
MADDE 53. — Diyanet İşleri Başkanı, danışma, araştırma ve inceleme kurulu başkan ve 

üyeleri, müftüler, gezici vaizler ve vaizlerle 62 nci madde gereğince hazırlanacak tüzüğe göre ken
dilerine başkanlıkça yetki belgesi verilecek olanlardan başka hiçbir kimse cami ve mescitlerde 
vaiz edemez, konferans veremez. 

Mülhak 'vakıflar cami görevlilerinin nitelikleri : 
MADDE 54. — Ücretlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünden alan mülhak vakıflara bağlı cami 

görevlilerinin atanmasında, vakıfın şartlarından başka bu kanunda belirtilen nitelikler aranır. 

Başka kuruluşların din görevlilerinin nitelikleri : 
MADDE 55. — Vakıflar Genel Müdürlüğünden başka kuruluşların kadrolarında yer alan va

izlerle, imam - hatipler, imamlar ve yıkayıcıların atanmalarında bu kanunun 62 nci maddesine 
göre düzenlenecek tüzükte belirtilecek nitelikler aranır. 

. Başka hizmet verme yetkisi : 
MADDE 56. — Başkan, merkez ve iller kuruluşları memur ve hizmetlilerine, görevlerini ak

satmadan, başka hizmetler vermeye yetkilidir. 

Disiplin cezaları : 
MADDE 57. — Başkanlık kuruluşundaki müftüler, gezici vaizler ve vaizler ile cami görevli

leri hakkında 788 sayılı Memurin Kanununun disiplin cezası hükümlerinden başka, hizmetin 
gerektirdiği disiplin cezalan 62 nci maddede bahsi geçen tüzükte belirtilir. 

Siyasetle uğraşma yasağı : 
MADDE 58. — Başkanlığın merkez ve iller kuruluşlarında görevli bütün memur ve hizmet

liler ile ücretlerini köy derneklerinden alan köy imam - hatipleri ve kendilerine vaiz etme yetki
si verilenler, siyasal kuruluşlara giremez ve devam edemezler; görevleri başında ve dışında hiç
bir suretle siyasetle uğraşamaz, siyasetle ilgili yayın yapamaz ve beyanda bulunamazlar. Aksi tu
tumları usulüne göre tesbit edilenlerin disiplin komisyonlan karariyle görevlerine son verilir. 

Nakil ve emekliye ayırma.: 
MADDE 59. — Teftiş raporlanna ve sicillerine göre yetersizlikleri anlaşılan memurların se

çim komisyonu karariyle durumlanna uygun görevlere kazanılmış derece aylıklariyle nakilleri 
veya disiplin komisyonu karariyle emekliye ayırma işlemleri yapılır. 
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Cami ve. mescitlerin yapımı : 
MADDE 60. -*• Şehir ve kasabalarda yeniden yapılacak cami ve mescitlerin yer ve şekilleriy

le başka özellikleri, İçişleri Bakanlığı, îmar ve iskân Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Va
kıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve bu kanunun 
yayımından başlıyarak en geç altı ay içinde yürürlüğe girecek, bir yönetmelikte belirtilecek 
esaslara göre tesbit ve bunların yapımına müsaade olunur, 

Teberrükât eşyası ve bağışlar yönetmeliği : 
MADDE 61. — Mazbut ve mülhak vakıflardan bulunan cami ve mescitlerdeki teberrükât 

eşyasinın tesbiti, numaralanması, değerlendirilmesi, aynî ve nakdî bağışların alınması, kayıtların 
tutulması, paraların sarf şekli, eşyaların korunması, yerlerinin değiştirilmesi, kayıttan düşürül
mesi, yok edilmesi, satış ve satıştan elde edilecek paraların benzeri hizmetlere tahsisi, cetvel
lerinin düzenlenmesi, muhasebesi, denetlenmesi ve başka hususlar bu kanunun yayımından altı 
ay sonra yürürlüğe girmek üzere Başkanlık ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp 
Maliye Bakanlığınca görüldükten sonra Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe girecek bir yönetme
likte belirtilir. 

Kuruluş ve görevler tüzüğü : 
MADDE 60. — Başkanlık merkez ve iller kuruluşları ile memur ve hizmetlilerinin görev, yetki 

ve sorumlulukları; görev ve yer değiştirme, görevden uzaklaştırma ve başka personel işlemleri; ko
mite ve komisyonlann görev ve yetkileri ile disiplin komisyonlannın uygulıyacaklan disiplin ceza
lan ve bu kanunda ana hatlan yazılı olup da özel bir tüzük veya yönetmeliğinin yapılması için 
âmir hüküm bulunmıyan başka hususlar hakkında ayrıntılı ve açıklamalı hükümler bu kanunun ya
yımı gününden en geç altı ay sonra yürürlüğe girecek «Diyanet"İşleri Başkanlığı Kuruluşu ile men-
suplannın görev, yetki ve sorumluluklan tüzüğü» nde belirtilir. 

Kaldırılan hükümler : 
MADDE 63. — 3 Mart 1340 tarihli 429 sayılı Kanunun Diyanet İşleri Başkanlığını ilgilendiren 

hükümleriyle 22 . 6 . 1935 tarih ve 2800 sayılı, 15 . 1 . 1937 tarih ve 3960 sayılı, 1 . 12 . 1941 tarih 
ve 4135 sayılı, 2 . 8 . 1944 tarih ve 4631 sayılı, 11 . 6 . 1947 tarih ve 5064 sayılı, 11 . 6 . 1947 ta
rih ve 5070 sayılı, 23 . 3 . 1950 tarih ve 5633 sayılı, 23 . 3 . 1950 tarih ve 5634 sayılı, 2 . 7 . 1951 
tarih ve 5806 sayılı, 11 . 2 . 1955 tarih ve 6465 sayılı kanunlann iller kuruluşu kadro ve ödene
ğine ilişkin hükümleri 1 . 3 . 1964 tarihinde, diğer hükümleri bu kanunun yayımı tarihinden 
sonra gelen aybaşında yürürlükten kaldınlır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici hükümler 

Kazanılmış hakların saklı kalacağı ; 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başkanlık merkez ve iller ku

ruluşunda görevli bulunanların kazanılmış haklan saklıdır. Bunlardan : 
a) Bu kanuna ve bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolara göre unvanlannda değişik

lik yapılmamış olanlar kazanılmış derece aylıklariyle aynı görevlere, 
b) Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu üyeleri üçüncü derece aylıklarla Danışma, 

Araştırma ve İnceleme Kurulu üyeliklerine, 
c) Müftülük mensuplarından : 
1. İMüftü müsevvitleri müftü yardımcılıklanna, 
2. Hayrat hademesi kontrol memurlan cami hizmetleri denetçiliklerine, 
3. Müftü kâtipleri memurluklara, 
d) 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (s) cetveline göre ücretli : 
1. İmam - hatipler, imamlar ve hatipler ücretli imam - hatipliklere, 
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2. Müezzin - kayyımlar, müezzinler Ye kayyımlar müezzin • kayyımlıklara, almakta olduğu 
ücretlerle, 

Atanmış sayılırlar. 
e) YukardaM bendler dışında kalıp da bu kanuna ve buna bağlı (2) sayılı cetvelde göste

rilen kadrolara göre unvanlarında değişiklik yapılmış veya kadroları kaldırılmış olanlar, iki 
ay içerisinde, kazanılmış derece aylıklarîyle maaş derecelerine uygun görevlere, bir defaya mah
sus olmak üzere, bu kanuna göre bu görevlere atanacaklarda aranılacak niteliklerle, sınav ve 
seçilme şartlarına bakılmaksızın atanırlar. Bu atamalar yapılıncaya kadar bunların bağlı ol
dukları kuruluş birimlerinde çalıştırılmalarına ve almakta oldukları maaş ve ücretlerle özlük 
haklarının ödenmesine devam olunur. 

Dersiamlar : 
GEÇİCİ MADDE 2. —3656 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesine göre bütçe kanunlarına 

bağlı (D) cetvelinde yer alan aylıklı dersiamların kazanılmış hakları saklıdır. Bu sınıfta boşal
ma olduğunda, eski usul ve gelenek üzere teselsül ve terfileri yapılarak açık kalan kadrolar 
ertesi yıl bütçesine alınmaz. 

İntibaklar : 
GEÇÎCÎ MADDE 3. — 1. Geçici 1 nci madde gereğince atanmış sayılanlardan : 
a) Ortaokul ve daha yukarı derecedeki öğ:eniun kuruluşlarından mezun olan maaşlı jveya 

ücretli üımam - hatipler ile 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun yürürlüğe girmesinden önce 
icazet almış olup da yüksek öğrenim yapmış sayılan ücretli imam - hatiplerden 18 hizmet yılını 
bitirenler, ilk defa memuriyete alınışta girebilecekleri barem derecesinin üç üst, 12 yılı bitiren
ler iki üst ve altı yılı bitirenler bir üslt derecedeki maaşlı, 

b) İlkokul mezunu olup, Başkanlıkça açılmış ve açılacak kurslarda başarı gösteren ücretli 
imam - hatipler halen almakta oldukları ücretlere en yakın maaşlı, imam - hatipliklere atanırlar. 

c) İlkokulu bitirmemiş olup da beş (yıl içinde ilkokul diploması alan ücretli imam - hatipler 
hakkında da (b) bendi hükmü uygulanır. 

2. Bu suretle maaşlı kadrolara geçirilecek cami hizmetlilerinden açılan ücrettli kadroların 
sayısına eşidolarak en küçük dereceli ücret kadrosu ve ödeneği ertesi malî yıl bütçesinden düşü
lür. 

İkramiye : 
GEÇİCİ ÜVLADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevli olan müftü, gezici 

vaiz, vaiz, imam - hatip, hatip ve imamlardan on yıl içinde lise bitirme diploması alanlara 
(500) er ura ikramiye verilir. 

(L) cetveline alınan kadrolar : 
GEÇİCİ MADDE 5. — 1964 bütçe yılında mevkuf tutulacak kadroların en az sayısı ilişik 

(3) sayılı cetvelde (gösterilmiştir. 

Değişen deyimler : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kullanılmak üzere ka

nun yorumlarında : 
a) Yazılı «Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu» deyimi «Danışma, Araştırma ve İn

celeme Kurulu», 
b) İmam - hatip: imam, hatip, müezzin • kayyım, müezzin ve kayyımları topluca belirtilmek 

Üzere kullanılmış olan «Hayrat hademesi» deyimi de «Cami görevlileri» olarak adlandırılmıştır. 
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İlk ve Yüksek Aday Seçim Komisyonu ve seçimler: 
GEÇİCİ MADDE 7. — 1. Bu kanunun 18 nci maddesinde yazılı «Aday. Seçim Komisyonu» bu 

kanunun yayımı gününden bağlıyarak bir ay içinde kurulur. 
2. 19 ve 26 ncı maddeye göre, açık görevler için adayların seçimi bu kanunun yayımı gü

nünden bağlıyarak iki ay sonra yapılır. 
Kurul üyeliği için en az yaş haddi: 
GEÇİCİ MADDE 8. — 25 nci maddenin (a) bendindeki kırk yaşını bitirmiş olma haddi bu 

kanunun yayımından beş yıl sonraya kadar kurul üyelikleri için otuzbeş yaşını bitirmiş olarak uy
gulanır. 

Yeni döner sermayeye devrolunacdk kıymetler: 
GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle 5806 sayılı Kanuna göre kurulu 

«Dinî Yayınlar Döner Sermayesi» nin mevcut alacakları ile Hazineye ödenmemiş kâr fazlası ve 
1963 malî yılı işletme kârlan, özel ve tüzel kuruluşlara olan borçları bu kanunun 34 ncü maddesi 
ile kurulan «Dinî Yayınlar Döner Sermayesi» ne devrolûnur. 

Tüzük ve yönetmelik hükümleri : 
GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanun gereğince hazırlanması gerekli olan tüzük ve yönetmelikler 

yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümlerle genel hükümler uygu
lanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM i 

Yürürlük ve yürütme 
Yürürlük : 
MADDE 64. — Bu kanunun iller kuruluşu kadro ve ödeneğine ilişkin hükümleri 1 . 5 . 1964 

tarihinden ve diğer hükümleri yayım tarihini takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme: 
MADDE 65. — Bu kanunu Başbakan, Maliye ve İçişleri Bakanları yürütür. 
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URZrJlüM MİLLETVEKİLİ TAHSİN TEL-

LÎ'NİN TEKLİFİ 

Diyanet işleri Başkanlığı mer'i Teşkilât Kanu
nuna göre personel adedi 

[1] SAYILI CETVEL 
1). (.Türevin çeşidi Aded Aylık 

Merkez memurları 

1 Başkan 
3 » Yardımcısı 
8 Başkanlık Büro Şefi 

1 2 000 
1 1 500 
1 700 

3 
4 
6 
7 
5 
6 
8 
9 

10 
H 
12 

Müşavere ve Dinî Eserler inceleme Kurulu 

Üve 
Üye 

» Yardımcısı 
» » 

Mütercim 
>> 

Kütüphane Memuru 
Muvakkit 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

1 500 
1 250 
950 
800 

1 000 
950 
700 
600 
500 
450 
400 

Zatisi eri Sicil ve Levazım Müdürlüğü 

6 
8 

H) 
11. 
11 
9 

11. 
11 

u 
13 
11 
10 
12 

Müdür 
» Muavini 

Sicil Mümeyyizi 
Sicil Memuru 
Memur 
Muamelât Şefi 
Tahakkuk Memu ru 
Tetkik Memuru 
Dosya Memuru 
Kâtiı> 
Ambar ve Levazım Memuru 
Ayniyat Muhasibi 
Memur 

* 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
ı-
1 

950 
700 
500 
450 
450 
600 
450 
450 
450 
350 
450 
500 
400 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

* • a * ' * • • • * • * " ' • • ' " v " " " • • • ' • " - ' " • ' • * . - ' • • " • • - • . " - . , 

Hayrat Hademesi İşleri Müdürlüğü 

(i Müdür 
8 » Muavini 

10 Tevcih İşleri Şefi 
11 Memur 
12 » 
13 » 

istanbul Teşkilâtı 

Mushaflar İnceleme Kurulu 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

950 
700 
500 
450 
400 
350 

8 Başkan 
11 Üye 
12 Başkâtip 

Yazı işleri ve levazım kalemi 

9 Vaiz ve Hayrat Hademesi mura
kıbı 2 

10 Mümeyyiz 1 
10 Ayniyat Muhasibi ve Mutemet 1 
12 Tahakkuk Memuru 1 
14 Kâtip 1 
12 TebeiTÜkât Ambar Memuru • 1 
13 Hayrat Hademesi Kontrol Me

muru 1 
14 Kâtip (Hayrat Hademesi) 1 

Şer'iye sicilleri mahzeni kalemi 

1(1 Başmemur 1 
12 Tetkik ve Tasnif Memuru 1 
12 Muhafaza ve Muamele Memuru 1 

700 
450 
450 

600 
500 
500 
400 
300 
400 

350 
300 

500 
400 
400 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. 

1 
2 

2 

4 
4 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
3 
3 

Görevin çeşidi 

Diyanet işleri Başkanı 
•Ellyanet İşleri Balkanı Yar
dımcısı 
Danışma, Araştırma ve in
celeme Kurulu Başkanı 
Danışma, Araştırma ve in
celeme Kurulu Üyesi 
Mütercim (Batı dilleri) 

» (Doğu dilleri) 
Raportör 

Aded Aylık 

Teftiş Kurulu Başkanı 
Başmüfettiş 
1 nci Sınıf Müfetltîş 
2 » » 
3 > > 
Müfettiş Yardımcısı 
Huîkuk Müşaviri 
Plân, Organizasyon ve Metot 
Müşaviri 

4 Plân, Organizasyon ve Metot 
Müşaviri Yardımcısı 

5 Müdür 
6 Müıdür Yardıimcısı (Bfofı ida

re Amirliğini de yapar) 
5 Tabip 
7 Teberrükât Eşyası Saymanı 
7 Ayniyat Sorumlu Saymanı 
7 Döner Sermaye Saymanı 
5 Sivil Savunma Uzmanı 
7 Kitaplık Uzananı (Ihtısaîs yeri) 
7 istatistik, Rapor ve Belge 

Derleme Uzmanı (İh. yeri) 
7, Yayın işleri Uzmanı (Ih. yeri) 
6 Vakit Hesaplan Uzmanı (Ih. 

yeri istanbul'da) 
7 Mushaflar inceleme Kurulu 

Uzmanı (Ih. yeri istanbul'da) 
8 Mushaflar inceleme Kurulu 

Uzman Yardımcısı (îh. yeıft 
' Manbul'da) 

11 Muslhaflar inceleme Kurulu 
Memuru (istanbul 'da) 

6 Şer'i Belgeler Arşivi Uzmanı 
(Ih. yeri istanbul'da) 

14 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 

1 2 000 

2 1 750 

1 1 750 

1 500 
1 250 
1 250 

950 
800 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
500 

1 500 

1 500 

1 1 250 
4 1 100 

950 
1 100 

800 
800 
800 

1 100 
800 

800 
800 

950 

800 

2 700 

1 450 

1 950 

D. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
10 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1\ 
12 

Görevin çeşidi 

7 Şer'i Belgeler Arşivi Uzman 
Yardımcısı (Ih. yeri istan
bul'da) 

8 Şef 

9 Mutemet, ve Satmalına Me
muru 

9 Ambar Memuru 
9 Memur 

10 » 
11 Memur 
12 » 

İller kuruluşu 

3 Müftü (istanbul, Ankara) 
"4 > (izmir, Adana, Bur

sa, Eskişehir, Gazi
antep, Konya, Kay
seri, Sivas, Erzurum, 
Samsun) 

5 » (Malatya, Diyarba
kır, Sakarya) 

Yardımcısı 

4 Gezici valiz 
'5 > > 
6 
7 
8 
9 

Vaiz 

» 

> 

Aded Aylık 

2 
16 

1 
12 
14 
16 
18 

800 
700 

600 

600 
600 
500 
450 
400 

1 500 

10 1 250 

3 
17 
40 
6G 
150 
200 
150 
67 
2 
3 
5 
10 
15 
25 
2 
5 
10 
15 
75 
120 
150 
160 

1 100 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
500 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
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8 Şef 
9 » 

10 
11 

10 Cami Hikmetlileri Denetçisi 
11: * > > 
12 » » » 

11 Memur 
12 > 
13 » 
14 > 
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xm Ayl* D. 

6 
11 
20 
30 

700 
600 
500 
450 

10 
1*5 
20 

30 
80 

220 
300 

İstanbul Müftülüğü Bürosu 

7 İdari İşler Âmiri 1 
8 Şef 2 
8 Ayniyat ve Teberrükât 'Saymanı 1 

10 Gama Hizmetlileri Denetçüfi 4 
10 Mutemet 1 

80& 
450 
400 

450 
400 
350 
300 

800 
700 
700 
500 
500 

Görevin çeşidi 

10 Tahafekulk Memuru 
10 Ambar Memuru 
10 Memur 
11 » 

Oami görevlileri 

5 Başimam - Hatip (îh. yeri) 
6 » > 
7 » » 
$ » » 
9 ı* > 
7 îmana - Hatip 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Afted Aylık 

1 500 
1 500 
3 500 
4 450 

5 
10 
15 
30 
40 
25 
50 
60 

100 
150 
250 
750 

2 500 

1 100 
950 
800 
700 
60O 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
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Geçici Komisyon raportt * 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 28 . 1 . 1965 

Esas No. 2/101,2/146,2/105,2/643,1/670' 
Karar No. 3 - •' '• 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Geçici Komisyonumuza havale edilen, C. Senatosu izmir Üyesi Ömer 
Lûtfli Bozcalı ve 126 arkadaşının Diyanet' Reisliği teşkilât ve vazifeleri kanun teklifi, Konya Millet
vekili ihsan Kabadayı ve 10 arkadaşının, C.^Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşı, 

*• Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin aynı mahiyette kanun teklifleri ile, Diyanet işleri Başkanlığı 
'kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarını Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

1340 tarihli ve 429 sayılı Kanunda Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmış aynı kanunla (... d;ni 
mübini islâmm bundan maada itikadat Ve ibadata dair bütün ahkâm ve mesailinin tedviri ve mües-
sesatı diniyenin idaresi...) ile görevli bir (Diyanet işleri Reisliği) kurulmuştur. Asıl kuruluş, görev 
ve yetkileri 2800 sayılı Kanunda belirtilen bu müessese değişen ihtiyaçlar karşısında çıkan çeşitli 
ek ve değişiklik kanunları hükümlerince idare edi'egelmektodir. Ancak geçen zaman içinde değişen 
Devlet düzeni ve vicdan hürriyeti anlayışı karşısında yürürlükte olan bu ekli ve tadilli kanunlar 
ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmıştır. 

