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1 . — GEÇEN T 

BİRİNCİ OTURUM 

Giresun Milletvekili Naim Tirali, önceki bir
leşimde Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşülme
si sırasında C. S. P. Grupu adına yapıtığı ko
nuşmanın akşam radyoda Meclis Saatinde bâzı 
maddi hatalarla yayınlandığı konusunda gün
dem dışı demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Hasan Dinçer'e Devlet Bakanı 
Mehmet Altınsoy'un vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi okundu, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1965 bütçe kanun tasarısı ikinci defa açık oya 
sunularak kanunlaştığı bildirildi. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere birleşime ara 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
Mekki Keskin Süreyya öner 

2. — GELEN 

Tasarı 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 

ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında, bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarih
li Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına uygulanmasına ilişkin olarak kabul 
edilen metnin onaylanmasının uygun bulun-
iduİuna' dair kanun tasarısı. (1/862) (Ticaret, 

ve 24 arkadaşının, Konya Milletvekili İh
san Kabadayı ve 10 arkadaşının ve Erzu
rum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun teklifleri ve Geçici Ko
misyon raporu. (1/670, 2/101, 2/105, 
2/146, 2/643) (S. Sayısı : 831) 63:107 

Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

İKİNCİ OTURUM 
Dışişleri Bakanlığı, 
Tarım Bakanlığı ve 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul olundu. 
Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
Orman Genel Müdürlükleri bütçelerinin bö

lüm ve maddeleri kabul olunarak tümleri açık 
oya sunuldu ise de yeter çoğunluk sağlanamadı
ğından gelecek birleşimde tekrar oylanacakları 
bildirildi. 

26 . 5 . 1965 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere (saat 20,25 te) -birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekli Malatya 
Mekki Keskin Nurettin Akyurt 

1 Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

KÂĞITLAR 

Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve Plân komisyon
larına.) 

Tezkere 

2. — 28 nci Tümen Komutanlığı Askerî Mah
kemesince ölüm cezasına çarptırılan Hüseyin Ya
vuz'un mahkûmiyet dosyasının sunulduğuna da
ir Başbakanlık tezkeresi. (3/1190) (Adalet Ko
misyonuna) 

JTANAK ÖZETİ 



BİRÎNOÎ OTURUM 
Açılma Saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, otoma
tik .cihazlarla lütfen işaret ıbuyurun. (Yoklama 
yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz var, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Büçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu \ raporuna dair Cum
huriyet Senatos\u ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet MecHsi 1/836, 
Cumhuriyet Senatosu 1/536) (Millet MecUsi 
S. Sayısı : 965, Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı .: 598) 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe* kanunu tadarm ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/837, Cumhuriyet Senato
su 1/537) (Millet Meclisi S. Sayısı : 966, Cum
huriyet Senatoâu S. Sayısı : 599) 

BAŞKAN — Dün nisab temin edilmediği 
için bu iki oylamayı tekrarlıyacağiz. Kutular 
dolaştırılacaktır. Lütfen oylarınızı kullanı
nız. 

3. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu iaMrısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuryet Senatosu 1/525) 
(Millett MecUsi S. Saym ; 970, Cumhuriyeti Se
natosu S. Sayısı : 587) 

O — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi: 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1965 yıh Bütçe kanunu tamrısında ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Ba
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/838, Cumhuriyet Sena
tosu î/538) (Mület MecUsi S. Saym : 969, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 600} (1) 

BAŞKAN — Evvelâ grupları adına söz isti-
yen arkadaşlara söz vereceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
thsan Şeref Dura. Buyurun efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA İHSAN ŞEREF 
DURA (Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının değerli 
mensupları. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi vesilesiyle, 
Halk Partisi adına, bu konudaki görüşlerimizi 
arz edeceğim. 

Ulaştırma gibi hayatî konulan politik açı
lardan görüp konuşmamın bu müesseseler üze
rinde yaptığı kötü etkilerinin birçok örnekleri 
vardır. 

(1) 969 S. Sayılı ibasma yazı tutanağın so-
nundadır. 
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Bu sebeple maruzatım teknik çerçeve için

de kalacaktır. 
Bilindiği gibi ulaştırma hizmetleri, memle

ketlerin ekonomik bünyelerinin şahdamarları, 
sosyal hayatın geliştiricisi ve millî güvenliğin 
ihmal edilmez bir faktörüdür. 

Karayolları, Demiryolları, Deniz ve Ha.va-
yollariyle bir bütün teşkil eden Ulaştırma sis
teminin, birbirinden ayrılmaz birer unsur ola
rak bir arada mütalâa edilmesi icabeder. Bu 
ulaştırma manzumesinin birbiriyle ahenkli ola
rak koordine edilmesi, memleketin fizıiki ve coğ
rafi yapısına, genel iktisadi ve sosyal durumu
na, iç. ve dış etkilere göre birbirini tamamlıyan 
vasıtalar olarak düzenlenmesi, ıslahı, geliştiril
mesi nihayet teftiş ve murakabesi ulaştırma 
hizmetlerinin esasını teşkil etmektedir. 

Birinci Dünya Savaşı ve öncesiyle istiklâl 
Savaşım ızdaki ulaştırma yetersizliği, iktisadi 
ve ticari hayatımızda ve yurt savunmasında 
bütün acılariyle kendisini göstermiştir. Cum
huriyetin ilâniyle beraber Sayın inönü'nün 
(Yurdumuzu demirağlarla örmek hedefimizdir) 
pano] asiyle başlıyan demiryol inşaatı ve 1948 
den başlıyan kesif yol yapımı, bundan sonra 
da taşıma araçlarının ve işletme metotlarının 
gelişmesi bizi yeni birçok problemlerle karşı 
karşıya bırakmaktadıı. 

Plânsız gelişmelerin tesiriyle bugün Türki
ye sınırları içinde çeşitli ulaştırma sistemlerin
de, memleket yararlı ve topyekûn (Ulaştırma 
Politikası) diyeceğimiz bir ahenk meydana ge
tirilememiştir. ' 

Kamyonlar, otobüsler, trenler, uçak ve ge
miler her alanda gelişigüzel çalışabilmekte ve 
aralarında zararlı yarışmalar olmaktadır. Ge
rek vergileme usullerinde, gerekse tarifelerde 
millî ekonomiye uygun bir şekilde, koordine 
bir sistem içinde bir ulaştırma politikası uygu
lanamamaktadır. Çok başıboş ve bir çok yön
lerden korunmuş olan Karayolu ulaştırması 
yurdun bir köşesinden öteki köşesine, normal 
ve ekonomik şartlar altında dornıiryolların yap
ması lâzırngelen taşımayı demiryolları aleyhine 
yapmakta, denizyollarında kabotaj hatlarında 
da günden güne düşüşler olmaktadır. Bütün 
bunların düzenleyicisi olması lâzımgelen Ulaş
tırma Bakanlığı, çeşitli sebeplerle bu görevi 
lâyıkiyle yapamamaktadır. 
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Ulaştırma politikası deyince bu alanda alı

nacak bütün tedbirlerin toplaımı demek oldu
ğuna göre, bu düzensizlikleri yoluna koymak 
üzere 19 . 10 . 1960 tarihli ve 101 sayılı Kanun
la Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir Yüksek is
tişare Kurulu kurulmuştur. Görevi, memleketin 
ekonomik, coğrafi ve savunma bünyesine uy
gun ulaştırma sistemlerini tesbit ve koordinas
yon işleri hakkında bakanlığa tavsiyelerde bu
lunmaktır, Ancak Kurul Kanununun 1 nci mad
desinde de yazıldığı gibi, i'stişaridir. Mütalâa
ları bir tavsiyeden ileri gidemez. 

istişare Kurulu yaptığı birkaç toplantı ile 
istifadeli etütler ve raporlar hazırlamış fakat 
istişari mahiyeti ve Ulaştırma Bakanlığının 
durumu dolayısiyle bu tavsiyeler uygulanama
mıştır. Bununla beraber her yıl toplanan ve 
toplanacak olan bu kurulun tavsiyelerinin Baş
kanlıkça iyice incelenip, gerekli olanlarının 
plânlama kuruluna intikal ettirilmesi suretiyle 
göz önüne alınmasında fayda vardır. 

Bundan sonra Anayasamızın 129 ncu mad
desi uyarınca, politik akımlar dışında kanuni. 
plâna ve yasama organının murakabesine bağ
lı olarak Beş Yıllık Plânda ulaştırma politikası 
tqsbit edilmiştir ve yıllık programlarla ulaştır
ma hizmetlerimizin gelişmesi için büyük gay
retler başlamıştır. Fakat gerek müesseselerin 
kuruluş statüleri, gerekse Ulaştırma Bakanlığı 
bünyesindeki teşkilât eksikliği hizmetin kolay 
ve hızlı olarak gelişmesini kolaylaştıracak du
rumda değildir. 

Ulaştırma hizmetleri şöyle dağılmaktadır : 
Genel olarak ulaştırma işleriyle ilgili tesis

ler Bayındırlık Bakanlığı işletme işleri ise Ulaş
tırma Bakanlığına bağlı müesseseler ve özel sek
tör tarafından yürütülmekte ise de, Karayolla
rı işletmesi kontrolü içişleri Bakanlığı ve Kara
yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmak
tadır. 

Bayındırlık Bakanlığının hava meydanları 
inşaatı DHM işletme Genel Müdürlüğü hiz
metleriyle iç içedir. Ayrıca hava meydanları iş
letmesinde çalışan özel şirketler- de muhtelif hiz
metler yapmaktadırlar. , 

Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı kendisine bağlı 
müesseselerin özel statüleri dolayısiyle ve bakan
lık teşkilâtının dar kadrosuyla kendisinden bek
lenilenleri sağlamak imkânına sahibolmadiğı 
görülmektedir. 

— 4 — 
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Bu sebeple 5 Yıllık Plânın da âmir hüküm

leri içerisinde bulunan ve hazırlanmış olan ba
kanlık teşkilât kanununun Karayolları nakliyat 
ve ayrıca limanlar kanunlarının biran önce Mec
lise gönderilmesi ve kanunlaşmasını önemle di
leriz. 

Bakanlık teşkilât kanununda bir taraftan 
bakanlık hizmetleri, (Ulaştırma siyaseti ve mu
rakabesi) için gerekli personel ve kuruluşla be
raber eski kanunda ve son iktisadi Devlet Te
şekkülleri reorganizasyonu kanununa rağmen 
kesin hatları biraz da belirsiz kalmış olan ba
kanlığın murakabe ve müdahale sınırlarının iyi-

. ce tesbiti yerinde olur. 
Bu arada iktisadi Devlet Teşekkülleri roorga-

nizasyonu kanunu ile iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin tesbit edilen esaslara göre hazırlanacak 
olan yeni statü ve kanunlarının süratle Meclise 
getirilmesinin âcil bir ihtiyacolduğu bediidir. 

Karayolları trafik düzensizliğinin, başıboşlu
ğunun önüne geçecek olan ve Mülî Güvenlik 
Kurulunca da biran önce yürürlüğe girmesi iste
nen (Karayolları Nakliyat Kanunu) 1963 te ha
zırlanmıştır. 

Bunun da artık gecikmeden Meclisten geçi
rilmesi gerektir. 

Yukarda arz ettiğim teşkilât karşılıkların
dan biri de limanlarımızdır. 

Ayrı ayrı müessese! erce ve iki yıl öncesine 
kadar ayrı ayrı tarifelerle idare edilmelerinden 
ticari faaliyetleri aksatan idare sistemi üzenin
de bir karara varılması zamanı geçmektedir. 

5 Yıllık Plânın tavsiyesine uyularak yine 1963 
yılında hazırlığı tamamlanmış olan limanlar ka
nununun da ele alınmasında fayda vardır. 