•Anayasamızın 154 ncü maddesi, genel idare içinde mütalâa ettiği Diyanet işleri Başkanlığının 
görev ve yetkilerinin özel kanununa göre yürüteç sğini emretmektedir. 19 ncu maddede tarifini bu
lan din ve viodan hürriyeti anlayışına uygun nitelikte bir din işleri teşkilâtını kurmak maddenin 
mâna ve ruhundan çıkan bir zarurettir. 

Yeni ve modern anlayışta, müspet görüşlü, ayiın din adamlarının yönettiği bir din müessesesi
nin vücuduna her zamandan çok ihtiyaç duyulduğu da her türlü izahtan varestedir. 

Bu mevzuda sunulan pek çok «ıillıeıtıvekili ve s matörün imzalarını taşıyan muhtelif kanun tek
lifleri de sebebin izahının kâfi delilidir. Yüce Meclise sunulan bu tekliflere, uzun müddet çalışma 
ve tetkik sonunda hazırlanan Hükümet tasarısı da inzimam etmiştir. Teklifleri ve tasarıyı birlikte 
inceleyen Komisyonumuz tasarının esasa alınması ̂ ı kabul ile müzakereye başlamıştır. 

Tasarıda ön görülen temel ilkeler özetlendikte : 
1. Anayasamızın lâiklik prensibine, din ve vicdan hürriyeti anlayışına uygun, genel idare için

de yer alan Diyanet işleri Başkanlığının görevlerimi vo yetkilerini belirtmek. 
2. iki asıl, birçok da ek ve değişiklik hüküm1 eri taşıyan çeşitli kanunlarla görev yapan kurulu

şun faaliyetini tek kanunla yürütme imkânı sağlamak. 
3. Her türlü modern ve müspet bilgilerle mücehhez, aydın din adamlarına muhtacolan müesse 

şeyi bu imkâna kavuşturacak kadroyu sağlamak. 
4. Kuruluşun hizmetlilerine, diğer Devlet hizmetlilerine denk kadro, maddi ve malî imkân sağ

lamak. 
5. Dinin çeşitli konularında bilimsel inceleme ve araştırmaları ilmin ışığında yapıp, alman so

nuçlarla halkın aydınlatılmasını, toplumun inanç ve ahlâk ilkelerinde birlik ve bütünlüğünü sağla
mak. Bu suretle dindar halkımızı dinin tecviz etmediği hurafe ve bâtıl taassuptan kurtarmak amacı 
esas alınmıştır. 

Aynı görüş ve prensipten hareket, eden Karma Komisyon bu amaca ulaşılabilmesini temin için 
tasarıda bâzı değişiklikler yapmıştır. Altı bölüm içinde 43 madde ve 6 geçici madde halini alan ka
nun son şekliyle aşağıdaki ana hatları ve bölümleri kapsamıştır. 

Kanunun ana hatları ve bölümleri : 
Birinci bölüm: Kuruluş ve görevler; 
Merkez ve iller kuruluşu ile kuruluşun çeşitli kademelerinin görev ve yetkilerini düzenler. 

M.: Meclisi .:- ( S. Sayısı : 831) 
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İkinci bölüm: Personel işleri; 

"* Kuruluş görevlilerinin atanma usulleri, nitelikleri ve disiplin kurulları ile disiplin işlemlerini 
kapsar. 

Üçüncü bölüm: Malî hükümler; 
Üst derece maaşı, ödenek ve yolluk verilmesi; döner sermaye, mazbut vakıflara ait cami gider

leri ve sair hususu ihtiva eder. 
•Dördüncü bölüm: Çeşitli hükümler; 

Başka görevlerde çalıştırma, uzmanlardan faydalanma, vâ'zedecekler, vekil imam ve hatipler, 
aylıiklı ve ücretli kadrolar ile kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılacak hükümleri kapsar. 

Beşinci (bölüm: Geçici hükümler; 
Mevout durumun yeni hükümlere göre ıslah ve intikalini temin edecek maddeleri getirmektedir. 
Altıncı bölüm: Yürürlülk ve yürütme; 
Kanunun yürürlük tarihiyle yürütülmesinin yetkisini bildirir. 
Maddelerin gerekçeleri: 
Birinci bölüm: (Kuruluş ve görevler) 
Birinci madde: «islâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din 

konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere...» demek suretiyle Diyanet İş
leri Başkanlığının kuruluş gayesi ve görevi ilmî tarif esaslarına uygun şekilde tesbit edilmeye çalı
şılmıştır. 

İslâm Dininin mevzuu inanç, ibadet, muamelât ve islâm ahlâkını telkin gibi esasları ihtiva eder. 
Medeni faaliyetlerin şer'i ahkâma göre tanzimi Anayasamızın lâik devlet telâkkisi muvacehesinde 
bahis konusu olamıyacağı cihetle ve kırk yılı aşan tatbikat ile de islâm dininin muamelâta taallûk 
eden kısmı medeni kanunlarla düzenlenegeldiği garçeği karşısında Diyanet İşleri Başkanlığına böyle 
bir vazife vermek modern hukuk anlayışı ve lâik Devlet görüşü ile bağdaşamaz. Bu sebeple Diya
net İşleri Başkanlığı inanç, ibadet ve islâm ahlâkı ile ilgili işleri yürütmek ve yönetmekle görevlen
dirilmiştir. 

Din konusunda toplumu aydınlatmak ve bu aydınlatma işinin bilhassa yapılacağı ibadet yerle
rini yönetmek de Başkanlığın asli vazifesi olmak gerekir. Toplumun dinî kurallar kisvesi altın
da bâtıla ve hürafata yöneltilmesini önlemek; ancak islâm dininin gerçek kurallarını, düzenli 
bir kuruluşun resmî denetimi ve gözetimi ile, bilimsel yolda yürütmekle mümkündür. Bu gö
rev ise sadece Anayasamızın 154 ncü maddesi il o genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri 
Başkanlığına verilebilir. 

Başkanlığın doğrudan Başbakanlığa bağlanması müessesenin özelliğinden gelmektedir. Müslü
man Türk halkının mânevi liderliğini temsil eden bir makamın aslında muhtar ve hattâ müstakil 
bir müessesenin başında bulunması gerekir. Ancak islâm dininin kuruluş prensipleri ve tarihî 
akışı, bu dine ruhban sınıfına dayanan bir cemaat idaresi karakteri vermemiştir. Bunun içindir 
ki, lâyik devlet görüşü esnasına dayanan Anayasamızda, 154 ncü madde tedvin edilerek dinî 
faaliyetler Devletin himaye ve siyasetine tevdi edilmiştir. 

Bu sebeplerle Başkanlığın Başbakanlığa bağlanması Devletin yürütme organı olan Hükümet ve 
onun başı olan Başbakanla doğrudan ilişiğini tesbit eder. Aynı zamanda bu görevin bir Devlet 
Bakanına devredilmesi gibi politik ilişiğide önler. 

İkinci madde: Bu madde modern organizasyon sistemleri göz önüne alınarak ve Hükümet 
tasarısından değişik bir usule dayanılarak tedvin edilmiştir. 

Osmanlı Devleti idare sistemi geleneğine uygun, klâsik kuruluş esasları terkedilmiş, bunun 
yerine kısmen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde denen miş ve çok iyi netice alınmış olan bir sisteme yak
laşılmıştır. Buna göre, merkez kuruluşu (Temsil, karar, yürütme, denetim - teftiş - ve hukukî 
danışma - hukuk müşavirliği -) organlarından meydana gelen beş esas, (Personel ve donatım) 
organlarından meydana gelen iki yan - destek - kuruluş, halinde düzenlenmiştir. 
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Taşra kuruluşu ise il ve ilçe müftülükleri şeklinde düzenlenmiş olup, kendi aralarında temsil 

ve idare yetkisi müftülüklere verilmiş, onlar da merkeze bağlanmak suretiyle kurulaşun açılma 
ve yayılma elastikiyeti sağlanmıştır. Buna gö re kuruluş : 

A) Başkanlık; 
1. Diyanet işleri Başkanı, 
2. Diyanet işleri Başkan yardımcıları, 
B) Merkez kuruluşu; * 
1. Din İşleri Yüksek Kurulu, 
2. Din ve Dinî Eğitim ve öğretim işleri Dairesi, 
3. Teftiş Kurulu, 
4. Hukuk müşavirliği, 
5. Personel dairesi, 
6. Donatım Müdürlüğü; 
C) iller Kuruluşu; 
1. il müftülükleri, 
2. ilçe müftülükleri şeklinde düzenlenmiştir. 
Üçüncü madde: Bu maddede Başkanın, kuruluşun en yüksek temsilcisi sıfatı ile, bütün çalış

maları düzenliyeceği, yürüteceği ve deneteceği esası öngörülmüştür, ikinci maddede birisinin idari, 
diğerinin ilmî işlerde Başkana yardımcı olması düşünülerek konan iki Başkan Yardımcısından 
her hangi birinin Başkana yokluğunda vekâlet etmesi uygun mütalâa edilmemiştir. Bu sebeple 
Başkana, vazifesinden ayrılırken kendi işlerini görmekte güveneceği foir kimseyi vekil tâyin et
me yetkisi esası kabul edilmiştir. Başkanın bu ayrımı yapamadığı veya yapmadığı hallerde ise, 
kuruluş içinde niteliği ve otoritesi bakımından Başkana en yaklaşık değerde olan, Din işleri Yük
sek Kurulu Başkanının bu görevi alması uygun görülmüştür. 

Dördüncü madde: Başkan yardımcılarının, birisi idari diğeri ilmî işlerde Başkana yardımcı 
olan kişiler olması sebebiyle, görevlerinin Başkan tarafından verilmesi esası bu maddede kabul edil
miştir. 

Beşinci madde : Hükümet tasarısında (inceleme, araştırma ve danışma kurulu) olarak adlan
dırılan bu kurul 'komisyon teklifinin ikinci maddesinde belirtilen esaslara göre Başkanlığın en 
yüksek karar organı sayılmaktadır, inceleme, araştırma ve danışma bu kurulun görevleri arasın
dadır. Ancak kurul yaptığı inceleme ve araştırmalardan aldığı neticeleri ve kendisine danışılan 
hususları da karara bağlıyacak bir niteliktedir. Ayrıca kurulun işleri, adında sayılan konuların 
hududunu herzaman aşabilir. Bu sebeple görevlerinin sayımından ad alan bir kurul yerine (Din 
içleri Yüksek Kurulu) adının verilmesi uygun bulunmuştur. 

Kurulun teşkilinde Hükümet tasarısının öngördüğü iki ayrı menşeden gelen (Asıl üye ve mü
şavir üye) ayrımı uygun mütalâa edilmemiştir. Her ilim dalının çok çeşitli branşlara ayrıldığı ve git
tikçe mevcudun da yine branşlara ayrılma istidadı gösterdiği bir ortam içinde, ilmî mütalâası 
için mahdut sayılır ve devamlı müşavir istihdamı yerine, her konu için yetkili uzmanlardan mü
talâa almak ve gerektiğinde müşaverede bulunmak yolunun modern araştırma ve inceleme tek
niği he uygun olacağı düşünülmüştür. Bu sebeple kurulun on üye ile bir Başkandan teşekkülü ön
görülmüştür. 

Din işleri Yüksek Kurulu, Din işleri ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak, som
lara cevap vermek, dinî eserler tercüme ve telif etmek veya tercüme ve telif edilen eserleri 
inceleyip basımına karar vermek, hutbe ve vaızların esaslarını teslbit etmek ve örnek metinler ha
zırlamak, Başkanlıkla ilgili yönetmelik ve programları hazırlamak, din şûrası toplamak gibi dinî 
faaliyetlerin bilimsel karakter taşıyan yönlerinde karar vermekle görevlidir. 

Bu madde kurulun teşekkülü ile görevlerinin anahatlarım düzenlemiş olup bu esaslar gere
ğince çalışma usullerinin bir yönetmelikle tesbiti öngörülmüştür. 
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Altıncı inadde : İkinci maddede adı geçen yeni kuruluş esaslarına göre Diyanet İşleri Başkan

lığının yürütme organı olan (Din ve Dinî Eğitim ve öğretim Dairesi) tasarıda mevcudolmadığı 
cihetle bu madde dairenin kurulma şeklini düzenlemiştir. Buna göre daire kendisine bağlı iki ayrı 
müdürlükten teşekkül etmektedir. 

Yedinci madde : Altıncı madde ile teşkilâtı düzenlenen (Din ve Dinî Eiğtim ve öğretim 
Müdürlüğü) nün görevlerini belirten bu madde de yeni tedvin edilmiştir. 

Dûn ve Dinî Eğitim ve öğretim Müdürlüğü adından anlaşılan görevini elde edilecek 
netice ve varılmak istenen gaye bakımından aşağıdaki yönlerden yapacaktır : 

a) Kuruluş mensuplarının eğitimi : Diyanet İşleri Teşkilâtında çalışanların, meslekin 
gerektirdiği nitelik ve olgunluğa erişmesi için, (İş başında eğitim) esasına göre yetişmesini 
sağlamak. Bu maksatla kurslar, seminerler açmak ve konferanslar t eritip etmek veya mevcud 
olanlara personelin devamını temin etmek. 

»Kuruluşa eleman yetiştiren okullarla ilgilenmek : (Tevhidi tedrisat kanunu) gereğin
ce Millî Eğitim Bakanlığı İDiyanet İşleri Teşkilâtında çalışacak elemanları yetiştiren okulları 
açmakta ve idare etmektedir. Ancak ilerde kuruluşun elemanları olacak kimselerin meslekî 
eğitknd (Başkanlığı yakından ilgilendirir. Bâzı Bakanlıkların bu tip okulları Tevhidi Tedrisat 
Kanununa rağmen kendi bünyelerinde açıp idare ettikleri de bıir vakıadır. Bu madde de ön
görülen usul ise, Tevihidi Tedrisat Kanununun yürürlükte olan hükümlerini zedelemeden, idare 
ve idamesi Millî Eğitim Bakanlığına aidolan meslekî okulların meslek dersleri programları
nın tanziminde bir kollaıbrasyon amacını gütmektedir. 

c)> Laik Okullardaki Din Dersleri ile iliklenmek : Dâiık Devlet ıgörüşü esasına uygun 
olarak Millî (Eğitim Bakanlığının İlk ve Orta dereceli okullarda din dersi okutması veya 
okutmaması ile değil, sadece okutulan ders kitapları ve müfredat bakımından - Başkanlığın 
görev sahasına doğrudan ilişkin olması sebebiyle - ilgili BakanlıkJla işbirliği yapmak. 