Bakanlık Teşkilât ve ihtiyaçları üzerindeki 
bu görüşlerden sonra bakanlığın sorumluluğu
nu taşıdığı müesseselerin problemlerine de kısa
ca değinmek istiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 
Bilindiği gibi son yıllarda motorlu kara ta

şıma araçlariyle uçaklarda göze çarpan geniş 
ölçüdeki ilerlemelere ve bunların yarattığı teh
likeli yarışmalara rağmen demiryollar, memle
ketin ekonomik kalkınmasında ve savunmasında
ki önemini hâlâ muhafaza etmektedir. Gelişen 
Avrupa Birliği zihniyeti içinde, bu birliğin in
kişafının önce iktisadi anlaşma ile gerçekleşece
ği düşüncesinde olanlar, bu iktisadi bütünlüğün 
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sağlanması için en uygun taşıma vasıtasının De
miryolları olduğunu kabul etmektedirler. Bu 
sebepledir ki, Avrupa Konseyi Ulaştırma Ba
kanları Konferansı ve Birleşmiş Milletler nakli
yat komisyonu gibi yüksek teşekküller ve Demir
yollar Birliği Demiryolları tesislerinin modern 
araçlarla donatılması, şebekelerin standardize 
edilmesi suretiyle işletmelerin iktisadi, emniyet
li bir çalışmaya ulaşması ve süratlerin artırıl-, 
ması için lüzumlu tedbirler üzerinde isabetli ka
rarlar almışlar ve bunları üye memleketlere tav
siye etmişlerdir. Ayrıca alınacak olan tedbirler
de kolaylık olmak üzere üye memleketlerin iş
birliğiyle Eurofima adlı bir finansman müesse
sesi de kurulmuştur. 

Conto memleketlerinin de şebekelerini birbir
lerine bağlamak üzerine vardıkları anlaşma, 
Amerika ve İngiltere'nin bu projeleri deıteklc-
mesi demiryolların her şeye rağmen önemini de
vam ettirmekte olduğunun açık bir belirtisi
dir. 

5 Yıllık Kalkınma Plânında da (Demiryolu 
taşımasının uzun mesafelerde ve trafik yoğun
luğunun bulunduğu hatlarda daha verimli ol
duğu) kabul edilmekte, buna göre demiryol ta
şımasında teşvik edici şartların hazırlanacağı 
ifade edilmektedir. 

Bunlara karşılık bugün memleketimiod'e ka
rayolu taşımasının arttığı, demiryollarının her 
yıl artan- bir zararla çalıştığı ve Devlete büyük 
malî külfetler yüklemiş olduğu söylenmektedir 
ve doğrudur. 

Hakikaten diğer taşıma araçlarının gelişme
si ve taşıma hacım ve şeklinin 'değişmesi karşı
sında, birkaç devlet müstesna, dünyanın birçok 
memleketlerinde demiryollar büyük zararlara 
uğramışlar, büyük borçlar altına girmişler, Hü
kümet yardımına başvurmuşlardır. Yine bu 
memleketlerden çoğu 1950 - 1955 yılları arasın
da meydana gelen büyük zararlardan doğan bu 
demiryol krizini almış oldukları tedbirlerle 
5 - 10 yıl gibi bir zamanda atlatmayı başarabil
mişler ve hattâ bâzıları şimdiden kârlı duruma 
geçmişlerdir.» 

Avrupa'daki demiryol krizi gibi Türkiye'
mizde de birçok eksik tedbirler, bir taraftan da 
yavaş yavaş karayolu yarışmasiyle 1958 yılında 
taşman yük taşım ve yolcu sayısının azalmaoiy-
le kendini göstermeye başlamış her yıl çoğalan 
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zararla devlete bir yük olmuş, almmıya çalışan I 
tedbirler henüz bu krizi atlatabilecek bir duru
ma gelememiştir. 

Bir demiryolundan birçok faktörler arasında 
işletme oraniyle yani gelir ve giderler arasında
ki nisbetle genel durum değerlendirilir. Türkiye 
demiryollarının 1958 yılında başlıyan zarar du
rumu 1963 te % 176 ya yükselmiştir. 1958 yalı
na göre 59, 60, 61 giderleri ortalama 200 milyon 
yakınında fazla olmasına karşılık gelirler tarife 
yükselişi dolayısiyle 1959 da 108 milyon lira art
mış, fakat nakliyatın kayışı dolayısiyle 1960 da 
1959 a göre 92 milyon lira, 1961 de 1960 geliri
ne göre 72 milyon lira azalmıştır. Yani gelir ve 
gider farkları 1959 da 93 milyon lira iken her 
yıl artarak 300 milyon liranın üstüne doğru 
yükselen bir seyir almıştır. 

Sayın bakanın son beyanatına göre 1964 te 
400 milyon lira tahmin edilmektedir. 

/Türkiye Demiryollarındaki bu zarar yükseli
şinin ifade ettiği anlam bizce şöyle açıklanabi
lir. 

a) Demiryolu İdaresi taşımadan gelir sağ-
lıyamamakta ve bugünkü işletme durumu ile 
nakliyat arttıkça zarar da artmaktadır. Haki
katen bâzı taşıma maddelerinde artışlar vardır. 
Fakat giderin çoğalması bunu karşılıyamamak-
tadır. 

b) Genel fiyat yükselişleri Demiryollarının 
giderini artırmaktadır. 

c) Tarife yükselmesi zaruri olmasına rağ
men gerek daha uygun şartlarla çalışan karayo
lu yarışması, gerekse bâzı tarifelerin yükselti
lememesi zarureti yani maliyet altı taşıma zaru
reti de zararı artırmaktadır. 

ç) İşletme çok masraflı olan buharlı sis
temden henüz kurtulamamış, lokomotifler eski
miş, bir kısmı ömürlerini doldurmuştur. Ancak 
1962 den itibaren sağlanan kredilerle yeni dizel 
lokomotifleri yavaş yavaş servise girmektedir. 

d) Vagonlar düşük tonajlı ve eskidir. 
e) İdare bir personel politikasına sahibol-

madığı gün ihtiyaç olan servislere personel kay-
dıramamakta, üst kademelerde birçok yüksek 
ücretli ve gayrifaal personel bulunmakta ve 
bunlar değerlendirilememektedir. 

f) Esaslı bir eğitim politikası güdülemedi-
ğinden, personel modem işletmecilik esaslarına 
göre yetiştirilememektedir. 
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g) İdari bir reorganizasyon yapılamamış

tır. 
h) Kara ve demiryol taşıması eşit şartlar 

altında değildir. 
Yukarıda belirtiğim gibi, gelmiş geçmiş Hü

kümetler, Ulaştırma sisteminin inkişâfı için 
tedbir almamış değillerdir. Fakat bu tedbirler 
esaslı bir plâna dayanmadığı için daima isteni
len hedefe ulaşamamıştır. 

Devlet Demiryollarının modernizasyonu için 
yapılan reform çalışmaları, 1955, 1956 yıllarında 
mukavelelere bağlanan modernizasyon için lü
zumlu tedbirler, yolcu ve eşya trafiğinin geliş
mesinde önemli bir faktör olan tren süratleriyle 
de ilgili reform projeleri muhtelif sebeplerle 
yarıda kalmıştır. Devlet Demiryollarının yap
mış olduğu etütlerde, emniyet olmak şartiyle 
süratin esaslı bir faktör olduğu kabul edilmekte, 
trenler süratli olduğu takdirde işletme masraf
larından, personelden, müteharrik edevat ve 
saireden tasarruf sağlanacağına inanılmaktadır. 
Halbuki bugün trenlerimizin ticari süratleri, ma
alesef, istenilenden aşağıdadır. denebilirki; 
trenlerimiz Avrupa trenlerinin 80 sene evvelki 
süratindedir. Bunun için 1955 ve 1956 da sü
rati artırmak üzere yüz milyonlarea liralık 
mukavelelerle başlıyan modernizasyon hareket
leri 1959 da duraklamış son bir, iki yıl içinde 
yeni dizel lokomotofleri ve işaret tesisleri için 
yapılan mukavelelerle geciken işler yeniden ele 
alınmıştır. Durmadan, gittikçe hızlanarak plânı 
içinde başlamış olan modernizasyon hareketinin 
gerçekleştirilmesini Hükümetten bekleriz. Böy
lece Demiryolları hem memleket ekonomisinde
ki hizmetini yapacak hale gelir hem de zarardan 
kurtulur-. 

Bu arada istatistiklere göre en çok gelir sağ
lı yan eşya taşımasını artırmak için Demiryolu 
İdaresinin bir- nakliyat müessesesi hüviyetiyle 
Ticaret, Sanayi ve Ziraat odalariyle ve diğer 
esaslı müşterilerle sıkı münasebetler kurması ve 
hattâ birçok memleketlerde uygulanan kapıdan 
kapıya taşıma usulünü kabul etmesi ve bu mak
satla yan müesseselerle yani diğer nakliyat şir
ketleriyle ilişkiler kurması lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri. 
Diğer devletler bu konuda büyük yatırımlar 

yapmak, modernizasyon, reorganizasyon sure
tiyle karayolları rekabetine karşı koymaya çalış-
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maktadır, demiştim. Bâzıları bu devreyi aşmak 
yolunu tutmuş, bâzıları da örnek olarak Japon
ya ve Almanya bu problemleri çözmüş, bulun
maktadırlar. Alman Demiryolları Genel Mü
dürü bir konuşmasında : Alman demiryollarının 
artık motorlu nakil araçlarının yarışmasından 
korkmadığını, bilançosunu kârla kapattığını ve 
trenlerin daha süratli olduğunu söylemesi, mo
torlu taşıma vasıtalarının çokluğu dolayısiyle 
yolların tıkanmasının trenlerle taşımaya akımı 
sağladığını göst'ermektedir. Bu genel müdür 
otomobil fabrikalarına (daha çok imalât ile pi
yasaya araç sürmelerini) de sözlerine eklemek 
suretiyle, artık demiryolu - karayolu yarışma
sının korkulacak bir şey olmadığını kinaye ola
rak ortaya atmıştır., 

Modernizasyon ve yeni yatırımlar yolu ile ve 
hızla demiryolların kalkınacağı böylece açık
landıktan sonra zararlara sebebolan âmiller arn-

*smda reorganizasyon ve personel durumu üze
rinde de durmak icabeder. 

..- Devlet Demiryolları bünyesinde yuvarlak 
olarak 65 000 kadar personelin çalıştığı ve böy
lece bir personel fazlalığı bulunduğu sık sık 
ifade edilmektedir. Bir demiryolu müessesesin
de personel bir taraftan nakliyat ve iş hac
mi, bir taraftan da şebekenin uzunluğu ile oran
tılıdır. Diğer memleket demiryollarına bakar
sak, . şebeke uzunluğuna göre kilomtre başına 
düşen personel sayısı şöyledir. İspanya 9,3, 
İtalya 10.$, Fransa 8,7, Belçika 13,7, Yugos
lavya 12,5, İsveç 4,2; İsviçre 13,7, Japonya 
18,6 dır. Türkiye'de ise yuvarlak olarak 
8 000 Km. lik şebeke ve 65 000 personel olduğu
na göre, 8,1 dir, Buna göre fazla personel var
dır, denemezse de, nakliyat hacmi ve imalât 
randımanına göre hakikaten fazladır. Ancak 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve onu kovalıyan yıl
larda, hususiyle sanayi inkişâfiyle ve Van'- 'Ko-
tur hattı işletmeye açılınca, Avrupa ve komşu 
devletler demiryollariyle münasebeti artınca 
mevcut personel ile demiryolu hizmetlerini ida
me etme imkânı olmıyacak ve daha çok perso
nele ihtiyaç duyulacaktır. Hususiyle yetişmiş 
personel, taşımanın yoğunluk aldığı olağan üstü 
haller ve savaş hazırlıklarında eksikliğini duyu
racaktır. Devlet Demiryollarının personel po
litikasında göze çarpan diğer bir problem de is
tihdam tarzıdır. Bir taraftan Genel Müdürlük-
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te ve işletme merkezlerindeki geniş kadrolar, 
öte yönden de şebeke üzerindeki faal personelin 
cılız durumu göze çarpmaktadır. Bu sebepler
ledir ki Devlet Demiryollarında,' yıllardan beri 
sözü edilen bir reorganisazyona ihtiyaç vardır". 
Bunu yaparken : . . . . . . . . . 

1. Üst kademedeki yüksek dereceli ve gay-
i'ifaal personel ile ihtisasından istifade edilemi-
yen teknik elemanları değerlendirmek, 

2. Fazla personeli ihtiyacı olan servislerde 
ve bölgelerde çalıştırmak için esaslar koymak, 

3. »Sevk ve idare makamları ile teknik ma
kamları işgal edenleri gözden geçirerek geniş 
yetkili ehil elemanları yerlerine yerleştirmek. 

4. İdaredeki hizipçiliği önlemek ve kaldır
mak, 

5. Modern eğitim esaslarına göre personelin 
bilgisini artırmak, 

6. Lüzumsuz teşkilât ve makamları kaldıra
rak birleştirmek göz önüne alınmalıdır. 

Personelden konuşurken Devlet Demiryolla
rı ücret baremi üzerinde de durmak gerekir. 