ç.) Toplumun Dinî Eğitimi İle İlgilenmek : Toplumun din konusunda aydınlatılması Diya
net İşleri Başkanlığının asil görevleri cümlesinden olduğu cihetle ıbirinei maddede Başkan
lığın kuruluş maiksatlarj arasında sayılmıştır, 

Toplum eğitimi Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetikilerindendir. Ancak toplumun dinî yön
den ayduılatılanası büyük çapta ibadethanelerde yapılmakta ve bu aydmliaitma geniş mikyasta inanç 
ve ibadete, kısmen de İslâm ahlâkına inhisar etmektedir. Bir mânada toplumu din konusunda eğit
mek olan bu faaliyetin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir daire tarafından düzenlenmesi zaru
reti aşikâr olmuştur. 

d) ve e) Millî ülkülere bağlılıkla ilgilenmek : Yirminci asrın i/kinci yarısında, hızla ilerTiyen 
dünya tekniğine rağmen, -karanlık emellerini Müslüman Türk Milleti arasında kurunu vüstaî 
inanç ayrılıklarını fcörüikliyerek gerçekleştirmek istiyen zararlı cereyanlara karşı, millî birliği ve 
nriilî ülkülere bağlılığı din yönünden korumak için gerekli tedbirli almak da bu müdürlüğün görevleri 
arasına katılmıştır. 

f) Kuran (kursları ile ilgilenmek : Toplumun ihtiyacından doğan ve bir realite olarak ortada 
duran Kuran kuraları, her türlü kontrol ve mura kabeden uzak, kendi başıboşluğu içinde gelişmek
tedir. Bir yönü ile Millî Eğitim Bakanlığını, bir yönü ile de Diyanet İşleri Başkanlığını ilgilendi
ren bu müesseseye toplumun ihtiyacını karşı! ıyasak - yeterlikte ve nitelikte - bir düzen vermek ve 
bunun içlin ilgili bakanlıklarla koordine çalışmalar yapmak bu dairenin görevleri arasına alın
mıştır. v 

SeMzinei madde — İkinci ve altıncı maddedeki kuruluş düzenine göre adlandırılan (Derleme ve 
Yayım Müdürlüğü) nün görevleriini belirten bu madde tasarının 10 ncu maddesine tekabül etmek
tedir. 

Bu maddede adı geçen ve teknik sebeplerle İstanbul'da kurulması öngörülen muıshafları inceleme 
ile görevîi (Uzmanlar Kurulu) İslâm memleketlerinden sadece Türkiye'de mevcudolup bütün İslâm 

s âlemine şâmil hizmetleri sebebiyle, bilhassa kanunda zikredilmesinde fayda mülâhaza olunmuştur. 
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Dokuzuncu madde — Bu madde tasarının altıncı maddesine tekabül etmektedir. İkinci maddenin 

sistematiğine uygun olarak sırası ddkuz numaraya alınmıştır. Tasarıdaki (...Diyanet î§lerı. Baş
kanlığı kuruluşunun bütün işlerini teftiş eder» cümlesi, teftişin başkan adına yapıldığını belirtmek 
amacı ile «müfettişler kuruluşun bütün işlerini başkan adına teftiş ederler. Hizmeti ve hizmetlileri 
denetlerler, soruşturma yaparlar». Şeklinde değiştirilmiştir. 

Onuncu madde — Tasarının 7 nci maddesine tekabül etmektedir. Aynı mucip sebeplerle ve ay
nen kabul edilmiştir. 

Onbirinci madde — ikinci maddede düzenlenen kuruluş esaslarına göre (Personel Dairesi) ola
rak adlandırılan bu daire; 

1. özlük İşleri Müdürlüğü, 
2. Meslek Teşekkülleri ile İlgilenme ve Moral Hizmetler Müdürlüğü, 
3. Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü olmak üzere üç müdürlük halinde teşkilatlandırılmıştır. 
Onikinci madde — Tasarının sekizinci maddesine tekabül etmektedir. Ancak tasarıda bir müdür

lük olarak öngörülen ve görevleri sayılan bu daire, komisyonca personel dairesine bağlı özlük işleri 
müdürlüğüne karşı tutulmuştur, özlük işleri müdürlüğünün görevlerini düzenliyen bu maddeye gö
re, başkanlığın memur ve hizmetlilerinin bütün özlük işleri bu müdürlükçe yürütülecektir. Başkan
lığa görev ve ücret bakımından bağlı olmıyan fahrî vaizler ve köylerdeki din hizmetlerinin sicille
ri de bu müdürlüğün gözetimi ve denetimi altında il müftülüklerince tutulacaktır. 

Onüçüncü madde — Meslek teşekkülleriyle ilgilenme ve moral hizmetleri müdürlüğü bu madde 
uyarınca meslekî teşekküllerle başkanlık arasında bağ kurmayı, meslek mensuplarının onurunun mu
hafazasını, hizmette vçrim artırıcı (moral g-ücü) nün teminini sağlıyacaktır. 

Bu madde tasarıda mevcudolmayıp komisyonca tedvin edilmiştir. Dernekler, federasyonlar ve 
hattâ federasyonlar birliği halinde teşkilâtlanan muhtelif meslek teşekküllerinin başkanlıkla ilgili 
işleri, belli bir dairece yürütülmediği için, doğrudan ilgisi olmıyan kısımları işgal etmektedir Bu 
işlerin başkanlıkta belli bir dairece yürütülmesi zaruretine aynca modern iş randımanı tekniğine 
uygun olarak görevlilerin hususi hayatına, dinlenîne ve tatil düzenlerine ilgi göstermek zaruretine 
kani olan Komisyon bu müdürlüğü ihdas etmiştir. -

Ondördüncü Madde — Tasarının onbirinci maddesine tekabül eder. Tasanda (İdari İşler 
Müdürlüğü) olarak adlandırılan bu müdürlüğü, görevinin iki ayn çeşidini kapsaması bakımın
dan, Komisyon (Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü) şeklinde değiştirmiş ve maddeyi de bu esasa 
göre tadil etmiştir. 

Onbeşinci Madde — Bu madde (Donatım Müdürlüğü) nün görevlerini düzenlemektedir. Tasa
rının dokuzuncu maddesinde (Cami hizmetleri ve Levazım Müdürlüğü) adıyla görevleri sayılan 
müdürlük yerine ve tasarının (çeşitli hükümler) başlığı altındaki beşinci bölümünde (cami ve 
mescit yapılması) ve (teberrükat eşyası ve bağışlar) başlığı ile düzenlenen (31 ve 33) ncü '. 
maddelerinde sayılan işleri de görevlerine katmak suretiyle bu müdürlüğe yeni bir şekil verıT-
miştir. 

Bu daire görevlerinin özelliği itibariyle, klâsik levazım ve kırtasiye işiyle uğraşan bir yer 
olmaktan çıkarılmıştır. İkinci maddedeki tekniğe uygun olarak başkanlığın esaslı yan kuruluşla
rından birisi haline getirilmiştir. Aynca tasarıda (31 ve 33) ncü maddelerde yer alan fakat baş
kanlığın hangi kısmı tarafından yerine getirileceği belli olmıyan işler de bu suretle sorumlusuna 
havale edilmiştir. 

Müdürlüğün görevlerinin ana hatları maddenin (a, b, c, ç, d, e ve f) bendlerinde sayılmış ve 
işin-tatbikata ait .teferruatının düzenlenmesi bu maddenin ışığı altında yapılacak tüzük ve yönet
meliğe bırakılmıştır. 

Onaltmcı Madde — Tasarının onikinci maddesi aynı mucip sebeplerle onaltmcı madde olarak 
kabul edilmiştir. Ancak (ilce) yerine (ilçe) yazılmıştır. 

Onyedinci Madde — Tasarının 13, ve 14 ncü maddelerine tekabül etmektedir. İl ve ilçe müf
tülerinin müşterek olan görevlerini tekrar etmemek için bu iki madde bir numara altında birleş-
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tirilmiştir. Bu maddeye göre müftüler bölgelerinde başkanlığı temsir ederler. Din hizmetlerini ve 
din müesseselerini yönetirler. Bu, kanunda atama yetkisi kendilerine verilmiş olan görevlilerin sU 
çillerini tutarlar. 

Onsekizinci Madde — Tasarının onbeşinci maddesine tekabül eder. Maddeye ayrıca tasarıda 
olmıyan iki fıkra eklenmiştir. 

(Sosyal hizmetlerin ifası için yapılan toplantılarda ve lüzum görüldüğünde yetkililerin müsaa
desi ile vaiz ederler.) 

(Vaizler mmtakaları dışında bulundukları takdirde mahallin müftüsünün müsaadesi ile halkı 
tenvir edebilirler.) şeklinde olan bu iki fıkra tasarının (29, 30) ncu maddelerinde Komisyon tek
lifinin (33 ve 34) ncü maddelerinde belirtileri özel surette yetki verilmiş veya özel surette gö
revlendirilmiş olanlar dışında, ^esasen Diyanet işleri Başkanlığının görevli vaizi durumunda olan 
kimselerin, bu görevlerini o kanunun tâyin ettiği yerlerden başka yerlerde de, bâzı şartlarla, ya
pabileceklerini göstermektedir. 

Ondökuzuncu Madde — Tasarının onaltıncı maddesine tekabül eder. (imam hatiplerin gö
revleri) başlığı ile düzenlenen tasarı maddesi Komisyonca değiştirilmiş (Cami görevlileri) şeklin
de tedvin edilmiştir, il, ilçe ve köylerdeki cami hizmetlileri sadece imam - hatiplerden ibaret de
ğildir. Müezzin, kayyım ve saire gibi diğer hizmetliler de vardır. Tasarı sadece imam - hatip
lerin görevlerinin bir yönetmelikle düzenleneceğini kabul etmektedir. Tasarının başka maddele
rinde de diğer cami hizmetlilerinin görev ve yetkilerine ilişen bir hüküm yoktur. Bu sebeple 
madde yeni şekliyle bütün cami hizmetlilerinin görevlerini kapsıyari bir yönetmeliği öngörmek
tedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

özlük işleri 

Yirminci madlde — Komisyon teklifinim yirmibirinci maddesi ('b) bendinde Din işleri Yüksek 
Kurulu üyelerini özel bir atama usulüne tabi tutmuştur. Bu usule göre üyeliğe atanacakların önce 
aday olarak tesbT.ti gerekmektedir. Bu sebeple adayları tesbit edecek 'müessesenin teşekkül tarzı ile 
görev ve yetkisini, seçilme ve seçme usullerini, toplanma şart ve zamanını tesbit etımek üzere 'bu 
madde tedvin edilmiştir. Kanun yapma tekniğine uygun olması düşüncesiyle de, atanmadan önce 
yapüacaik bir işlemi düzenlllyen bu madde daha öne alınmıştır. 

Kurulun teşekkülünde bilhassa, atanacak kimse nün nîMiği ve .görülecek Mızimieltiin özieliği göz 
önüne alınmıştır. Bu sebeple atanan üye ile birli kite çalışacak diğıer üiyeierin, Mierlkeız Kuruluşum
dan iki daire başkanının, Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Umum Müdürünün, dinî ilimlerde 
kariyer sahibi öğretim üyelerinin ve nihayet teşkilâttan, sıeçteim ve seçilmiş, iblir kuşam dioı görevltMaıiın 
katıldığı bîr kurul olarak tesbit edilmiştir. ' * 

Yirmibirinci makide — Hükümet tasarısının onye&in/îi maddesine tekabül eden madde atanmalar
da izlenecek usulü göstermekte ve atamaya yetkili mercileri belirtmektedir. Bu maddenin tedvinin
de tasarının ana görüşüne sadık kalınmakla beraber bâzı teknik hususlarda ve özellikle (ıb) benJdinin 
tanziminde ayrı görüşlerden hareket edilmiştir. Buna göre : 

a) Driyanet işleri Başkanı, Başbakanın teklifi ile, Cumhurbaşkanının imza edeceği, Bakanlar 
Kurulu kararı ile atanacaktır. Taşandaki (veya yetkili Devlet Bakanının teklifi ile) ibaresi Ko
misyon teBifinin birinci maddesi gerekçesinde belirtilen sebeplerle Diyanet işleri Başkanlığının 
doğrudan Başbakana bağlı olması muvacehesinde maddeden çıkarılmıştır. 

ib) Din işleri Yüksek Kurulu üyeleri aday tesihit 'kurulunun ıgizli oy ve salt çoğunlukla açık 
yerin iki katı olarak seçecekleri adaylar arasından, Diyanet işleri Başkanının teklifi, Başbaka
nın inhası üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile atanacaklardır. 

Bu Ibendde tasarının getirdiği görüş ile karma Komisyon görüşü ayrı istikamette gelişmekte
dir. Bu ayrılık ise, tasarının (Araştırma inceleme ve Danışma Kurulu) diye adlandırdığı ve beşinci 
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maddede görevlerini saydığı kurul ile, Komisyonun (Din îşleri Yüksek Kurulu) olarak adlan
dırdığı ve teklifin beşinci maddeftinde görevlerini sıraladığı kurul arasında; görev alanının şü
mulü, göreceği işin çeşidi, yetkilerinin derecesi ve kurula tanınan niteliğin farklılığı sebebine 
dayanmaktadır. 

Karma Komisyon teklifinin beşinci maddesinde (Din işleri Yüksek Kurulu) nun Diyanet 
işleri Başkanlığının en yüksek karar organı olduğu kabul edilmiş, bu kurula en seçkin din 
adamlarının atanabilmesi de ancak yirminci maddede belirtilen nitelikte bir organın tesbit ede
ceği adaylarla sağlanacağı mümkün görülmüştür. 

c)i Din işleri Yüksek Kurulu Başkam, Kurul üyelerinin kendi aralarından seçip Başbaka
nın tasdiki ile atanması tamamlanacak bir zat olacaktır. Bu prosedür, yüksek vasıfta din adam
larının kendilerine başkanlık edecek kimsenin niteliklerini daha iyi bileceği kanaatiyle tercih 
edilmiştir. 

ç) Diyanet işleri Başkan yardımcıları ile, niteliklerinde ve görevlerinde Karma Komisyonun 
bâzı özellikler öngördüğü, (Din ve Dinî Eğitim ve öğrettim işleri Dairesi Başkanı), Teftiş Kurulu 
Başkanı, Donatım Müdürü gibi mıerkaz kuruluşu bölüan başkanlarının ve Uuıkulk Müşaviri, müfet
tişler ve il müftülerinin ortak kararname ile atanacakları esas kaibul edilmiştir. Bu prosedür 
eşit seviyedeki Devlet memurlarının tabi olduğu usûl olması sebebiyle tercih edilmiştir 

d) Merkez kuruluşu müdürleri ile diğer memur ve hizmetlileri müfettiş yardımcıları, ilçe 
müftüleri ve vaizler Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Diyanet işleri Başkanlığınca ata
nacaklardır. Personel Dairesi, kuruluşundaki özellik bakımından, klâsik özlük işleri Müdürlüğü 
niteliğinden farklı olması sebebiyle bâzı hizmetlilerin inhasında görevli kılınmıştır. Onun inhası
na bağlanan kişilerin Diyanet işleri Başkanı tarafından atanması ise idare hukuku anlayışının 
tabiî sonucu olmak gerekir. 

e) ve f) Kadrolu imam - hatipler, ilgili müftünün inhası ile Başkanlıkça atanacaktır. Bu 
bend tasarının onyedinci maddesinin (d) bendine tekabül eder. Ancak, tasarı (il, ilçe ve belediye 
teşkilâtı bulunan yerlerin imam - hatipleri) demekle köylere kadrolu imim - hatip vermejri öngör
memektedir. Karma Komisyon teklifinin 29 ncu maddesinde köylere de kadrolu imam - hatip ve
rilebileceği kabul edildiği cihetle tasarının (d) bendi iki ayrı bend haline getirilmiş ve bu yeni 
görüşe uygun olarak tedvin edilmiştir. 

g) Tasarının onyedinci maddesinin (e) bendine tekabül eden bu bendde vali ve kaymakamlar 
yerine atama yetkisi Diyanet işleri Başkanına verilmekle kuruluşun kendi personeli üzerinde ta
sarruf hakkına riayet olunmuştur. 

Yirmiikinci madde — Hükümet tasarısının onsekizinci maddesine tekabül eden bu maddenin 
tedvininde kuruluşun yeni hürriyetine vücut verecek bâzı anagörüşlerden hareket edilmiştir. 
Bu sebeple, (itikadı, ibadeti, tavır ve hareketinin islâm törelerine uygunluğu çevresince bilinir ol
duğu) şeklinde formüle edilen ortak nitelik, Başkandan kayyıma kadar her din hizmetlisinde, 
aranma esası kabul edilmiştir. Bundan başka; a) Başkan ile Din işleri Yüksek Kurulu üye
leri ve Başkanı, ilmî işlerde Başkana yardımcı olacak Başkan yardımcısı ile kuruluşun en yet
kili yürütme dairesinin başında bulunan Din ve Dinî eğitim ve öğretim Dairesi Başkanında şu nite
likler aranmıştır : 

1. öğrenim Derecesi; din eğitimi veren yüksek dereceli okul ve fakülteler (Yüksek islâm 
Enstitüsü, ilahiyat Fakültesi gibi yurt içi veya muadeleti ilgililerce tanınmış yurt dışı islâm 
dininin yüksek öğrenimini veren okul veya fakülteler) den en az birini bitirmiş olmak. 

2. Meslekte tecrübe; her yüksek dereceli din öğrenimi yapan kimsenin dinî faaliyetleri yöne
tecek teşkilâtın en yüksek kademeleri sayılan yerlere hemen oturuvermesini müessesenin özel
liği ile telif etmek mümkün olmamıştır; her biri ayrı ayrı tecrübe, ihtisas ye tatbikat alışkanlığı 
istiyen bu makamlara gelecek kimselerin muayyen müddet meselesinin tatbikatına inisiye olma
ları zarureti kabul edilmiştir. Bu maksatla da din işleri görevlileri olarak on yıl veya bir nevi 
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meslek tatbikatı sayılması gereken dinî - meslekî kariyerde on yıl yahut da din eğitimi veren 
okullarda meslekî öğretim görevlisi olarak onbeş yıl çalışması asgari esas olarak kabul edilmiş
tir. 