• İktisadi Devlet Teşekkülleri bareminden ay
rı olan bugünkü ücret baremi demiryol perso
nelinden huzursuzluklar yaratmakta, bir kısmı 
nı mağdur, bir kısmını da diğerleri aleyhine da
ha elverişli duruma getirmektedir. Bu barem 
düzenltilmeli, genel bir araştırma ile intibak im
kânları ar anılm alıdır. 

Ulaştırma müesseselerimizin işçilerle yapılan 
sözleşmelerini memnunuyetle kaydediyoruz. 

Bu arada işçi meskenlerinin ve faal personel 
lojmanlarının verimi artıracağı, işçi ve memuru 
daha rahat ve verimli hale getireceği tabiîdir. 

Maliyet muhasebesinin tam ve sıhhatli bir 
surette uygulanması ile tarifelere esneklik ver
mek ve maliyet altı taşımaların durumlarını teş-
bit ederek, işletme gelirlerindeki dengeyi hazır
lamak lâzımgelir. Ancak, bu vesile ile tarife
lerin uygulanmasında diğer sınai ve iktisadi 
sektörlere müessir olacak ve memleketin genel 
ekonomisi ile ilişkili meselelerde esaslı etütlere 
ihtiyacolduğu unutulmamalıdır. Son günlerde 
kömür taşımasına yapılacağı söylenilen tarife 
artışının ortaya çıkaracağı problemler, bu zam
dan yaz geçilmek suretiyle önlenmiş ise de et
kileri her halde müspet olmamıştır. 

Büyük bir ulaştırma kolu olan demiryolları-
mızın birçok meseleleri vardır. Bu kısa konuş-
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mamın sınırı içinde böylece bâzı anamcselelere 
değindikten sonra, pek kısaca diğer ulaştırma 
müesseselerine geçiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Memleketimizin üç tarafı denizlerle çevril

miştir. Sahillerinin uzunluğu da göz önüne alı
nırsa, deniz ulaştırma sisteminin tabiî sonucunu 
ve önemini ortaya koyar. Dış ticaretimizin 
% 90 mı denizlerden yapmaktayız. 

Bir taraftan kamu sektörü, bir taraftan da, 
bilindiği gibi, karma ekonominin bir şekli ola
rak, özel sektör, bu alanda faaliyet göstermekte
dir. 

Yukarıda söylediğimiz gibi, ulaştırma siste
mi ve bu arada bir denizcilik politikası da ta-
kibediİemediğinden, deniz taşımamız da birçok 
sıkıntılara uğramıştır. Gelip geçmiş Hükümet
lerin deniz ticaretini geliştirmek için birçok 
çalışmalar yaptığını inkâr edemeyiz. Ancak 
bütün bu gayretler, esaslı bir sonuç verememiş, 
ticaret filomuza süratsiz, eski, kömürlü gemiler 
alınarak gerek kamu, gerekse özel sektörün za
rarına sebebolmuştur. 1960 devriminden önce, 
Hükümetin aldığı bir kararla, önce Devlet sek
törüne, belediyelere, sonra da bütün ithalât ve 
ihracatta Türk mallarının Türk Bayraklı gemi
lerle taşınması ve ithalâtın FOB, ihracatın 
CİF olarak yapılması istenmişti. Bu sebeple 
gerek özel, gerekse resmî sektör yüksek navlun
lar uygulıyarak aynı zamanda, birçok karışık
lıklara sebebolarak kolayca yük sağlamanın 
verdiği ferahlıkla gelişme faaliyetlerini gevşet-
mişlerdir. Gemi eksikliği dolayısiyle de eski, 
sürati az yük gemileri, tankerler satmalmışlar-
dır. Bu bayrak koruma hareketi, yabancı 
memleketlerde de geniş bir tepki yaratmış, karşı 
tedbirler alınmasına sebebolmuştur. Bundar 
sonra 70 sayılı tebliğ ile birden bire deniz taşı
ması libere edilmiştir. Böylece tahmin edeceği
niz sebeplerle büyük bir kriz başlamıştır. 

İşte bundan sonradır ki plânlı devreye giri
şimimle, denizciliğin iktisadi ve sınai bütün veç
heleriyle ele alınması, bir taraftan yabancı tep
kileri ve dış ticaretin engellenmesine sebebolan 
tam himaye sistemi yerine karşılıklı anlaşmalar
la, libere sistem yerine deniz taşımasında payı
mızın korunması esası üzerinde yeni tedbirler 
alınmıştır. Böylece ve bu yolda denizcilik in-
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kişafımızın sağlanması, hiç şüphe yok ki, yeni 
Hükümetlerce de takibedilecektir. 

Bu arada Denizcilik Bankasının 1963 ten 
sonra başlıyan özel sektöre ayırdığı kredinin 
de gittikçe artması tabiîdir. 

Denizcilik Bankasının, gerek kredi konusun
da gerekse 30 milyon lira sarfiyle Samsun ve 
İskenderun vapurlarını karşılaştığı birçok güç
lüklere rağmen, modern bir şekle getir
mek suretiyle turizm işlerindeki anlayışını da 
takdirle anmayı vazife bilir, bu gayretlerin ço
ğalmasını da dileriz. 

Havayollarımızın gelişmesi büyük sermaye 
işidir. Bu müessese için yeni hamlelere ihtiyaç 
vardır. 

Sayın arkadaşlar; 
İftiharla belirtmek isterim ki dünyanın en 

iyi pilotlarına sahibiz. Bakın servislerimiz, kâ
fi olmasa da, en titiz bir çalışma içindedir. 

Fakat reklama yeteri kadar önem vermiyo
ruz ve tanıtamıyoruz. 

Devlet Havayolları ve Mava Meydanları İş
letmesinden çok Bayındırlık Bakanlığınca İstan
bul Yeşilköy Hava Meydanının genişletilmesi 
işini; Ulaştırma Bakanlığının da hava trafiğini 
Atina ve Beyrut'a yönelten yabancı şirketleri 
memleketimize çekmek bakımından takibetmesi 
yerinde olur. 

PTT konusunda, Sayın Bakandan geciken 
bir iş hakkında bilgi rica ediyoruz. 

1963 yılında ihaleye çıkarılan ve portesi 
30 milyon doları bulan, kredisi sağlanmış olan 
telefon tesisat ve fabrikasının ihale durumu ne 
haldedir? 

Bir memleketin medeni seviyesinin ölçülerin
den olan telefon hizmetleri için önemli olan bu 
ihale işini Sayın Bakanın dikkatine arz ederiz. 

PTT bir kamu hizmetidir. Aksaklıklar var
dır. Fakat uzun müddetten beri meslekî eğitim 
imkânlarının olmaması, personelin bir taraftan 
meslekî bilgi eksikliği içinde, bir taraftan da 
mahdut ve küçük maaşlı kadrolarla geçim sı
kıntısı içinde olmalarına rağmen bu fedakâr ve 
gayretli memurlar bu kamu hizmetini başarmak 
için büyük bir çabanın içindedirler. Takdire lâ
yıktırlar. 

Sözlerimi bitirmeden önce Bakanlık çerçeve
sinde önemli bir nokta üzerinde durmak istiyo
rum. Yukarıda belirtiğim gibi, ulaştırma hiz-
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meti, yalnız bir barış işi-değil, aynı zamanda 
bir savaş silâhıdır. Bu sebeple millî politikamız 
içinde, savaş haline göre, barıştan hazırlıklar 
yapmak ve birer tktisadi Devlet Teşekkülü ol
mak itibariyle bıı hizmetleri, ihtiyaç halinde sa
vaş icaplarına hemen uyabilecek bir hale geçme
ye müsait tedbirleri almak imkânını bulama
maktadırlar. Bununla beraber Ulaştırma Ba
kanlığının baş görevlerinden biri de budur. Ev
velce çıkarılmış olan bir kanunla, Bakanlığın 
sorumluluğuna verilmiş olan bu işler, esefle kay
dedelim ki, bugüne kadar elle tutulur bir sonu
ca ulaşamamıştır. 

' Devlet Demiryollarına Millî Savunma Ba
kanlığı yolu ile verilen yardımlarla yapılan ram
palar, varyantlar bugün bakımsız veya işe yara
maz haldedir. Deniz yollariyle yapılacak hiz
metlerde birçok güçlükler Kıbrıs hâdiseleri do-
layısiyle ortaya çıkmıştır. 

Bu sebeple son defa hazırlanan ve komisyon
lardan geçip Meclis gündemine kadar gelen (Sa
vaşta ve olağanüstü hallerde ulaştırma hizmet
lerini düzenliyen) Kanunun biran önce Yüksek 
Meclisten çıkarılmasını önemle ve İsrarla dile
mekteyiz. Bu kanunun yeni tesislerle, yeni 
malzeme ve stoklariyle bezenecek olan bu mü
esseseleri, barış zamanında da, millî ekonomiye 
daha yararlı hale getireceğine ve büyük fayda
lar sağlıyacağma inancımızı kuvvetle ifade et
mek isterim. 

Sayın milletvekilleri; 
Kalkınma yolunda olan bir memelkette her 

gün artan ve artacak olan iktisadi faaliyetleri, 
ilerideki gelişmeleri de göz önüne alarak, şim
diden ve plân içinde ulaştırma bakımından bü
tün tedbirlerin alınması lâzımdır. İşçisinden, 
personelinden yöneticilerine kadar gayret ve 
fedakârlıkla bu ağır hizmeti yürüten ulaştırma 
mensuplarına güvenimiz vardır. Başarılarında, 
Hükümetin desteğini esirgemiyeceği inanciyle 
yapacakları hizmetlerin memlekete hayırlı ol
masını diler, hepinizi C. H. P. Grupu adına say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Cevat Yalçın. 

A. P , GRUPU ADINA CEVAT YALÇIN (Ri
ze) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ulaştırma Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı 
teşekküller hakkında Adalet Partisi Grupu adı-
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na tenkid ve temennilerimizi arz etmek üzere 
huzurunuzu işgal etmiş bulunmaktayım. 

Memleket ekonomisi, sosyal hayatı ve sa
vunması bakımından hayati önem taşımakta 
olan, kara, hava, deniz ve hava ulaştırması, 
Ulaştırma Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı te
şekküller trafmdan yürütülmektedir. 

Bakanlık, ulaştırma politikam ' çerçevesinde, 
kendisine bağlı hizmet müesseselerinin koordi
nasyon ve denetimini yapmakla yükümlü bu
lunmakta isede; maalesef bugüne kadar Ulaş
tırma Bakanlığı, gerek ulaştırma politikasının, 
tâyin ve tatbiki yönünden ve gerekse teşekkül
lerin koordinasyon ve murakabesi yönünden is
tenilen veya hizmetin icabettirdiği seviyeye ge
lememiştir. Bunun çeşitli sebepleri arasında, 
Bakanlığın mevzuat ve teşkilât yönünden yeter
sizliği ile, Bakanlık personel kadrolarının kifa
yetsizliğine işaretle iktifa edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bakanlığın kuruluş ve görevleri hakkındaki 

4770 sayılı Kanun, ulaştırma hizmetlerini gören 
işletmelerin mülhak bütçeli birer kamu kurumu 
olarak idare edildiği bir devirde yürürlüğe kon
muştur. 

4770 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
bu yana geçen 18 yıllık süre içinde : 

1 Sivil havacılık ve karayolu ulaştırmasın
da büyük gelişmeler husule gelmiş olması, 

2. Ulaştırma hizmeti gören kamu kurumla
rının bir kısmının İktisadi Devlet Teşekkülü, bir 
kısmının da anonim ortaklık haline gelerek 
hüviyet değiştirmiş olmaları, 

3. G382 sayılı Kanunla Bakanlığa bir sivil 
havacılık dairesinin ilâve olunması, 

Gibi sebeplerle Teşkilât Kanunu bugünkü 
ihtiyaçlara cevap vermekten çok ufaktır. 

Ve dolayısiyle Bakanlığın, yeni bir Teşkilât 
Kanunu ile yeniden düzenlenmesinde zaruret 
vardır. Ancak, bugün için derhal böyle bir 
kanunun çıkarılması imkânı mevcut değildir. 
Zira Ulaştırma Bakanlığı Teşkilât Kanunundan 
evvel, bu Bakanlığın mürakebesine girecek mü
esseselerin ve bu müesseselerin hukukî bünye
lerinin, müesseselerle camiaya verilecek vazife
lerin bilinmesi gerekmektedir. 

440 sayılı Kanunla kurulan tktisadi Devlet 
Teşekküllerini yeniden düzenleme komisyonu 
halen çalışmalarını bitirmemiş, idarelerin teşki-
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lât ve fonksiyonları ortaya çıkmamış, Merkezi 
Hükümet Teşkilât projesinin öngördüğü esaslar 
üzerinde mutabakat hâsıl olmamıştır. 