3. Dil bilgisi; İslâm dinine ait işleri yüksek kademeden yönetecek kimselerin Arapça bilme
mesi, mühendisin hesap bilmemesi kadar abes telâkki edileceği her. türlü izahtan varestedir. Ay
rıca yaşıyan bir Batı dilini bilmenin tercih sebebi olması da makamı işgal edecek şahsın muasır 
uygarlıkla esastan alâkasını tesbit bakımından bir kıstas olarak zikredilmiştir. 

b) Teftiş Kurulu başkan ve üyelerinin, müfettiş yardımcılarının, personel dairesi başkanı
nın din öğrenimi veren bir yüksek okul veya fakülteyi bitirmiş olması aranmaktadır. Devlet da
irelerinde bu kademedeki hizmetlere yüksek öğrenimli kimselerin tâyini umumi bir prensip ola
rak uygulanmaktadır. Diyanet işleri Başkanlığı teşkilâtının özelliğine binaen bu yüksek dereceli 
öğrenimin dinî öğrenim olması esası zamimeten kabul edilmiştir. 

c) Hukuk müşaviri için hukuk tahsili öngö:ülmüştür. 
ç) Merkez kuruluşunun müdürlerinde yüksek öğrenim aranmaktadır. 
d) Müftülük ve vaizlik din işleri meslekinin teknik seTİyede icra yerleridir. Bu yerlerde görev 

alanların meslekî bilgilerinin en müspet Ölçüsü tahsil derecesi olmak gerekir. Din adamlarının icraa
tında arzu edilen olgunluğu temin amacı ile, yüksek dereceli din tahsili müftüler ve vaizler için 
kabul edilmiştir. Ancak dinî - meslekî eğitim müesseselerinin henüz istenen sayıda eleman yetiştirme 
imkânsızlığı da göz önüne alınarak, zaruret halinde orta dereceli dinî eğitim yapanların da aynı göreve 
atanabileceğine cevaz verilmiştir. 

e) Kadrolu imam - hatipler için imam - hatip okulu ikinci devresini bitirmiş olmak esası kabul 
edilmiştir. Bu yerler içinde gerekli tahsil seviyelinde talip bulunmadığı halde daha aşağı derecede 
tahsillilerin atanabilmesi zarureten kabul edilmiştir. 

f) Bu bend ile köy imam - hatipleri içinde ilkokulu bitirmiş olmak ve dinî bilgisini ispat edecek 
bir kurs belgesine sahip bulunmak niteliği asgari şart olarak tesbit edilmiştir. 

Ve nihayet kanunda, kodifikasyon tekniği icabı, belirtilemiyen atanma, yükselme, seçme ve sınav 
usulleri için bir yönetmelik yapılması öngörülmüştür. 

Yirmiüçüncü madde — Tasarının ondokuzuncu maddesine tekabül eder. Madde, espirisi bakımın
dan tasarıdaki mucip sebep ile Karma Komisyon görüşü yekdiğerine tekabül etmektedir. Ancak 
metinde geçen bâzı unvanlar önceki maddelerle değiştirildiği' ve bâzı atanmalar da gene önceki mad
delerde tasarıdan farklı mütalâa edildiği cihetle, tasarının ondokuzuncu maddesi bu yönden tadil 
ile yirmiüçüncü madde haline ifrağ edilmiştir. 

Yirmidördüncü ve yirmibeşinci madde — Tasa^mn yirminci maddesine tekabül etmektedir. 
Tasarıda derpiş edilen 788 sayılı Kanunun disiplin cezalarına ait hükümleri, her şeyden evvel 

Devlet memuru niteliğini taşıyan Diyanet İşleri Başkanlığı personeline de uygulanacaktır. Ancak 
görülen hizmetin özelliğinden doğan ve fakat 788 sayılı Kanunun ilgili maddeleri şümulüne girmiyen 
hususların bir yönetmelikle belirtilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca; her ne kadar Devlet hizmetlilerine siyasetle uğraşmak yasaklanmışsa da, Anayasanın 
19 ncu maddesinin son fıkrasında bilhassa belirtilen hususların ışığı altında, din işlerinde görev 
alanların meslekî icraatında siyasetle ilgilerinin tam kesilmesini açıkça belirtmek zarureti hâsıl olmuş
tur. Tasarının yirminci maddesinin (1 ve 2) fıkraları muğlak ve çelişik ifadesiyle bu ihtiyaca 
cevap vermemektedir. Bu sebeple yirmibeşinci madle yeniden tedvin edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Yirmialtıncı madde —- Tasarının yirmib?rinci maddesi yirmialtıncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Yirmiyedinci madde — Tasarının yirmiikinci maddesine tekabül eder. Tasarıdaki (veya ilgili 
Devlet Bakanı) deyimi birinci maddede baki değişiklik sebebiyle metinden çıkarılmıştır. 
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Yirmisekizinci madde — Tasarının yirmiüçüncü maddesine tekabül eder. 

• Tasarıda ileri sürülen ödenekler, kuruluşun bâzı kademelerine verilen yeni nitelik ve özellik sebe
biyle Karma Komisyonca az görülmüştür. Bu sebeple, Diyanet işleri Başkanına 1 000 lira, din 
işleri yüksek kurulu başkan ve üyelerine 600 lira, il müftülerine 250 lira, ilce müftülerine 150 lira 
olarak made tashihan tedvin edilmiştir. 

Tasarının yirmidördüncü maddesi — Beşinci maddede dermeyan edilen sebeplerle müşavir üye
liklerin kaldırılmış olması muvacehesinde bir lüzum ifade etmiyeceğinden - metinden çıkarılmıştır. 

Yirmidokuzuncu madde — Tasarının yirmibeşinci maddesine tekabül eder. Hükümet görüşün-
de köy imam - hatiplerine 75 lira tazminat verilmesi, bunların köyden temin edecekleri gayri 
muayyen ve gayriresmî gelirin alınmasına mâni oVunmıyacağı derpiş edilmektedir. Her ne kadar bu 
kimselerin sadakadan kurtarılacağı maddenin mu^ip sebebinde zikredilmekte ise de, madde metni 
sadakayı âdeta kanuni hale getirmektedir. Bu sebeple Komisyon maddeyi tadil etmiştir. Karma 
Komisyon gerekli niteliği haiz olan köy imam - harplerinin bâzı ölçü ve esaslara göre kadroya alın
masını öngörmüştür. Bu ölçü ise; nüfusu çok olan köyleri ön plâna almak ve görevlinin başarı de
recesine bakmak suretiyle, bütçe imkânlarını ve sa'r hususları Bakanlar Kurulunun tesbit etmesi esa
sına dayanmaktadır. Bu maddenin gayesi din işle inde görevli her şahsın zaman içinde resmî sıfat 
ve salâhiyet iktisabetmesini temindir. 

Otuzuncu madde — Tasarının yirmialtmcı maddesi otuzuncu maidde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Otuzbirinci madde — Tasarının yirmiyedinci maddesindeki (veya yetkili Devlet Bakanı) deyi
mi - birinci madde esbabı mucibesine binaen - metinden çıkarılmıştır. Bu değişikle otuzıbirinci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Otuzükinci madde — .Tasarının yirmisekizinci maddesi otuziki madde numarasiyle aynen kabul 
edilmiştir. 

Otuzüçüncü ma>dde — Tasarının yirmidokuzuncu maddesindeki (inceleme Araştırma ve Danışma 
Kurulu) deyimi ikinci maddedeki değişiklik sebebiyle (Din işleri Yüksek Kurulu) şeklinde değiş
tirilerek madıde taıshihan kabul edilmiştir. 

Otuzıdördüncü madde: ikinci maddede bâzı unvanların değiştirilmiş olması ve madde numarala
rının da değişik olması sebebiyle: Tasarının Otuzuncu maddesindeki (inceleme Araştırma ve Da
nışma Kurulu) deyimi (Din işleri Yüksek Kurulu) sökünde ve (Yirmidokuzuncu madde) de 
(Otfuzüçüncü madıde) şeklinde değiştirilerek tashihan tedvin edilmiştir. 

Otuzibeşinci Madde — Tasarının otuzbirinci maddesi, Karma Komisyonca yeniden tedvin edilen 
onbeşinci maddede bu husus hükme bağlanmış olduğu için, metinden çıkarılmıştır. ^ 

Ancak bunun yerine otuzbeşinci madde olarak getirilen hükümle özel ve tüzel kişiler tarafından 
yaptırılan ibadethanelerdekr özel görevli din hizmetlilerinin resmî göreve alınabileceği öngörül
müştür. 

Otuzaltıncı madde — Tadarının otuzikinci maddesine tekabül etmektedir. Karma Komisyon da 
maddede geçen hususu tasarı gibi mütalâa etmiştir. Yalnız maddede kanun numarası sık tekrar 
edildiği cihetle, ifade sadeleştirilmek suretiyle madde yeniden yazılmıştır. 

Aranan nitelikte imam - hatip bulunmadığı hallerde vekil imam - hatip tâyini ve bunlara verile
cek ücretlerin usulü bu madde ile tesbit edilmiştir. 

Tasarının otuzüçüncü maddesinde derpiş edilen hususlar Karma Komisyonun yeniden tedvin et
tiği onibeşinci maddeye ithal edilmiş olmakla bu madde çıkarılmıştır. 

Otuzyedinci madde — Mülhak Vakıflara bağlı cami görevlilerinde de - vakıfın şartından gayrı -
bu kanun hükümlerinin belirttiği niteliklerin aranacağına dair tasarının otuzdördüncü maddesi 
otuzyedi madde numarası ile aynen kabul edilmiştir. 
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Otuzsekizinci madde — Tasarının otuzbeşinci madldesi bu madde de aynen, kabul edilmiştir. 
Otuzfdokuzuncu madde ve kırkıncı madde — Aylıklı kadrolarla ücretli cami hikmetlilerinin İrtU 

ikulkî durumlarını teabit eden bu maddeler tasarın n otuzaltı ve otuzyedinci maddelerine tekabül et
mektedir. Değişen ve yeniden tedvin edilen madde'er sebebiyle madde numarası otüzdokuz ve kırk 
olmuştur. (1 sayılı cetvel aynen kabul edilmiş, 2 sayılı cetvel değişiklik yapılarak yeniden ilâve 
edilmiştir.) 

Kırkbirinci madde — Tasarının otuzsekizinci maddesi madde numaralarında bâzı değişiklik se
bebiyle kırkbirinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Geçici birinci madde — Tasarının geçici birinci maddesindeki hususlar komisyonca da kabule 
şayan görülmüştür. Ancak, (istanbul Cuma ve kürsü vaizleri) hakkındaki uygulama yerinde gö
rülmediği için bu deyim maddeden çıkarılmıştır. 

Geçici ikinci madde — Kaynağı kalmamış olan, mevcut (Dersiam) 1ar hakkında düzenlenecek 
usulü gösteren tasarının geçici ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici üçüncü madde — Hükümet tasarısının geçici üçüncü maddesine tekabül eden bu madde 
bâzı değişiklikler getirmiştir. Şöyle ki : 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 
a) Orta ve daha yüksek dereceli okulları bitirenlerle, ilkokul mezunu olup da meslekî tekâ

mül kurslarını başarmış olanlar ilk defa memuriyete giriş haklariyle kadroya alınacaklardır. An
cak, bunların ücrette geçen hizmetleri varsa o da, üç yılı bir terfi süresi sayılmak suretiyle, inti
baklarına esas alınacaktır. Ve fakat ücretli hizmet süreleri ne olursa olsun üç dereceden fazla 
terfi edemiyecekl erdir. 

b) Bu maddenin b, c, ç bendlerinde ilkokul mezunu olup da kurs görmiyenlerle, ilk tahsili 
olmıyanların intibakları düzenlenmiştir. Maddenin bu şekilde tanzimi, tasarıda nazara almmıyan 
bâzı durumların hakkaniyet esaslarına uygun şekilde formüle edilmesi amacı ile öngörülmüştür. 

Geçici dördüncü madde — Din hizmetlilerini ileri tahsile teşvik gayesi taşıyan bu maddede de ta
sarının getirdiği 500 liralık ikramiye, günün ekonomik şartları muvacehesinde yetersiz buulnarak, 
1 000 liraya çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir. 

Bu ikramiyeden müezzinlerin de faydalanması temin edilmiştir. Ayrıca (Lise diploması) şeklin
de dar bir sahaya inhisar eden okul şartı da (Lise, öğretmen okulu ve lise dengi din eğitimi yapan 
öğrenim müesseselerinden) de denmek suretiyle genişletilmiştir. 

Geçici beşinci madde — Tasarının geçici beşinci maddesine tekabül eder. Aynı prensip komis
yonca da kabul edilmiş olmakla beraber tasarıdaki (kurulu) deyimi (kurulmuş olan) şeklinde ve 
(yirmiyedmci maddesi) de (otuzbirinci maddesi) şeklinde düzeltilerek madde tashihan kabul edil
miştir. 

Tasarının altıncı ve yedinci geçici maddeleri kanunun tümünde yapılan muhtelif değişiklikler 
sebebiyle lüzum ifade etmez hale geldiei cihetle metinden çıkarılmıştır. 

Geçici altıncı madde — Komisyon teklifinin yirmibirinci maddesinin ilk uygulanma şeklini dü-
zenliyen bu madde yeniden tedvin edilmiştir. Yirmibirinci madde uyarınca ilk aday tesbiti zamanı 
ile ilk (adSy tesbit kurulu) nun durumunu düzenlemektedir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yürürlük ve yürütme hükümleri 

Kırkikinci madde — Bu kanunun yayımını takibeden ayın onbeşinde yürürlüğe gireceğini be
lirtmektedir. Tasarıda adı geçen (üç) ve (dört) sayılı cetveller yeni tertibe göre kaldırıldığı ci
hetle, buna ilişkin fıkralar da madde metninden çıkarılmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 831) 



— 92 — 
Kırküçüncü madde — Bu kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini bildiren tasarının kır

kıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Başkan 
Erzurum 
T. Telli 

Erzurum 
0. Karaca 

Sakarya 
B. Akdağ 

imzada bulunamadı. 

Sözcü 
Niğde 

M. Alttnsoy 

Gaziantep 
S. Ünlü 

imzada bulunamadı. 

Sivas 
R. Günay 

imzada bulunamadı. 

Kâtip 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur. 
A. R. Uzuner 

Rize 
C. Yalçın 

Urfa 
K. Eroğan 

Adana 
H. Aksay 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Y. TJlusoy 

Bolu 
K. înal 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Diyanet î§leri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkında Kanun 

BIRINCI BÖLÜM 

Kuruluş ve görevler 

Görev : 

MADDE 1. — islâm Dininin itikat ve iba
detleri ile ilgili işleri Anayasa düzeni içinde 
yürütmek ve yönetmek üzere Başbakanlığa bağ
lı bir «Diyanet İşleri Başkanlığı» kurulmuştur. 

Başbakan bu kuruluşun yönetimi ile ilgili 
yetki ve görevlerini bir Devlet Bakanına devre
debilir, 

Kuruluş : 

MADDE 2. — Diyanet îşleri Başkanlığı, bir 
başkanın yönetimi altında bir başkan yardım
cısı ile aşağıdaki birimlerden kurulur. 

A) Merkez kuruluşu : 
1. İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu, 
2. Teftiş Kurulu, 
3. Hukuk Müşavirliği, 
4. özlük İşleri Müdürlüğü, 
5. Cami İşleri ve Levazım Müdürlüğü, 
6. Derleme ve Yayın Müdürlüğü, 
7. İdari İşler Müdürlüğü. 
B) İller kuruluşu : 
1. İl müftülükleri, 
2. İlçe müftülükleri. 

A) Merkez kuruluşu 

Başkan 
MADDE 3. — Diyanet İşleri Başkanı, kuru

luşun idari ve ilmî çalışmalarını bu kanunda be
lirtilen esaslar çerçevesinde düzenlemek, yürüt
mek, ve denetlemekle görevlidir. 

Başkanın bulunmadığı hallerde, kendisine 
İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu Baş
kanı vekillik eder. 

Başkan Yardımcısı : 

MADDE 4. •— Diyanet İşleri Başkan yardım
cısı, Başkan tarafından verilen görevleri düzen
ler ve yürütür, 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞtŞTlRlŞÎ 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı 

BIRINCI BÖLÜM 

Kuruluş ve Görevleri 

Görev : 

MADDE 1. — İslâm Dininin inançları, iba
det ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, 
din konusunda toplumu aydınlatmak ve iba-
det yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa 
bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 

Kuruluş : 

MADDE 2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 
bir Başkanın yönetimi altında, iki Başkan 
yardımcısı ile aşağıdaki birimlerden kurulur. 

A.) Merkez Kuruluşu : 
1. — Din İşleri Yüksek Kurulu 
2. — Din ve Dinî Eğitim ve öğretim İşleri 

Dairesi 
3. — Teftiş Kurulu 
4. — Hukuk Müşavirliği 
5. — Personel Dairesi 
6.— Donatım Müdürlüğü 
B.) İller Kuruluşları : 
1. — H Müftülükleri 
2. —Üçe Müftülükleri 

A) Merkez Kuruluşu 

Başkan : 

MADDE 3. — Diyanet İşleri Başkam, ku
ruluşun bütün çalışmalarını düzenlemek, yü
rütmek ve denetlemekle görevlidir. l 

Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanın 
göstereceği kimse, Başkanın göstermediği 
hallerde Din işleri Yüksek Kurulu Başkanı, 
Diyanet İşleri Başkanına vekillik eder. 

Başkan yardımcıları: 

MADDE 4. — Diyanet İşleri Başkan yar
dımcıları, Başkan tarafından verilen görev
leri düzenler ve yürütür. 
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Hükümetin tetfclllfi 

İnceleme, Araştırma ve Dam§ma Kurulu : 

MADDE 5. — İnceleme, Araştırma ve Danış
ma Kurulu bir başkan ile dokuz üye ve beş mü
şavir üyeden kurulu olup, görevleri aşağıda gös
terilmiştir. 

a) Din işleri ile ilgili konularda ilmî incele
me ve araştırmalar yapmak, 

b) Dinî eserlerin telif, tercüme ve inceleme 
işlerini yapmak ve Başkanlıktan yayınlanması 
veya tetkiki istenilen eserler hakkında mütalâ
asını bildirmek, 

c) Din ile ilgili soruların cevaplarını hazır
lamak, 

ç) Hutbe ve vaızlarm esaslarını tesbit et
mek ve örnek metinler hazırlamak, 

d) Yurt içinde ve dışındaki din ile ilgili ya
yınları izlemek, 

e) Kuruluş mensuplarının meslekî bilgileri
ni geliştirmek amacı ile Başkanlıkça düzenlene
cek kursların programlarını tâyin etmek ve bu 
yolda yapılacak çalışmaların sonuçlan ile ilgi
lenmek, 

f) Başkanlıkça havale edilen hususları tet
kik etmek ve bunlar hakkındaki düşüncelerini 
bildirmek, 

Kurulun çalışmalarını Kurul Başkanı yöne
tir. 

Diyanet İşleri Başkanı, Kurulun çalışmala
rına katıldığı hallerde Kurula Başkanlık eder. 

İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulunun 
çalışma usul ve esasları, toplantı ve karar yeter 
sayıları yönetmelikte belirtilir. 

Geçici Komisyonun değiştîirişi 

Din İşleri Yüksek Kurulu : 

MADDE 5. — Din İşleri Yüksek Kurulu, 
Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek ka
rar organı olup, bir başkan ile on üyeden te
şekkül eder. 

Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Din İşleri ile ilgili konularda ilmî in

celemeler ve araştırmalar yapmak, 
<b) Dinî eserler telif ve tercüme etmek, 

Başkanlıkça yayınlanması istenen telif ve 
tercüme eserlerin yayımına karar vermek, 

Tetkiki istenen eserler hakkında mütelâa 
bildirmek, 

c ) Din ile ilgili soruların cevaplarını ha
zırlamak,, 

ç) Hutbe ve vaızlarm esaslarını tesbit 
etmek ve örnek metinler hazırlamak, 

d ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki d*n 
ile ilgili yayınlan izlemek ve gereğine karar 
vermek, 

e) Başkanlık teşkilâtının çaİKmalan için 
livsrçmlu. tü^'ik, vönetnnelik ve nro^ra^^ar 
gibi metinleri hazırlamak; ilgili dairelerce ha
zırlanmış olanları kabul etmek, 

f ) Başkanlıkça havale edilen hıurasları 
tetkik etmek ve bunlar hakkında düşünce
lerini bildirmek, 

g) Din hususunda toplumu aydınlatmak 
amacı ile ilgili çalışmaların programlarını tes
bit etmek, 

ğ ) Din Şûrasının toplanmasına karar 
vermok ve Şûraya sunulacak raporlarla, Baş
kanlık görüşünü hazırlamak, 

Kurulun çalışmalannı Kurul Balkanı yü
rütür. 

Diyanet İşleri Başkanı Kurulun çalışmalan-
na katıldığı hallerde kurula başkanlık eder. 

Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışma usul 
ve esaslan, toplantı ve karar yetersayılan bir 
yönetmelik ile tesbit edilir. 

Din ve Dinî Eğitim ve öğretim İşleri Daire
si 

MADDE 6. — Din ve Dinî Eğitim ve öğ
retim İşleri Dairesi bir başkanın yönetimi al
tında aşağıdaki müdürlüklerden kurulur. 
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Hükümetin tekîıifi 

a) 
b) 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

Dinî Eğitim ve öğretim Müdürlüğü, 
Derleme ve Yayım Müdürlüğü. 

Dinî Eğitim ve öğretim Müdürlüğünün gö
revleri : 

MADDE 7. — Dinî Eğitim ve öğretim Mü
dürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Kuruluş mensuplarının eğitiminde; 
1. Kuruluşun çeşitli kademelerine yetkili 

elemanlar temin etmek amacı ile, yurt içinde
ki ve yurt dışındaki her dereceli okullara burs 
tahsis etmek ve bursiyerlerle ilgili işleri yü
rütmek. 

2. Kuruluş personelinin meslekî bilgilerini 
geliştirmek, görgülerini artırmak amacı ile lü
zumlu kurs, seminer ve konferanslar hazırla
mak ve bunların çalışmalarını yürütmek. 

3. Yurt içinde ve yurt dışında açılan dinî 
ve meslekî kurs, seminer, konferans ve kongre
lere kuruluş personelinden lüzum görülenlerin 
devamını sağlamak ve yürütmek. 

b) Kuruluşa eleman yetiştiren her derece
li meslek okullarının eğitim programlarının 
hazırlanmasında ilgililerle işbirliği yapmak. 

c) Okullardaki din dersleri müfredat ve 
kitaplarının hazırlanmasında ilgililerle işbirli
ği yapmak, 

ç) ibadethanelerin içinde ve dışında, top
lumu din konusunda aydınlatmak için gerekli 
işleri yapmak; bu maksatla kurs, seminer, 
konferanslar yönetmek, bu gaye için her tür
lü modern ve teknik araç ve imkânlardan fay
dalanmak, 

d) Müslüman vatandaşların millî ülkelere 
bağlılıklarını koruyucu, inanç ve inanç ayrılık
larının istismarını önleyici tedbirlerin alınması
nı sağlamak. 

e) Yurt içinde ve yurt dışında din ile il
gili yayınlan izlemek, dine karşı yayınlarla bi
limsel mücadeleyi yürütmek. 

f) Kuran kurslarının yönetim, eğitim ve 
öğretim işlerini ilgili bakanlıkla işbirliği yapa
rak yürütmek. 

Derleme ve Yayım Müdürlüğü : 

MADDE 8. — Derleme ve Yayım Müdürlü
ğünün görevleri şunlardır ; 
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Hükümetin tdfcüifî 

Teftiş Kurulu : 

MADDE 6. — Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat 
ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yönetimi al
tında müfettiş ve müfettiş yardımcılarından ku
rulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşu
nun bütün işlerini teftiş eder, denetler ve soruş
turma yapar. 

Müfettişlerin nitelikleri, yetki ve çalışma 
usulleri bir tüzükle düzenlenir. 

Hukuk Müşavirliği : 
MADDE 7. — Hukuk müşavirliğinin görev

leri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Başkanlığı ilgilendiren sözleşme ve an

laşma tasarılarını incelemek, 
b) Başkanlık kuruluşu ile gerçek ve tüzel 

kişiler arasındaki her türlü anlaşmazlıkları ince-
liyerek mütalâa bildirmek, 

c) Memurların vazifelerinden doğan kanuni 
soruşturmalara ilişkin işleri yapmak, 

ç) Başkanlıkça açılan veya Başkanlığın mu-
hatabolduğu idari ve adlî dâvalar için gerekli 
bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmiyen 
dâvalarda Başkanlığı temsil etmek, 

d) Başkanlıkça verilen diğer hukukî işler 
hakkında düşüncelerini bildirmek, 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

a) Başkanlığın her çeşit yayım işlerini 
yürütmek, 

b) Belge arşivinin kuruluş ve yönetimini 
sağlamak, 

c) Merkezde ve kuruluşun diğer dalların
da kütüphaneler kurmak, kurulmuşları yönet
mek; din ile ilgili yayımlan derlemek ve ge
reğinde bu konularda Millî Eğitim Bakanlığı 
kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile işbirliği 
yapmak, 

ç) İstanbul'daki uzmanlar kurulu vasıtasiy-
le mushaflarm doğru basılmasını sağlamak, 

Teftiş Kurulu : 

MADDE 9. — Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat 
ve niteliklerini taşıyan bir başkanın yönetimi 
altında müfettiş ve müfettiş yardımcılarından 
kurulmuştur. Müfettişler, kuruluşun bütün iş
lerini Başkan adına teftiş ederler, hizmeti ve 
hizmetlileri denetlerler, soruşturma yaparlar. 

Teftiş Kurulunun yetki ve çalışma usulleri 
bir tüzükle düzenlenir. 

Hukuk Müşavirliği : 

MADDE 10. — Tasarının 7 nci maddesi 
onuncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Personel Dairesi : 

MADDE 11. —- Personel Dairesi, bir başka
nın yönetiminde aşağıdaki müdürlüklerden ku
rulmuştur : 

1. özlük İşleri Müdürlüğü, 
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özlük İşleri Müdürlüğü : 

MADDE 8. — özlük işleri Müdürlüğü, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluşu memur ve hizmet
lilerinin özlük işlerini yürütür. 

Cami hizmetleri ve Levazım İşleri Müdürlüğü: 

MADDE 9. — Cami Hizmetleri ve Levazım 
işleri Müdürlüğü, 

a) Cami ve mescitler ile buralardaki eşya 
ve demirbaşların bakımı ve korunması ile ilgili 
her türlü işleri düzenlemek, 

b) Başkanlık kuruluşlarının demirbaş, kır
tasiye, basılı kâğıt, büro ve idari hizmetler le
vazımı ile sair ihtiyaçlarını karşılamak, 

c) Ayniyat hesaplarını tutmak ve ayniyat 
Kesinhesaplarını düzenlemek, 

ile görevlidir. 

Derleme ve Yayın Müdürlüğü : , 

MADDE 10. — Derleme ve Yayın Müdürlüğü, 
Başkanlığın her çeşit yayın işlerini yürütmek, 
din işleri ile ilgili ı yayınları derlemek, belge 
arşivinin kuruluş ve yönetimini ve basılacak 
mushafların doğru basılmasını sağlamakla gö
revlidir. 

İdari İşler Müdürlüğü : 

MADDE 11. — İdari İşler Müdürlüğü, Baş
kanlığın genel evrak işlerini düzenlemek ve iz-
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2. Meslek Teşekkülleri ile İlgilenme ve 
Moral Hizmetler Müdürlüğü, 

3. Evrak ve idari işler Müdürlüğü. 

özlük İşleri Müdürlüğünün görevleri : 

MADDE 12. — özlük işleri Müdürlüğü, 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşu memur ve 
hizmetlilerinin özlük işlerini yürütür. Başkan
lığa bağlı olmıyan fahrî vaizlerle mülhak va
kıflardaki ve köylerdeki din hizmetlilerinin si
cilinin il müftülüklerince tutulmasını sağlar. 

Meslek Teşekkülleri ile İlgilenme ve Moral 
Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri : 

MADDE 13. — Meslek teşekküllerinin di
leklerini başkanlığa duyurur, başkanlıkla mes
lek teşekkülleri arasındaki irtibatı temin eder. 

Meslek onurunun muhafazası ile ilgili faali
yetlerle din görevlilerinin hizmet verimini araş
tırıcı moral işleri yürütür. 

Evrak ve İdari İşler Müdürlüğünün görev
leri : 

MADDE 14. — Evrak ve idari işler Mü
dürlüğü, Başkanlığın genel evrak işlerini dü-
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lemek, ilgililere işlerinin durumu hakkında bil
gi vermek ve bütün daire hizmetlerini yönet
mek ve yürütmekle görevlidir, 

. B) tiler Kuruluşu 

İl Kuruluşu : 

MADDE 12. — Diyanet İşleri Başkanlığının 
il kuruluşu; il ve ilce müftülükleri ile vaiz, 
imam-hatip, müezzin ve diğer görevlilerden 
meydana gelir. 

M. Meclisi 
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zenlemek, ilgililere işlerinin durumu hakkın
da bilgi vermek ve bütün daire hizmetlerini yö
netmek ve yürütmekle görevlidir. 

Donatım Müdürlüğünün görevleri : 

MADDE 15. — Donatım Müdürlüğü; 
a) Cami, mescit ve müftülüklerle din hiz

metinde kullanılan bilûmum yerlerin ve bura
lardaki eşya ve demirbaşların bakımı ve ko
runması ile ilgili her türlü işleri düzenlemek; 

b)* Din görevlilerinin vazife esnasında kul
landıkları kıyafetleri düzenlemek ve camilerin 
tanzimini temin etmek; 

c) Hizmetle ilgili dilek ve şikâyetleri karşı
lamak, özel ve tüzel kişilerce yaptırılması iste
necek cami ve mescitlerin yer ve şekilleri hak
kında iştişari bilgiler vermek ve yardımda bu
lunmak; 

ç) Kuruluşun demirbaş, kırtasiye basılı kâ
ğıt, büro ve idari hizmetler levazımı ile sair ih
tiyaçlarını karşılamak; 

d) Aynî ve nakdi bağışların kabulünü ve 
sarfını düzenlemek, bagışlann özel bir fonda 
toplanmasını sağlamak, bagışlann hiçbir suretle 
din hizmetinden başka yere sarf edilmemesini 
temin etmek, şartlı bağışlarda şarta riayeti sağ
lamak (Bu işler bir tüzükle düzenlenir.); 

e) Mazbut ve mülhak vakıflarda bulunan 
cami ve mescitlerdeki tebarrükât eşyasının tes-
biti; numaralanması, değerlendirilmesi! ko
runması, yerlerinin değiştirilmesi, satışı ve sa
tıştan elde edilecek paraların benzeri hizmet
lere tahsisi, cetvellerin yapılması, muhasebesi, 
denetlenmesi ve sair hususları Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
hazırlanacak bir yönetmeliğe göre düzenlemek; 

f) Ayniyat hesaplarını tutmak ye ayniyat 
kesinhesaplannı düzenlemek ile görevlidir. 

B) İller kuruludan 

İl kuruluşu : 

MADDE 16. — Diyanet İşleri Başkanlığının 
il kuruluşu; il ve ilçe müftülükleri ile vaiz, imam -
hatip, müezzin ve diğer görevlilerden meydana 
gelir. 
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İl' müftüsünün görevlen : 

MADDE 13. — il müftüleri, bölgelerindeki 
dinî-idarî işleri kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine göre yürütmek ve denetlemek; 
din ile ilgili çeşitli soruları cevaplandırmak, 
atanmaları ile aidolan memur ve hizmetlilerin 
sicillerini tutmakla görevlidirler. 

İlçe pvüftusünün görevleri: 
; MADDE 14. — Jtlçe müftüleri, bölgelerindeki 
dinî-idarî işleri kanun, tüzük ve yönetmelik hü
kümlerine göre yürütmek ve denetlemek; din 
ile ilgili çeşitli soruları cevaplandırmak, atan
maları ilçeye aidolan memur ve hizmetlilerin 
sicillerini tutmakla görevlidirler. 

Vaizlerin görevleri : 

JMADDE 15. — Vaizler, camilerde ve toplu 
ibadet yapılan yerlerde vâz'etmek suretiyle 
ödev görürler. 

Vaizlerin görev alacakları mahalle veya böl
geler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tes-
bit olunura 

İmam-hatifrterin görevleri: 

MADDE 16. — İl, ilçe, bucak ve köy İmam-
hatipleri, görevlerini yönetmelikde belirtecek 
esaslara göre yaparlar. 
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İl ve üçe müftülüklerinin görevleri : 

MADDE 17. •— il ve ilçe kuruluşlarının ba
şında birer müftü bulunur. Bunlar bölgelerin
de Diyanet işleri Başkanlığını temsil ederler. 
ti müftüleri doğrudan doğruya Diyanet işleri 
Başkanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülükleri
ne bağlıdır, il ve ilçe müftüleri bölgelerindeki 
din hizmetlerini, dinî müesseseleri yönetir ve 
din adamlarının görevlerini düzenleyip kontrol 
eder. Atanmaları kendilerine aidolan görevli
lerin sicilini tutar. 

MADDE 18. — Vaizler camilerde ve toplu 
ibadet yapılan yerlerde va'zetmek suretiyle 
Ödev görürler. 

Vaizler, sosyal hizmetlerin ifası için yapılan 
toplantılarda ve lüzum görüldüğünde yetkilile
rin müsadesi ile de va'z ederler. 

Vaizlerin görev alacakları mahal veya böl
geler Diyanet işleri Başkanlığı tarafından tes-
bit edilir. 

Vaizler, mıntakalan dışında bulundukları tak
dirde mahallin müftüsünün müsaadesi ile halkı 
tenvir edebilirler. 

(kimi görevlileri : 

MADDE 19. — Cami görevlileri, görevlerini 
yönetmelikte belirtilecek esaslara göre yaparlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Özlük işleri 
m 

Aday tesbit kurulu : 
MADDE 20. — Din işleri Yüksek Kurulu 

üyeliğine atanacakların adaylığını tesbit etmekle 
görevli aday tesbit kurulu kurulmuştur 

Aday tesbit kurulu Diyanet işleri Başka
nının Başkanlığında : 
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ÎKİNCÎ BÖLÜM 

özlük iğleri 

Atanmalar: 

MADDE 17. — Diyanet İşleri Başkanlığı gö
revlilerinin 18 nci maddede yazılı nitelikleri 
haiz olmaları şartiyle atanma usulleri aşağıda 
gösterilmiştir . 

a) Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan veya 
yetkili Devlet Bakanının teklifi üzerine Cum
hurbaşkanın imza edeceği Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi ile, 

b) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, İnce
leme, Araştırma ve Danışma Kurulu Başkan ve 
Üyeleri ile Müşavir Üyeleri, Teftiş Kurulu 
Başkanı, Müfettişler, Hukuk Müşaviri ve İl 
Müftüleri, Diyanet İşleri Başkanının inhası 
üzerine müşterek kararla, 

c) Merkez kuruluşu müdürleri, müfettiş 
yardımcıları, ilce müftüleri ve vaızlar Diyanet 
İşleri Başkanının inhası üzerine Başbakan veya 
yetkili Devlet Bakanınca, 

a) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve 
üyeleri; 

b) Din ve Dinî Eğitim ve öğretim İşleri 
Dairesi ve Personel Dairesi başkanları; 

• c) Millî Eğitim Bakanlığı, Din Eğitimi 
Genel Müdürü; 

ç) Din eğitimi veren yüksek dereceli okul
larla, ayni cins fakültelerin, her birinin kendi 
öğretim üyeleri arasından seçeceği, birer üye; 

d) Her il çevresi müftü ve vaizlerinin il de 
toplanıp seçecekleri birer il temsilcisinin, mer
kezde toplanıp aralarından seçecekleri, 15 üye; 

ile kurulur. 
(ç) ve (d) bendinde adı geçen aday tesbit 

kurulu üyeleri, 6 yıl için ve aynı sayıda yedek-
leri ile birlikte, seçilir. 

Bu maddedeki seçimler gizli oy salt çoğun
luk esasına göre yapılır. 

Aday Tesbit Kurulu iki yılda bir (olağan), 
Din işleri Yüksek Kurulunun açığı yarıya 
inince derhal (olağanüstü) toplanır. 

Kurulun müracaatsız seçeceği adayların İs
tememeleri halinde seçim o aday için hemen 
yenilenir. 