Hal böyle olunca yapılacak iş mevcut teşki
lât ve mevcut personelle en iyi çalışma düzeni 
kurmaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı halihazır durumu ile : 
1. Başmüşavirlik, 
2. Tarife ve Ticaret Dairesi, 
8. Karayolları Dairesi, 
4. Liman ve Deniz İşleri Dairesi, 
5. Sivil Havacılık Dairesi, 

şeklinde teşkilâtlanmış bulunmaktadır. 

Bakanlığın, Başmüşavirlik kısmında bulunan 
yüksek dereceli personelin müessir ve belli esas
lar dâhilinde, belli bir işle meşgul bulunduğunu 
iddia etmek mümkün değildir. 

Yukarıda tâdadettiğimiz diğer daire başkan
lıkları da kendilerinden beklenilen fonksiyon
ları ifa. edememiş terdir ve ifa etme imkanına da 
sahip bulunmamaktadırlar. 

Bakanlık Teşkilât Kanununun çıkması ve 
buna''göre taazzuv keyfiyetinin neticelenmesi 
zamana bağlı bulunduğundan, mevcut persone
lin en iyi bir şekilde istihdamı ve bu personelin 
kararname ile çalıştırma yetkisine istinaden te
şekküllerden alınacak kalifiye elemanlarla tak
viyesi ve bu suretle Bakanlık görevlerinin daha 
müessir şekilde yerine getirilmesi zaruri bulun
maktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı doğrudan doğruya, ya
tırımcı bir Bakanlık olmamakla beraber camiayı 
teşkil eden teşekküller vasıtasiyle önemli: yatı
rımlar yapıl maktadır. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı teşekküllerin 
yatırımları diğer sektörlerdeki yatırımların eko
nomik değerlerini güçlendirir mahiyettedir. 
Ekonomik ve savunma değeri yüksektir. Bu 
yatırımların zamanında yapılması zarureti var
dır. 

Bu bakımdan Bakanlığın yatırımları önemle 
takibctmcsi ve idarelerin plân tatbikatından 
karşılaştıkları müşkülleri yenici faaliyette bu
lunması gereklidir. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı yüksek Deniz
cilik okulunun aynı Bakanlığa bağlı bir Aka
demi haline gelmesi şayanı temennidir. 

26.5.1965 0 : 1 
Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi de Ulaştırma Bakanlığı camiasına dâ

hil teşekküller hakkındaki görüşümüzü arz ede
ceğiz. 

PTT Genel Müdürlüğü; 
PTT Genel Müdürlüğü memleketimizin en 

eski müesseselerinden biridir. Çeşitli bünye de
ğişiklikleri •.geçirerek 1953 yılında İktisadi Dev
let Teşekkülü haline gelmiştir. İfa ettiği hiz
metler hayati önemi haizdir. Posta, telefon, tel
graf hizmeti hassas ve çok dikkat isteyen bar 
hizmettir. En küçük ihmal ve lâkaydi vatan
daşın, iktisadi ve içtimai yönden çok büyük za
rarlara uğramasına sebebolabilir, Halen yur
dumuzda posta ve telgraf hizmeti oldukça ihti
yacı karşılayıcı durumda olmakla beraber, tele
fon hizmeti ihtiyaca cevap vermekten çok uzak
tır. 

Memleketimizde ıbir telekomünikasyon fab
rikasının kurulması ve bu suretle telefon mev-
zııunun halledilmesi yolundaki çalışmaları tak
dirle karşılamakta ve bu çalışmaların kısa za
manda müpet şekilde neticelendirilebdlmesirii 
temenni etmekteyiz. Hükümetin ve PTT İdare
sinin bu çok önemli konuda daha kararlı ve 
cesur davranışını bekliyoruz. 

PTT İdaresi, kendisine mevdu hizmetleri 
3 217 işyeri ve 20 bin personeli vasıtasiyle yü
rütmektedir. Uşyeri sayısının imkân nişbetinde 
artırılması suretiyle, bu hizmetlerin vatanda
şın ayağına götürülmesi posta ve havalede da
ha çok emniyet ve sürat sağlaması başlıca te-
menimizdir. PTT Genel Müdürlüğü malî bünye
si itibariyle, Ulaştırma Bakanlığına bağlı di
ğer müesseselere nazaran iyi durumdadır. Yıl
lık bilançosu kânla kapanmakta ve yatırımla
rının finansmanına bir miktar fon ayırabil
mektedir. Ancak PTT hizmetleri gün geçtikçe 
artmakta ve yatırım yapma zarureti hızla ken
dini hissettirmektedir. 

Bu itibarla daha uzunca bir zaman hükü
metlerin bu teşekkülü desteklemesi şarttır. 

PTT yatırımları % 50 - 60 arasında gerçek
leşmektedir. Yatırımların daha yüksek nisbet-
(lerde tahakkuk etmemesinin çeşitli sebepleri 
vardır. Bu sebepler diğer idarelerle müşterek 
hususlar olarak bilâhara arz olunacaktır; 

Denizcilik Bankası : 
Denizcilik Bankası Ulaştırma Bakanlığına 

bağlı mülhak bütçeli bir umuin müdürlük iken 
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1962 yılında çıkarılan bir kanunla anonim, or
taklık haline getirilmiştir. 

Türk ve yabancı sularda ulaştırma işlerini 
ve bu işlerle ilgili sair teşebbüsleri yapmaktadır. 
Halen 440 sayılı Kanun şümullünde bir iktisadi 
Devlet teşekkülü manzarası arz «der. 

Denizcilik Bankası, nimetlerini 19 bin civa
rında bir personel hacmi ile yürütmektedir. Ban
kanın 1964 yılı yatırımları % 96 civarında ta
hakkuk ettirmiştir ki, iyi bir neticedir. 

İtalya ile Yunanistan arasında turistik bir 
feribot servisi ihdası yolundaki çalışmalar mem
nuniyet vericidir. Turizm çalışmalarında Önemli 
bir yer tutacak olan banka faaliyetleri daha ve
rimli istikametlere sevk edilmeli ve bu konuda 
Turizm Bakanlığı ile işbirliğine önem verilme
lidir. Bankaya ait tershanelerin kapasitelerinin 
azamisinden faydalanmak için gösterilen gayret
lerin daha artırılması temenniye şayandır. 