Atanmalar : 

MADDE 21. — Diyanet İşleri Başkanı ile 
kuruluşun bütün görevlilerinin 22 nci maddede 
yazılı nitelikleri taşımaları halinde atanma 
usul ve şartlan aşağıda gösterilmiştir : 

a) Diyanet İşleri Başkanı, başbakanın tek-
lifi üzerine, Cumhurbaşkanının imza edeceği, 
Bakanlar Kurulu karan ile; 

b) Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, Aday 
Tesbit Kurulunun gizli oy ve salt çoğunlukla, 
açık yerin iki katı olarak, seçecekleri adaylar 
arasından, Diyanet İşleri Başkanının teklifi, 
Başbakanın inhası üzerine Bakanlar Kurulu 
karan ile; 

c) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Ku
rul üyelerinin kendi aralanndan gizli oy ve 
salt çoğunlukla seçmeleri ve Başbakanın tasdi
ki ile; 
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ç) Merkez kuruluşunun diğer memur ve 
hizmetlileri Diyanet İşleri Başkanlığınca, 

d) îl ve İlce merkezleri ile belediye teşki
lâtı olan yerlerin imam-hatipleri, il müftüsü
nün inhası üzerine valilikçe, köy imam-hatip
leri köy derneğinin teklifi ve ügilî müftülüğün 
inhası üzerine bağlı bulundukları vali ve kay
makamlıkça, 

e) İl ve ilce kuruluşunun diğer memur ve 
hizmetlileri ilgili müftülüğün İnhası üzerine 
bağlı bulundukları vali ve kaymakamlıkça, 

atanırlar. 

Görevlilerde aramlacak nitelikler: 

MADDE 18. — Diyanet İşleri görevlerine 
atanacaklarda aranılacak nitelikler şunlardır: 

a) Diyanet İşleri Başkanı ile İnceleme, 
Araştırma ve Danışma Kurulu Başkan ve üye
lerinin yüksek öğrenim müesseselerinden me
zun ve din konusunda bilgi, tecrübe ve ihtisas 
sahibi olmaları, 

b) İnceleme, Araştırma ve Danışma Kuru
lu müşavir üyelerinden üçünün üniversite ve 
yüksek öğrenim müesseseleri öğretim üyesi, 
ikisinin dinî konularda özel ve ihtisas sahibi 
olmaları, 

ç) Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Baş
kanı, Müfettişler, Merkez Kumlusu Müdürleri 
ile Müfettiş yardımcılarının yüksek Öğrenim 
müesseseleri, Hukuk Müşavirinin Hukuk Fa
kültesi mezunu bulunmaları, 

ç) Müftü ve vaizlerin dinî tedrisat yapan 
yüksek öğrenim müesseselerinden mezun olma
ları, (İlçe müftülük ve vaizliklerine bu nitelik
te istekli çıkmadığı takdirde imam-hatip okul-
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ç) Diyanet İşleri Başkan yardımcıları, Din 
ve Dinî Eğitim ve Öğretim İşleri Dairesi Baş
kanı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Hu
kuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Dona
tım Müdürü, İl Müftüleri, Diyanet İşleri Baş
kanının inhası üzerine ortak kararname ile; 

d) Merkez kuruluşunun müdürleri ile di
ğer memur ve hizmetlileri, müfettiş yardımcı
ları, ilçe müftüleri ve vaizler, Personel Dairesi 
Başkanının inhası üzerine Diyanet İşleri Baş
kanınca; 

e) Kadrolu imam - hatipler ilgili müftü
nün inhası üzerine Diyanet İşleri Başkanlığın
ca; 

f) Köy imam - hatipleri, köy derneğinin 
teklifi ve ilgili müftünün inhası üzerine vali
likçe; 

g) İl ve ilçe kuruluşunun diğer hizmetli
leri, ilgili müftünün inhası üzerine Diyanet İş
leri Başkanlığınca; 

Yukarıdaki bendler dışında kalan memur
lar, Başkanlıkça; 
atanırlar. 

Nitelikler : 

MADDE 22. — Diyanet İşleri Başkanı ile 
kuruluşun bütün görevlilerinde, (itikadı, iba
deti, tavır ve hareketinin İslâm törelerine uy
gunluğu çevresince bilinir olduğu,) ortak nite
liğinin bulunması, ayrıca; 

a) Diyanet İşleri Başkanı ile Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin, Diyanet 
İşleri Başkan yardımcılarından birinin, Din ve 
Dinî Eğitim ve öğretim İşleri Dairesi Başkanı
nın; 

Din öğrenimi veren yüksek dereceli okul 
veya fakültelerden en az birini bitirmiş olma
sı, din görevlisi olarak meslekte veya dinî - mes? 

. lelri kariyerde en az 10 yıl veya din eğitimi ve
ren müesseselerde meslekî öğretim görevlisi ola
rak 15 yıl çalışmış olması Arapça bilmesi (Fazla 
olarak Batı dili bilmek tercih sebebidir.) 

b) Teftiş Kurulu Başkan ve üyelerinin, 
müfettiş yardımcılarının, Personel Dairesi Baş
kanının; Din öğrenimi veren yüksek dereceli 
bir okul veya fakülteyi bitirmiş olması; 
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ları ikinci devre veya yeterli din bilgisi olan 
lise mezunları atanabilir.) 

d) İl, ilce ve belediye teşkilâtı olan yerle
rin imam-hatiplerinin, imam-hatip okulları ikin
ci devre mezunu veya din bilgisi olan lise me
zunu olmaları, (Bu nitelikte istekli çıkmadığı 
takdirde imam-hatip okulları birinci devre ve
ya din bilgisi olan ortaokul!) mezunları atanabi
lirler.) 

e) Köy imam-hatiplerinin din bilgisine sa
hip en az ilkokul mezunu olmaları. 

Yukardaki ç, d, e, fıkralarına göre atanacak
lardan din eğitimi veren resmî okul mezunu 
olmıyanların bu hizmetlere yetecek seviyede 
din bilgi ve ihtisasına sahibolup olmadıklarının 
tesbitine Millî Eğitim Bakanlığına bağlı din 
eğitimi .veren okullar yetkilidir. 

Bu kanuna göre yapılacak atanma ve yük
selmeleri için gereken seçme ve sınav usulleri 
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Dev
let Personel Heyetinin tetkik ve Başbakan,veya 
yetkili Devlet Bakanının tasdikinden geçen bir 
yönetmelikle tesbit olunur. 

Disiplin kurulları: 

MADDE 19. — Disiplin kurulları merkez, il 
ve ilçelerde kurulur. 

Merkezde Disiplin Kurulu Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcısının Başkanlığı altında, İnceleme 
Araştırma- ve Danışma Kurulundan bir üye, 
Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Öz
lük İşleri Müdüründen kuruludur. Bu kurulun 
raportörlüğünü Özlük İşleri Müdürü yapar. 

Merkez Disiplin Kurulu, atanması Başkanlı
ğa ait merkez memurları ile müftü ve vaizler 
hakkında karâr verir. Ancak, merkez kuruluşu 
müdürleri ile müfettiş yardımcıları hakkında 
Başbakanlık Disiplin Kurulunca, Diyanet İşleri 
Başkanı, Başkan Yardımcısı, İnceleme, Araştır
ma ve Danışma Kurulu Başkan ve üyeleri, Tef
tiş Kurul Başkanı, Müfettişler, Hukuk Müşaviri 
ve özlük İşleri Müdürü hakkında Danıştayca 
karar verilir. 

H ve ilçe disiplin kurulları, Memurin Kanu
nuna göre kurulmuş disiplin kurullarıdır. An
cak, Diyanet İşleri g-örevlilerine ait işlerde o il 
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c) Hukuk Müşavirinin Hukuk Fakültesini 
bitirmiş olması; 

ç) Merkez Kuruluşu müdürlerinin yüksek 
öğrenim yapmış olması; 

d) Müftü ve vaizlerin din eğitim veren 
yüksek öğrenim müesseselerini bitirmiş olma
ları (müftülük ve vaizliklere bu niteliklerde is
tekli çıkmadığı takdirde imam - hatip okulla
rının ikinci devresini bitirenler atanabilirler); 

e) Kadrolu imam - hatiplerin, imam - ha
tip okulu ikinci devresini bitirmiş olmaları (Bu 
nitelikte istekli çıkmadığı takdirde imam ? ha
tip okulları birinci devresini bitirenler atana
bilirler.) 

f) Köy imam - hatiplerinin din bilgisine 
sahip en az ilkokulu bitirmiş olmaları (Din bil
gisinin belgesi olarak kurslardan alınmış belge 
gösterilemediği takdirde dinî bilginin derecesi 
imtihanla tesbit edilir.) lâzımdır. 

Bu kanuna göre yapılacak atanma ve yüksel
meleri temin için gereken ̂ seçme ve sınav usul 
leri Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanacak 
ve Devlet personel heyetinin tetkikinden geçe
cek bir yönetmelikle tesbit edilir. 

Disiplin kurulları : 

'MADDE 23. — Disiplin Kurulları, merkez-' 
de, il ve ilçelerde kurulur. 

Merkez Disiplin Kurulu Diyanet İşleri Baş
kan yardımcılarından birinin başkanlığı altın
da, Din İşleri Yüksek Kurulundan bir üye, Tef
tiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Perso
nel Dairesi Başkanından kurulur. Kurulun ra
portörlüğünü Personel Dairesi Başkanı yapar. 

Merkez Disiplin Kurulu, atanması başkanlı
ğa ait merkez memurları, ilçe müftüleri ile va
izler hakkında karar verir. Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu 
Başkan ve üyeleri, Din ve Dinî Eğitim ve Öğre
tim İşleri Dairesi Başkanı, Teftiş Kurulu Başka
nı, Müfettişler, Hukuk Müşaviri, Personel Dai
resi Başkanı, Donatım Müdürü ile il müftüleri 
hakkında Danıştayca karar verilir. 

İl ve ilçe jdisiplin kurulları, Memurin Kahu^ 
nuna göre kurulmuş olan disiplin kurulları
na - din görevlilerine ait işlere mahsus olmak 
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veya ilçenin müftüsü bu kurullara üye olarak 
katılır. 

Disiplin cezalan : 

MADDE 20. — Diyanet İşleri Başkanlığı ku
ruluşunda görevli müftü, vaiz, imam - hatip ve 
müezzinler hakkında 788 sayılı Memurin Kanu
nunun disiplin cezaları hükümlerinden başka, 
hizmetin icabettirdiği ve işten çıkarmayı gerek
tiren haller şunlardır. 

1. Meslek haysiyet ve şerefini kıracak ve
ya dinî şiar ve ahlâka yakışmıyacak harekette 
bulunduğu tahkikatla anlaşılmak, 

2. Vazifesini yaparken veya vazifesi dışın
da bizzat veya yayın vasıtalariyle siyasi propa
ganda yaptığı tahkikatla sabit olmak. 

ÜCîÜNnU BÖLÜM 

Malî hükümler 

İstisnai görevler : 

MADDE 21. — Diyanet İşleri Başkanlığına, 
İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu Başkan 
ve üyeliklerine atanacaklar hakkında 3656 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi hükmü uygulanır. Şu 
kadar ki, Başbakanlık veya buna bağlı kuruluş
lara mensubolanlar da bu görevlere atanabilir
ler. 

îki üst derece verilmesi : 

MADDE 22. — Yüksek öğrenim müessesele
rinden mezun olanlar müftülük ve vaızlıklara, 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri 
dâhilinde tahsil durumlarına göre ilk defa gire
bilecekleri barem derecesinin iki üst derecesi ile 
atanabilirler. 

Bu takdirde müktesep hak dereceleri ile 
atandıkları derece arasındaki farkı tazminat ola
rak vermeye Başbakan veya ilgili Devlet Baka
nı yetkilidir. 

• (rprrici Komisyoıuın değiştirişi 

üzere - o il veya ilçe müftüsünün katılması ile 
kurulur. 

Disiphn cezalan : 

MADDE 24. — Diyanet İşleri Başkanlığının 
disiplin kurullarınca işlem yapılabilecek görev
lileri hakkında, 788 sayılı Memurin Kanununun 
disiplin cezalanna ait hükümlerinden başka, gö
rülen hiametin özelliğinden doğan diğer disip
lin cezalan yönetmelikte belirtilir. 

Siyasetle ilgilenme : 

MAI^PE 25. — Diyanet İşleri Başkanlığı ku
ruluşunun her derecesinde görev alan personel, 
Memurin Kanununun hizmetliler için yasak et
tiği siyasi faaliyetten başka, dinî görevi içinde 
veya bu.görevin dışında, her ne suretle olursa 
olsun, siyasî partilerden her hangi birini veya 
onların tutum ve davranışını açıkça övemez ve 
yeremez. 

Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanla
rın, ilgili ye yetkili mercilerce işine son verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Maılî llıüıkümler 

İstisnai görevler : 

MADDE 26. — Tasarının 21 nci maddesi 
26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

* 
İki üst derece verilmesi : 

MADDE 27. — Yüksek öğrenim müessesele
rinden mezun olanlar müftülük ve vaizliklere, 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri 
dâhilinde tahsil durumlarına göre ilk defa 
girebilecekleri barem derecesinin iki üst dere
cesi ile atanaJbilirler. 

Bu takdirde müktesep hak dereceleri ile 
atandıkları derece arasındaki farkı tazminat 
olarak vermeye Başbakan yetkilidir. 
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ödenekler 

MADDE 23. — Diyanet İşleri Başkanına ay
da 1 000, Başkan Yardımcısına, İnceleme, Araş
tırma ve Danışma Kurulu Başkan ve üyelerine 
500, il müftülerine 150 ve ilçe müftülerine 75 
lira ödenek verilir. 

Bu ödeneğin verilmesinde 5027 sayılı Kanu
nu». ilgrili hükümleri uygulanır. 

Yüksek öğretim üyelerinin ödenek ve özlük 
haklan : 

MADDE 24. — Üniversite ve yüksek öğrenim 
müesseseleri öğretim üyelerinden, Üniversiteler 
Kanununun 62 nci maddesi hükümleri dâhilinde 
veya bağlı oldukları Bakanlığın muvafakati ile 
Diyanet İşleri Başkanlığı İnceleme, Araştırma 
ve Danışma Kurulu müşavir üyeliklerinde gö
revlendirilenlere, üyelere muhassas en az kadro 
aylığının % 601 nisbetinde ödenek verilir ve her 
türlü özlük haklarının üniversite ve yüksek öğ
retim müesseseleri bütçelerinden ödenmesine de
vam olunur. 

Bucak ve köy imam 
rilmesi : 

hatiplerine tazminat ve-

MADDE 25. — Diyanet İşleri Başkanlığınca 
açılmış ve açılacak tekâmül kurslarında başarısı 
tesbit olunan veya kadroya alınmamış bulunan 
bucak ve köy imam - hatiplerine Bakanlar Ku
rulunca tâyin olunacak esaslar dâhilinde ayda 
75 lira tazminat verilebilir. 

Bu tazminatın verilmesi, kendilerine bucak 
ve köylerden sağlanan diğer haklara engel teş
kil etmez. 

Mazbut vakıflara ait cami giderleri : 

MADDE 26. — Mazbut vakıflar arasına alın
mış ve alınacak cami ve mescitlerin aydınlatma, 
ısıtma ve bakım giderleri için her yıl Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenek
ler bir taraftan Hazinece irad ve diğer taraftan 
bu hizmetlere harcanmak üzere Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine Maliye 
Bakanlığınca ödenek kaydedilir. 

Geçici Komisyonun değiştirici 

ödenekler : 

MADDE 28. — Diyanet İşleri Başkanına 
1 000, Başkan yardımcılariyle, Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerine 600, Din 
ve Dinî Eğitim ve Öğretim İşleri Dairesi Baş
kanına 300, il müftülerine 250 ve ilçe müftüle
rine 150 lira ödenek verülir. 

Bu ödeneğin verilmesinde 5027 sayılı Ka
nunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Bucak ve köy imam - hatiplerinin kadroya 
alınması : 

MADDE 29. — Kadroya alınmamış bulunan 
bucak ve köy imam - hatipleri, görevlerini 
yaptıMan yerin, nüfusu ve görevlilerin başarı
lan nazara alınarak Bakanlar Kurulunca tâ
yin olunacak esaslar dâhilinde, asgari kadro 
ile, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosuna alınır
lar. 

Mazbut vakıflara ait cami giderleri : 

MADDE 30. — Tasarının 26 ncı maddesi 
30 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 
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Döner sermaye: . 

MADDE 27. — Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesine «Dini Yayınlar Döner Sermayesi» adı ile 
konulmuş ve konulacak ödenekler ile bu maksat 
ile yapılan aynî ve nakdî bağış ve yardımlar, 
Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak dinî ya
yın işlerinde kullanılır. 

Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek 
kârlar, sermaye üç milyon lirayı buluncaya ka
dar döner sermayeye eklenir. Sermaye bu mik
tarı bulduktan sonra artanı.Hazineye yatırılır 
ve bütçe gelirlerine geçirilir. Bağış ve yardımlar 
Üç milyon liralık tahdide bakılmaksızın döner 
sermayeye eklenir. 

Döner sermayesinin bütün harcamaları ve iş
lemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve thale kanunları ile 
ek ve tadilleri hükümleri dışındadır. 

Döner sermaye ile hazırlanacak eserlerin fi
yatları ile indirim hadleri ve satış usulleri baş
kanlıkça belirtilir. Döner sermaye işlemleri ve 
hesap usulleri Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık 
veya yetkili Devlet Bakanlığınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

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

Bu işlerde çalışacak memur ve hizmetlilerin 
kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte tesbit 
edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Başka görevde çalıştırma: 

MADDE 28. — Diyanet İşleri Başkanı, Baş
kanlığın merkez ve iller kuruluşunda çalışan 
ve bu kanunda bu görevler için aranılan nite
liklere sahibolmıyan her hangi bir görevliyi, 
derecesi, aylık veya ücretiyle başka bir görev
de çalıştırabilir. 

Döner sermaye ; 

MADDE 31. — Diyanet İşleri Batkınlığı 
bütçesine «DM yayınlar döner sermayesi» adı 
ile konulmuş ve kpnulaeak ödenekler ile bu 
maksat üe yapılan aynî ve nakdî (bağış ve yar
dımlar, Diyanet İşleri BaşkanUğıoc* yapıl». 
cak dinî yayın işlerinde kuüamlır, 

Bu sermayenin işietâmesktâen elde edilecek 
kârlar, «ermaye üç milyon lirayı buluncaya ka
dar döner sermayeye eklenir. Sermaye bu mik
tarı bulduktan sonra artanı Hamaeye yatırılır 
ve bütçe gelirlerine geçirilir. Bağış ve yardım
lar üç milyon liralık tahdide bakılmaksızın dö
ner sermayeye eklenir. 

Döner sermayenin bütün harcamaları ve iş
lemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve thale kanunları ile 
ek ve tadilleri hükümleri dışındadır. 

Döner sermaye ile hazırlanacak eserlerin 
fiyatları ile indirim hadleri ve satış usulleri 
Başkanlıkça belirtilir. Döner sermaye işlemleri 
ve hesap usulleri Maliye Bakanlığı ile Başbakan
lıkça müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

Bu sermaye ile yapılan işlerden doğan ge
lir ve giderler için her yıl sonunda düzenlene
cek bilançolar belgeleriyle birlikte .Sayıştaya 
ve ayrıca bilançonun bir nüshası Maliye Ba
kanlığına verilir. 

Bu işlerde çalışacak memur ve hizmetlilerin 
kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte tesbit 
edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Başka görevde çalıştırma * 

MADDE 32. — Tasarının 28 noi maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Uzmanlardan faydalanma: 

MADDE 20. — Diyanet İşleri Başkanlığı 
kendi kuruluşu dışındaki dinî kültür, tercübe 
ve ihtisasları ile tanınmış kimselerden, İncele
me, Araştırma ve Danışma Kurulu çalışmaların
da mütalâa almak, vaiz ve konferans verdir
mek suretiyle faydalanabilir. 

Bu şeMde görevlendirileceklere Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilecek esaslara göre ücret 
verilir. Bulundukları yer dışında geçici olarak 
görevlendirilenlere ayrıca 6245 sayılı Harcırah 
Kanununa göre yol masrafı ve yevmiye verilir. 

Vazedecekler : 

MADDE 30. — Diyanet İşlleri Başkanı, İn
celeme, Araştırma ve Danışma Kurulu Başkan ve 
üyeleri, müftü ve vaizler 20 ncu maddeye göre 
görevlendirilecekler ile yönetmelikte belirtile
cek esaslara göre yetki verileceklerden baş
kası va'zedemez. 

Cami ve mescit yapılması,: 

MADDE 31. — Gerçek ve tüzel kişiler tara
fından şehir ve kasabalarda yeniden yapılacak 
cami ve mescitlerin yer ve şekilleri ile sair 
hususları "Diyanet İşleri Başkanlığınca Yönet
melikte belirtilecek esaslara göre tesbit ve mü
saade olunur. 

Vekil imam - hatipler ; 

MADDE 32. — Açılacak ayklıkh veya ücret
li imam - hatipliklere bu kanunun 18 nci madde. 
sinde yazılı nitelikte istekli bulunmadığı takdir
de, ilkokul mezunu ve yeterli din bilgisi olan
lar vekil olarak atanırlar. Bunlara 1108 sayılı 
Maaş Kanununun 8 nci maddesinin (c) bendine 

Geçici Komisyonun değiştii'isi 

Uzmanlardan faydalanma : 

MADDE 33; — Diyanet İşleri Başkanlığı 
kendi kuruluşu dışındaki dinî kültür, tercüme-
ve ihtisasları ile tanınmış kimselerden, Din 
İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarında mütalâa 
almak, vaiz ve konferans verdirmek suretiyle 
faydalanabilir. 

Bu şekilde görevlendirileceklere Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilecek esaslara göre ücret 
verilir. Bulundukları yer dışında geçici ola
rak görevlendirilenlere ayrıca 6245 sayılı Har
cırah Kanununa göre yol masrafı yevmiye ve
rilir. 

Vazedecekler : 

MADDE 34. — Diyanet İşleri Başkanı^ Din 
İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, müf
tü ve vaizler, 33 ncü maddeye göre görevlen
dirilecekler ile yönetmelikte belirtilecek esasla
ra göre yetki verileceklerden başkası va'zede
mez. 

Özel hzimetlilerin kadroya alınması : 

MADDE 35. — özel veya tüzel kişiler tara
fından yaptırılan ve idare edilen cami ve mes
cit görevlilerini, Diyanet İşleri Başkanlığı lü
zum gördüğü takdirde kadrosuna almak yetki
sini haizdir. 

Vekil İmam - hatipler : ' 

MADDE 36. — Açık kalan aylıklı veya üc
retli imam - hatipliklere bu kanunun 22 nci mad
desinde yazılı nitelikte istekli bulunmadığı tak
dirde ilkokul mezunu ve yeterli din bilgisi 
olanlar vekil olarak atanırlar. Bunlara, me
murlara uygulanan maaş kanununun hükümler 
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göre maaş verilir ve haklarında 3656 sayılı ka
nunun 21 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

Teberrükât eşyası ve bağışlar : 

MADDE 33. — Mazbut ve mülhak vakıflar
dan bulunan cami ve mescitderdeki teberrükât 
eşyasının tesbiti, numaralanması, değerlendiril
mesi, aynî ve nakdî bağışların alınması, kayıt
ların tutulması, paraların sarf şekli, eşyanın 
korunması, yerlerinin değiştirilmesi, kayıttan 
düşürülmesi, yok edilmesi, satışı ve satıştan elde 
edilecek paraların benzeri hizmetlere tahsisi, 
cetvellerin düzenlenmesi, muhasebesi, denetlen
mesi ve sair hususları Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazır
lanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Mazbut vakıflar arasına alınan camilerin gö
revlileri : 

MADDE 35. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce mazbut vakıflar arasına alınan mülhak vakıf
lara bağlı cami ve mescitlerdeki imam-hatip 
ve müezzinler, ertesi bütçe yılı başından itiba
ren Diyanet İşleri Başkanlığı maaşlı veya ücret
li kadrolarına geçirilirler. 

Aylıklı kadrolar : 

MADDE 36. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ek ve tadille
rinden Diyanet İşleri Başkanlığına aidolup bu 
kanuna bağdı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (2) sayı
lı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

rine göre, maaş verilir. Ve haklarında 3656 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi hükmü uygulan
maz. 

Mazbut vakıflar' arasına alman camilerin gö
revlileri : 

MADDE 38. — Tasarının 35 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Aylıklı kadrolar : 

MADDE 39. — Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayı
lı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ek ve ta
dillerinden Diyanet İşleri Başkanlığına aidolup 
bu kanuna bağlı* (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Mülhak vakıflar görevlilerinin nitelikleri : 
MADDE 34. — Ücretlerini Vakıflar Genel 

Müdürlüğünden alan mülhak vakıflara bağdı 
cami görevlilerinin atanmasında, vakfın şart
larından başka bu kanunda belirtilen nitelikler 
aranır. 

Mülhak vakıflar görevlilerinin nitelikleri ': 
MADDE 37. — Tasarının 34 ncü maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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Ücretli cami görevlileri kadroları: 

MADDE 37. — Cami görevlilerinden ücretli 
olan imam-hatip ve müezzin - kayyımların 
kadrolan her yıll Bütçe Kanununa bağlı ayrı bir 
cetvelde gösterilir. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 38. — 3 Mart 1340 tarih ve 429 sa
yılı Kanunun Diyanet İşleri Başkanlığını ilgi
lendiren hükümleriyle 22 . 6 . 1935 tarih ve 
2800 sayılı, 15 . 1 . 1937 tarih ve 3092 sayılı, 
5 . 7 . 1939 tarih ve 3665 sayılı, 30.12.1940 ta
rih ve 3960 sayılı, 1 . 12 . 1941 tarih ve 4135 
sayılı, 2 . 8 . 1944 tarih ve 4631 sayılı, 
11 . 6 . 1947 tarih ve 5064 sayılı, 11 . 6 . 1947 
tarih ve 5070 sayılı, 23 . 3 . 1950 tarih ve 5633 
sayılı, 23 . 3 . 1950 tarih ve 5634 sayılı, 
7 . 2 . 1951 tarih ve 5806 sayılı, 11 .*2 . 1955 
tarih ve 6465 sayılı kanunlar yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Oeçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte görevi başında olanların mükte
sep hakllan saklı olup, bunlafdan: 

a) Unvanlarında bu kanunla bir değişiklik 
yapılmamış olanlar, müktesep derece aylıkları 
ile aynı göreve atanmış sayılırlar. 

b) Unvanlarında değişiklik yapılmış veya 
hizmetleri kaldınlımş olanlar iki ay içerisin
de müktesep derece aylıkları ile maaş derecele
rine uygun görevlere, bu görevlere atanacaklar
da aranılan niteliklere bakılmaksızın, bir defa
ya mahsus olmak üzere atanabilirler. 

c) 3656 sayıflı Kanunun geçici 4 ncü mad
desine göre bütçe kanunlarına bağlı (D) cetve
linde yer alan aylıklı vaiz, İstanbul Cuma ve 
kürsü vaizleri bu kanuna bağlı iki sayılı cetvel
deki vaizlik kadrolanna müktesep derece ay-
lıkflan ile alınırlar. 

ç) Yukarda a, b ve c fıkralarına göre atan
mış sayılanlar ile yeniden atanacaklardan geçi
ci görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebepler
le görevi başında bulunamıyanlar için işe baş
lama kaydı aranmaz. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

Ücretli cami görevlileri kadroları ; 

MADDE 40. — Tasarının 37 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler : 
MADDE 41. — Tasarının 38 nci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte görevi başında olanlann mük
tesep haklan saklı olup, bunlardan : 

a) Unvanlannda bu kanunla bir değişik
lik yapılmamış olanlar, müktesep derece aylık-
lan ile aynı göreve atanmış sayılırlar. 

b) Unvanlarında değişiklik yapılmış veya 
hizmetleri kaldınlmış olanlar iki ay içerisinde 
müktesep derece aylıklan ile maaş derecelerine 
uygun görevlere, bu görevlere atanacaklarda 
aranılan niteliklere bakılmaksızın, bir defaya 
mahsus olmak üzere atanabilirler. 

c) 3856 sayılı Kanunun geçici 4 ncü mad
desine göre bütçe kanunlanna bağlı (D) cetve
linde yer alan aylıklı vaiz bu kanuna bağlı iki 
sayılı cetveldeki vaizlik kadrolanna müktesep 
derece aylıklan ile alınırlar. 

ç) Yukarıda a, b ve c fıkralarına göre 
atanmış sayılanlar ile yeniden atanacaklardan 
geçici görev, izin ve hastalık gibi kanunî sebep
lerle görevi başında bulunamıyanlar için işe 
başlama kaydı aranmaz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 831) 
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Hüfcümetin tefclfii 

GEÇÎCt MADDE 2. — 3656 sayılı Kanunun 
geçici 4 ncü maddesine göre bütçe kanunlarına 
bağlı (D) cetvelinde yer alan aylıklı dersiam
ların müktesep hakları saklıdır. Bu sınıfta 
münhal olduğunda, eski usul ve gelenek üzere 
teselsül ve terfileri yapılarak açık kalan kadro
lar ertesi yıl bütçesine aflınmaz. 

GEÇÎCt MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Diyanet işleri Başkanlığı iller | 
kuruluşunda hayrat hademesi unvanı ile imam - I 
hatip, hatip ve imam olarak görevli bulunanlar
dan : 

a) Ortaokul ve daha yukarı öğrenim mü
esseselerinden mezun olanlarla, ilkokul mezunu 
olup tekâmül kurslarında başarı göstermiş olan
lar tahsil durumlarına göre ilk defa memuri
yete alınışta girebilecekleri barem derecelerin- I 
deki aylıklı imam - hatip kadrolarına alınırlar. t 
Bu şekilde barem derecesine alınanların maaş
larının, ücretlerinden az olması halinde arada- | 
ki farkın aylık tertibinden ödenmesine - bu fark 
terfi suretiyle telâfi edilinceye kadar - devam 
olunur. 

b) ilkokul mezunu olup, açılacak tekâmül 
kurslarında başarısı tesbit olunacaklar ile ilk
okul mezunu olmıyanlardan beş yıl içinde ilk
okul diploması alan ve açılmış ve açılacak te
kâmül kurslarında başarısı tesbit olunanlar 
hakkında da (a) fıkrası hükmü uygulanır. 

GEÇÎCt MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte görevli bulunan müftü, vaiz, 
imam - hatip, hatip ve imamlardan beş yıl için
de lise bitirme diploması alanlara 500 lira ikra
miye verilir. 

Geçici Komisyonun değiştirici 

GEÇlOt MADDE 2. — Tasarının geçici 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 3. —- Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, Diyanet işleri Başkanlığı 
iller kuruluşlarında (Hayrat hademesi) unva
nı ile (imam - hatip, imam, müezzin ve hatip) 
olarak görevli bulunanlardan : 

a) Ortaokulu, dengi okulları ve daha yu
karı dereceli okulları bitirmiş olanlarla, ilko
kul öğrenimli olup da tekâmül kurslarını başa
rı ile sonuçlandırmış olanlar, öğrenim durum
larına göre, ilk defa memuriyete girişte alabi
lecekleri barem dereceleri ile, aylıklı imam -
hatip ve müezzin kadrolarına alınırlar. Bu gibi
lerin ücrette geçen hizmetlerinden üç yılı bir 
terfi süresi sayılarak intibakları yapılır. An
cak bu şekilde üç dereceden fazla terfi sağla
namaz. 

b) ilkokulu bitirmiş olup da tekâmül kur
su görmemiş olanların (a) bendine göre tâ
yin ve intibakları yapılır. Ancak- bunların beş 
yıl içinde, açılacak kursları, başarı ile geçir
meleri şarttır. 

c) ilk öğrenimini yapmamış olanların en 
geç beş yıl içinde bu öğrenimlerini tamamlama
ları esastır. 

ç) (b) ve (c) bendlerindeki şartları yeri
ne getiremiyenler emekliye sevk edilir. 

d) Bu kanun yürürlüğe girmeden önce 
iller kuruluşunda maaşlı kadroya dâhil edilen
lerden, evvelce ücretli hizmeti olanların, ücret
te geçen süreleri bu madde uyannca terfileri-
ne sayılır. 

Emeklilik durumları için T. C. Emekli San
dığı Kanunu hükümleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür- • 
lüğe girdiği tarihte görevli bulunan müftü, va
iz, imam - hatip, imam ve müezzinlerden beş 
yıl içinde lise, öğretmen okulu ve lise dengi 
(din eğitimi yapan öğrenim müesseselerinden) 
bitirme diploması alanlara 1 000 lira ikramiye 
verilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 831) 
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HJüıbülmeitdn teMlifi 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesi ile 5806 sayılı Kanunla kurulu «Dinî 
yayınlar döner sermayesi» nin mevcutları, ala
cak ve borçları bu kanunun 27 nci maddesi ile 
kurulan «Dinî yayınlar döner sermayesi» ne 
devrolunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren kanun ve yorum
lardaki «Hayrat hademesi» tâbiri, «îmanı - ha
tip, hatip, imam, müezzin - kayyım, müezzin, 
kayyım», «Cami görevlileri»; «Müşavere ve 
Dinî Eserler İnceleme Kurulu» da «İnceleme, 
Araştırma ve Danışma Kurulu» olarak adlan
dırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Geçici 3 ncü madde 
gereğince aylıklı kadrolara geçirilen imam - ha
tip, hatip ve imamlardan açılan kadro sayısı 
kadar asgari ücret kadroları ve gerekli ödeneği 
ertesi yıl bütçesinden düşürülür. 

AÜTINCI BÖDÜM 

Yürürlük ve yürütme hükümleri 

Yürürlük 

MADDE 39. — Bu kanun yayımını takibe-
den ayın onbeginde yürürlüğe girer. Ancak, 
36 ncı maddeye bağlı (2) sayılı cetveldeki kad
rolardan ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilenler 
1.3.1065 ve (4) sayılı cetvelde gösterilenler 
de 1.3.1966 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

Geçici Komisyonun değiştirici 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesi ile 5806 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan (Dinî yayınlar döner sermayesi) nin mev
cutları, alacak ve borçları bu kanunun 31 nci 
maddesi ile kurulan (Dinî yayınlar Döner Ser
mayesi) ne devrolunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Din İşleri Yüksek 
Kurulu için, bu kanunun 21 nci maddesi uya
rınca, yapılacak ilk aday tesbit işlemi, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten en geç altı ay 
sonra yapılır. îlk aday tesbit kurulu mezkûr 
maddenin (b), (c) ve (ç) fıkralarında sayılan
larla (d) fıkrasında adı geçen (il temsilcileri) 
nden kurulur. 

AJ/NNİH HOLÜM 

Yürürlük ve yürütme hükümleri 

Yürürlük : 

MADDE 42. — Bu kanun yayımını takibe-
den ayın 15 nde yürürlüğe girer. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 831) 
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Yürütme 

MADDE 40. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

20 .3.1964 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Adalet Bakanı 
$. Çumralı 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Maliye Bıafkanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Başbakan 
îsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Devlet {Balkaıiıı 
N. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişterd ©akanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
1. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Jl.Oral 

Tur. ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı 
A. 1. Göğüs C. Üzer 

'v^ , Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Creçiçi 'Komisyonun değiştirişi 

Yürütme : 

MADDE 43. 
lu yürütür. 

— Bu kanunu Bakanlar Kuru-

M. Meclisi (S. Sayısı : .881.) 
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Hükümetin teklifine bağh cetveller • 

Kaldırılan kadrolar 

D. Görevin çeşidi 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş \ D. 

MERKEZ 

1 Başkan 
3 Başkan Yardımcısı 
8 Başkanlık Bürosu Şefi 

2 000 
1 500 

700 

Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu 

3 
4 
6 
7 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

Üye 
» 
» Yardımcısı 
> » 

Mütercim 
» 

Kütüphane Memuru 
Muvakkit 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

1 500 
1 250 

950 
800 

1 100 
950 
700 
600 
500 
450 
400 

Zatişleri Sicil ve Levazım Müdürlüğü 

6 Müdür 1 950 
8 Müdür Muavini 1 700 

10 Sicil Mümeyyizi 1 500 
11 Sicil Memuru 1 450 
11 Memur 1 450 
9 Muamelât Şefi 1 600 

11 Tahakkuk Memuru 1 450 
11 Tetkik Memuru 1 450 
11 Dosya Memuru 1 450 
13 Kâtip 1 350 
11 Ambar ve Levazım Memuru 1 450 
10 Ayniyat Muhasibi 1 500 
12 Memur 1 400 

Hayrat Hademesi İşleri Müdürlüğü 

1 950 
1 700 
1 500 
1 450 
2 400 
2 350 

6 
8 

10 
11 
12 
13 

Müdür 
Müdür Muavini 
Tevcih İşleri Şefi 
Memur 

» 
» 

Görevin çeşidi Aded Maaş 

Yayın Müdürlüğü 

7 Müdür 
11 Memur 
12 > 

Tazı İşleri ve Evrak Müdürlüğü 

7 Müdür 
9 Mümeyyiz 

11 Dosya Memuru 
11 Evrak Memuru 
13 Kâtip 
5 Sivil Savunma Uzmanı 

800 
450 
400 

800 
600 
450 
450 
350 

1 100 

Mushaflar inceleme Kurulu (İstanbul'da) 

8 Başkan 
11 Üye 
12 Başkâtip 

1 700 
2 450 
1 400 

53 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
12 
13 
14 

1 13 
14 
12 
14 

1 i 

i 13 

İ L L E E 

Müftü (Ankara ve 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müftü Müsevvidi 
» » 
» » 

Müftü Kâtibi 
> » 

Tahakkuk Memuru 
Kâtip 
Hayrat Hademesi 
Memuru 

istanbul) 

Kontrol 

2 
2 
4 

10 
25 
36 
81 

200 
274 

7 
8 

20 
8 

20 
2 
1 

2 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

' 350 
400 
350 
300 
350 
300 
400 
300 

350 
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D. Görevin çeşitli 

8 Gezici Vaiz 
9 » » 

10 » » 
11 Vaiz 
12 > 
13 » 
14 » 
12 îmam - Hatip 
13 » » 
14 » » 

— 113 
Aded Maaş D. 

4 
16 
4 
1 

14 
34 

239 
200 
300 
500 

İstanbul Müftülüğü Yazı İşleri ve 
Levazım Kalemi 

700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
400 
350 
300 

9 Vaiz ve Hademei Hayrat Mu
rakıbı 

10 Mümeyyiz 
2 
1 

600 
500 

Görevin çeşidi Aded Maaş 

10 
12 
14 
12 
13 

13 

10 
12 
12 

Ayniyat Muhasibi ve Mutemet 1 
Tahakkuk Memuru 1 
Kâtip 1 
Teberrükât Ambar Memuru 1 
Hayrat Hademesi Kontrol Me
muru 1 
Kâtip (Hayrat Hademesi) 1 

Şer'îye Sicilleri Mahzeni Kalemi 

Başmemur 1 
Tetkik ve Tasnif Memuru 1 
Muhafaza ve Muamele Me
muru 1 

2 026 

500 
400 
300 
400 

350 
300 

500 
400 

400 

[2] SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULU 

Başkanlık 

1 Başkan 
3 » Yardımcısı 
8 Şef 

11 Memur 

1 2 000 
1 1 500 
1 700 
1 450 

İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu 

2 Baş&an 
2 Üye 
3 » 
3 » (Müşavir Üye) 
6 Raportör 
7 .» 
4 Mütercim (Battı dfiiteri) 
4 » (Doğu dilleri) 
8 Şef 
9 Memur 

10 

1 750 
1 750 
1 500 
1 500 

950 
800 

1 250 
1 250 

700 
600 
500 

Tetiş Kurulu 

Başkan 
Başmüfettiş 
Birinci Sınıf Müfettiş 
İkinci » » 

1 1 500 
1 1 250 
2 1 100 
2 950 

7 Üçüncü » » 
10 Müfettiş Yardımcısı 
8 Şef 
9 Memur 

10 » 

Hukuk Müşavirliği 

3 Hukuk Müşaviri 
8 Şei 

10 Memur 

özlük İşleri Müdürlüğü 

3 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
3 
5 
3 
5 
6 
8 

800 
500 
700 
600 
500 

1 500 
700 
500 

1 100 
950 
700 
600 
500 
450 
400 

5 Müdür 
6 » Yardımcısı 
8 Şef 
9 Memur 

10 i 
11 i 
12 » 

Cami Hizmetleri ve Levazım Müdürlüğü 

5 Müdür 1 1 100 
7 i Yardımcısı 2 800 
8 Şeİ 2 700 
7 Ayniyat Saymanı 1 800 
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D. Görevin çeşidi 
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Aded Maaş D. 

7 Tefberrükât Eşyası Saymamı 1 
10 Ambar Memuru 1 
10 Mutemet ve Satınalma Memuru 1 
9 Memur 2 

10 » 2 
11 » 3 
12 » 3 

Derleme ve Yayın Müdürlüğü 

5 Müdür 1 
6 » Yardımcısı 2 
7 Mushaflar İnceleme Uzmanı 

(İhtisas yeri - İstanbul) 3 
6 Şer'îye Sicilleri Arşivi Uz

manı (İhtisas yeri - istan
bul'da) 1 

7 » » » 2 
6 Vakit Hesaplama Uzmanı 

(ihtisas yeri - îstaribulda) 1 
9 Memur (ItstamJbuıl'da) 1 

10 » » 1 
11 » » 1 
7 Kitaplık Uzmanı (ihtisas 

yeri) 1 
8 Yayın Uzmanı (ihtisas yeri) 1 
8 Şef 2 

10 Memur 2 
11 » 1 

tdari İsler Müdürlüğü 

5 Müdür 1 
7 Müdür Yardımcısı (Daire 

amirliğini de yapar) 1 
8 Şef 1 

10 Memur 1 
11 » 1 
12 » 2 
5 Tabip 1 

800 
500 
500 
600 
500 
450 
400 

1 100 
950 

800 

950 
800 

950 
600 
500 
450 

800 
700 
700 
500 
450 

1 100 

800 
700 
500 
450 
400 

1 100 

Görevin çeşidi Aded Maaş 

Sivil Savunma Uzmanlığı 

5 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 100 

125 

3 
4 

4 
5 

5 
6 

6 
7 
8 
9 

10 
10 
4 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
8 Sef 

İLLER KURULUŞU 

Müftü (Ankara, istanbul) 
Müftü (izmir, Konya, Bursa, 
Adana) 
Müftü 
Müftü (Kayseri, Erzurum, 
Diyarbakır) 
Müftü 
Müftü (Malatya, Samsun, 
Gaziantep) 
Müftü 

> • . ' ' • • . ' ' 

» (Yardımcısı) 
Vaiz 

9 
10 
11 
11 
12 
13 
14 

S' 

Memur 
» 

4 
6 

3 
17 

3 
37 
66 

150 
200 
150 
50 
2 
5 

10 
15 
25 
50 
75 
80 

100 
100 

8 
10 
20 
30 
30 
80 

190 
200 

İstanbul Müftülüğü Bürosu 

7 idare işleri Âmiri 
8 Şef 
8 Ayniyat ve Teberrukât Say

manı 
10 Cami Hizmetleri Kontrol Me

muru 
10 Mutemet 
10 Tahakkuk Memuru 

1 500 

1 250 
1 250 

1 100 
1 100 

950 
950 
800 
700 
600 
500 
500 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
700 
600 
500 
450 
450 
400 
350 
300 

800 
700 

700 

4 
1 
.1 

500 
$00 
500 
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D. 

10 
10 
11 

5 
6 
7; 
8 

Görevin çeşidi 

Ambar Memuru 
Memur / 

• • • » 

Cami görevlilerji 
İmam - Hatip (İhtisas yeri) 
İmam > Hatip (İhtisas yeri) 
İmam ; Hatip (İhtisas yeri) 

» > » » 

Aded 

1 
3 
4 

5 
10 
15 
30 

— l l ö •-
Maaş 

500 
500 
450 

1 100 
,950 

, 800 
700 

D. 

9 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

İmam 
* 
» 
•» 
» 
» 
» 
> 
» 

Görevin çeşidi Aded 

- Hatip (İhtisas yeri) 40 
> 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 

25 
50 
60 

100 
150 
250 
750 

2 500 

Maaş 

600 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

39 ncu madde gereğince 1 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe girecek (3) sayılı kadro cetveli 

D. 

4 
5 
6 

10" 

Görevin çeşidi Aded Maaş 

MERKEZ KURULUŞU 

İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu 

Üye 1 1750 
» 1 1 500 

Üye (Müşavir Üye) 
Mütercim (Doğu dilleri) 

Teftiş Kurulu 

Başmüfettiş 
Birinci Sınıf Müfettiş 
İkinci Sınıf Müfettiş 
Müfettiş Yardımcısı 

1 500 
1 250 

1 1 250 
1 1 100 
1 950 
2 500 

özlük İşleri Müdürlüğü 

8 Şef 
10 Memur 
12 » 

700 
500 
400 

Cami Hizmetleri ve Levazım İşleri Müdürlüğü 

7 Müdür Yardımcısı 
9 Memur 

10 » 

Derleme ve Tayın Müdürlüğü 

8 Şef 1 

800 
600 
500 

700 

D. Görevin çeşidi Aded Maaş 

İLLER KURULUŞU 

10 Müftü (Yardımcı) 10 500 
5 Vaiz 1 1 100 
6 » 3 950 
7 » 5 800 
8 » 5 700 
9 » 5 600 
8 Şef 3 700 
9 » 3 600 
10 > 5 500 
11 » 5 450 
11 Memur 8 450 
12 » 25 400 
13 » 70 350 
14 » 98 300 
5 İmam - Hatip (İhtisas yeri) 1 1 100 
6 » » 3 950 
7 » » 5 800 
8 » » 1 0 700 
9 » » 1 0 600 
7 » 10 800 
8 » 15 700 
9 » 15 600 
10 » 25 500 
11 » 25 450 
13 > 125 350 
14 » 470 300 

978 
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39 ncu madde gereğince 1 . 3 . 1966 tarihinde yürürlüğe girecek (4) sayılı kadro cetveli 

D. Görevin çeşidi Aded 

MERKEZ KURULUŞU 

Maag 

İnceleme, Araştırma ve Danışma Kurulu 

2 Üye 1 
3 > 1 
3 » (Müşavir Üye) 1 

Teftiş Kurulu 

10 Müfettiş Yardımcısı 2 
10 Memur 1 

özlük İşleri Müdürlüğü 

6 Müdür Yardımcısı 1 
8 Şef 1 

12 Memur 2 

1 750 
1 500 
1 500 

500 
500 

950 
700 
400 

Cami Hizmetleri ve Levazım İşleri Müdürlüğü 

11 Memur 1 

12 » 1 

.. 

450 

400 

D. 

10 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
14 
5 
6 
7 
8 
9 
7 
8 
9 

10 
11 
13 
14 

Müftü 
Vaiz 

* 
»' 

Şef 
» 
» 
* 

Görevin çeşidi J 

İLLER KURULUŞU 

(Yardımcısı) 

Memur 
» 
» 

imam 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

- Hatip (İhtisas 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

»< 
»l 

» 
»» 
»> 
»< 
»" 
»> 
»» 
»»: 
1> 

yeri) 
» 
» 
y 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
>. 
» 

ided 

10 
2 
1 
3 
5 
5 
5 
3 
3 
5 

10 
7 

25 
70 
98 

1 
3 
5 

10 
10 
10 
15 
15 
25 
25 

125 
747 

Maaş 

500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
700 
600 
500 
450 
450 
400 
350 
300 

1 100 
950 
800 
700 
600 
800 
700 
600 
500 
450 
350 
300 

Derleme ve Yayın Müdürlüğü 

6 Müdür Yardımcısı 1 950 1256 
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Geçici Komisyonun değiştiricine bağlı cetveller 

Diyanet îşl&ri Başkanlığı Teşkilât kanunu 
tasarısına bağlı kadro cetvelleri 

(1 sayılı celtıviel aynen kabul edilmiştir.) 

[2] SAYILI CETVEL 

D. 

4 
7 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi Aded Maaş 

MERKEZ KURULUŞU 

İv Balkan 
12 » Yardıımicifin 
7 Şef 

10 Memur 
11 » 

a ooo 
Ü 750 

800 
500 
450 

Dîn İşleri Yüksek Kurulu 

11 ıBaşfcan 

3 »• 

6 tRaıporıtıör 
7 » 

1 2 000 
5 l1 750 
5 1 500 
1 950 
2 800 

JMÜüterclm (Almıanva, Friaıu-
sıziea, înıgilizıoe) 
Mütercim (Doğuı dilleri) 
'Şef 
'Memur 

1 250 
1 250 

800 
600 
500 
450 

Din ve Dinî Eğitim ve öğretim İşleri Dairesi 

2 Başkan 1 1 750 

Dinî Eğitim ve öğretim Müdürlüğü 

4 
•6 
7 
9 

10 
11 

Müdür 
»t Yaırdwn€i<3i 

Şef 
Memur 

.» 

1 250 
950 
800 
600 
500 
450 

Derleme ve Yayın Müdürlüğü 

4 Müdür 
6 > Yardımcısı 

1 '1 250 
2 950 

D. Görevin çeşidi 

Mushaflar îneeçme Kurulu 
Başkanı (Uzmanlık yeri - îs« 
tari'bul'ıda) 
Mushaflaır îneetlemıe Kurulu 
Üyesü (U'zımlanılık yert - is
tanbul'da) 
Şer'ilye Sicilleri Arşivi U&-
imana (Uzmıanlık yeri - Isltanı-
Ibud'da) 

» » » 
Memur (İstanbul'da) 
Vıakilt Hcsap'laıma Uzmanı! 
(Uzmanitok yeri-îstanlbul'da) 
Memur (İstanbul'da.) 

* » 
Kitaplik Uzamamı' (Uzmıanlık 
yeri) 
Yayın- Uztmana (Uzmıanlık 
yeri) 
Şef 
Memur 

7 
10 
6 

S 
11 
7 

7 
9 

10 .» 
11 » 

Teftiş Kurulu 

2 Başkan 
3 Müfettig 
5 Birinci Sınıf Müfetttiş 
6 İkEnci » > 
7 Üçüncü » » 
•8 Mütöettiş Yardınucısi! 
9 Memur 

10 * 
11 > 

Hukuk Müşavirliği 

3 Hukuk Müşaviri 
7 Şef 
9 Memur 

10 > 

Aded Maaş 

950 

800 

950 
800 
500 

»50 
600 
450 

800 

800 
800 
600 
500 
450 

1 750 
1 500 
1: 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 1 500 
1 800 
2 600 
2 500 
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D. 

2 

4 
6 
7 
8 
9 

10.. 
11 
12 

4 
7 

10 
11 
12 

4 
7 
'9 

10 
11 
12 

4 

5 

4 
6 
7 
7 
7 

M 

Oörevin çeşidi A< 

Personel Dairesi 

Balkan 

özlük İşleri Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Şef 
Memıutr 

» 

ied 

1 

1 
3 
4 
4 
5 
0 
7 
8 

Maaş 

1 750 

1 250 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

Meslek Teşekkülleri ile İlgilenme ve Moral 
Hizmetleri Müdürlüğü 

Müdür 
ıŞef 
'Memur 

» 
> 

1 
1 
1 
2 
3 
3 

Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Memur 

> 
* 
» 

Daire Tabipliği 

Tabip 

Sivil Savunma Uzmanlığı 

Sivil Savunma Uzmanı 

Donatım Müdürlüğü 

Müidür 
* Yardımıeiısı 

Şef 
Ayniyat Saymam 
Tcfoerrufeât Eşyası Saymıam 
Aımhar Memuru 

1 
1 
1 
,2 
3 
4 

1 

1 

1 
2 
2 
1 
1 
2 

1 250 
800 
600 
500 
450 
400 

1 250 
800 
600 
500 
450 
400 

1 250 

1 10ü 

1 250 
950 
800 
800 
800 
600 

D. 

9 

10 
11 
12 

3 

4 
'5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
10 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
4 ^ 

16 

7 
•8 

Görevin çe§idi 

iSaltııiıalimıa Memuru ve Mute
met 
Memur 

» 

İLLEB 

Müftü (İhtisas yeri) (Anka
ra, îstanibul, İzmir) 
Müffiü (İhtisas yeri) 
' ' * • » > 

» » 
Müf tüı 

» 

» 

» Yardımcısı ('stagiyer) 
Vâifc 

» 
> 

> 
» 
» 
» 
# 

Şef 

» 

Memur 
» 
* 
;» 

' U ,• *-' .. ; 

Aded 

2 
4 
5 
5 

203 

3 
25 
20 
19 
50 
50 

İİ60 
200 
120 

617 
4 
6 

15 
40 
35 
60 
75 

180 
200 
100 

8 
10 
20 
30 
67 

. 51 
150 
.200 
100 
100 

İstanbul Müftülüğü Bürosu 

İdari işler 
Şef 
Ayniyat ve 
manı 

Âmiri 

Tetoerru&ât Say-

1 
2 

1 

Maaş. 

600 
500 
450 
400 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 
600 

." 500 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
eoo 
500 
450 
400 
350 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

950 
800 

700 
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D. 

9 

10 
7 
9 

5 
6 
7 
8 
9 
7 

Görevin çeşidi 

Cami Hizmetleri Kontrol 
Memuru 

» > > 
iMuıtemıet 
TaihaMralk Memura 

Cami Görevlileri 
tmıamı - Haitip (Ihîtusas yeri) 

» » > 
» » .» 

tmam - Haitip, Müezzin -
Kayyum 

D, 

Aded 

6 
10 
1 
1 

7 
15 
25 
50 
60 

45 

Maaş 

600 
500 
800 
600 

flj 100 
950 
800 
700 
600 

800 

D, 

~8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

Görevin çeşidi 

İmam - Hatip, 
Kayyum 

» 
» 
» 
* 
> 
at 

Not : 

» 
» 
» 
I» 
» 
» 

müezzir 

> 
» 
» 
> 
» 
» 

(L) cetvielı tenzil — 

1 . 3 .. 1965 

Aded 

50 
350 
©50 

9 390 
1 200 
1 100 
3500 

16 342 
3 500 

12 842 

Maaş 

700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

tarihinden itibaren aşa^ 
ğndaki (kadrolar (L) cetveline alınmıştır. 

(Görevin çeşidi Aded. Maaş 

12 itmam - Hatip, Müezzin -
Kayyum 800 400 

13 » » » 800 350 
14 p * » 1 900 300 

3 500 

> > © « 
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