Denizcilik Bankasının limanlarımız .arasında
ki ihsan nakliyatında kullandığı gemilerin yeni
leme faaliyeti içine girmesini, İstanbul ile Doğu 
Karadeniz iskeleleri arasındaki insan nakliyatında 
süratli yolcu gemileri kullanmasını temenni et
mekteyiz. 

Deniz Naşliyat Türk A. Ş. Genel Müdürlüğü: 
1965 yılında dış sularda yük nakliyatı yap

mak üzere kurulmuş bir anonim ortaklıktır. Mü
essesenin 1 700 civarında personeli ile 32 yük 
gemisi ve 4 akar yakıt gemisi vardır. Müessese
nin bu kadro ile yabancı sularda ve Devlet hi
mayesi dışında kalmak suretiyle muvaffak olma
sı güçtür. 1961 yılında çıkarılan kararname ile 
denizde yük nakliyatının lilbere edilmesi ve dün
ya navlun krizi Denizbank Deniz Nakliyat A. Ş. 
ni müşkül duruma düşürmüştür. Nakliyatı bulu
nan müesseselerin bu millî teşkilâta karşı anlayış 
göstermelerini temenni etmekteyiz. Şirketin ken
disinden beklenen hizmetleri yapabilmesi için 
malî gücünün takviyesi, işletme sermayesi ve ye
ni yatırım kredileri sağlanması zaruridir kana
atindeyiz. 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürlüğü : 

Sivil havacılık işletmeciliği 1933 yılında baş
lamıştır. Türk Havayolları mülhak bütçeli bir 
idare olarak evvelâ Millî Savunma, daha sonra 
Bayındırlık ve nihayet Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı olarak faaliyette bulunmuş 1956 yılında 
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yalnız hava işletmeciliği ile iştigal etmek üzere 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kurulmuş
tur. îdare her yıl zarar etmekte, yatırımları için 
imkân sağlamak şöyle dursun, işletme ^derleri
ni dahi karşılıyamaz durumdadır. İdarenin ya
tırımlar için harcamaları daha ziyade yedek par
ça stoklarını muhafaza için yaptığı idame yatı
rım şeklinde olmaktadır. Plâna göre gerçekleşme 
nisbeti 1963 te % 95, 1964 te % 57 dir . 

Genel Müdürlüğün hizmetleri turizm ve dö
viz kazançları yönünden büyük önem taşımakta
dır. Bilhassa dış hatlarda yolcu taşıma imkân
larının genişletilmesi ve emniyetli, süratli bir 
seyriseferin tesisi, döviz sağlama bakımından 
üzerinde ciddiyetle durulması lâzımgelen bir 
keyfiyettir. Bu hususun gerçekleşmesi ancak ida
reye sağlanacak malî güçle mümkündür. 

Türkiye D. Demiryolları Genel Müdürlüğü : 
Devlet Demiryolları 40 yıllık maziye sahip 

önemli bir ulaştırma hizmeti ifa eden cesim bir 
idarediv. 1953 yılından bu yana İktisadi Devlet 
Teşekkülü olarak vazife görmektedir. 

îdare yaptığı hizmetin karşılığını tahsil ede
memek ve yüklenen malî külfetler yüzünden, her 
yıl milyonlarca zarar etmekte, bedelsiz yapılan 
hizmetlerin son 3 yıllık tutarı milyarı aşmakta
dır. 

D. D. son 6 yılda her yıl çığ gibi kabaran 
milyonlarca lira zarar etmiştir. Bu zararın doğ
masında işletme hatalarının payı bulunduğu gibi 
işletme sermayesi ve finansman kifayetsizliği ve 
maliyet altı taşımalarında rolü büyüktür. 1963 
yılında öngörülen 224,9 milyon liralık yatırımın 
174 milyon liralık kısmı 1964 yılında ise 267 mil
yon liralık yatırımın 170 milyon liralık kısmı 
reali'ze edilebilmiştir. 

Adapazarı ve Sivas demiryolu fabrikalarının 
tevsiatı sonuçlanmakta ve Dizel lokomotifi ima
lâtı yolundaki çalışmalar ilerlemektedir. 

İdare bu manzarası ile imalâtçı, işletmedi ve 
kendi tesislerini kurucu ve yenileyici durumda
dır. Bütün bu işlerin bir arada başarılması ge
niş malî imkânlara, vasıflı personel ve çok iyi 
bir organizasyona bağlıdır ki, halihazırda idare 
bu imkânlardan maalesef yoksun bulunmakta
dır. v . . . ' 

440 sayılı Kanun çerçevesinde geliştirilen re-
organizasyon çalışmaları sonuçlarını bir ümit ışı
ğı olarak beklemek mevkiindeyiz. 
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Acele yapılması gereken işler, plânda öngö

rülen tedbirlerin süratle alınması ehliyetli per
sonelin, önemli ünitelerin başlarına getirilmesi 
ve işletme düzensizliğinden doğan zararların ön
lenmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ulaştırma camiasının meselelerini toplu ola

rak ifade etmek lâzımgelirse şunları söyliyebili-
riz : 

1. Bakanlık teşkilât ve personel bakımından 
yetersizdir ve bu iki bakımdan takviyesi şart
tır. 

2. ilgili genel müdürlüklerin sermaye ye teç
hizatları kanunlarla kendilerine tahmil olunan 
hizmetlerin iyi bir şekilde ifası için yeterli de
ğildir. 

>Bir kısmının tesisleri eskimiş, hizmet gör
me vasfını kaybetmiş, diğer bir kısmınınki ise 
işletmeye yeterli değildir. İşletme sermayeleri 
yok denecek kadar azdır. 

3. 'Bu müesseselerin personel problemleri 
vardır. Zamanla ve çeşitli sebeplerle mevcut 
porsonelln teşkilât kademelerindeki dağılış 
ahengi bozulmuş ve bugün de bu muvazenesizli
ğin giderilmesi çalışmalarını engelleyici mesele
ler artmıştır. 

4. Camia teşekkülleri arasında çeşitli ücret 
uygulama sistemleri vardır. Bu hailin gerek 
ulaştırma müesseseleri arasında ve gerekse diğer 
teşekküllere karşı, personel istihdamı güçlük
leri doğurduğu aşikârdır. 

5. Müesseselere tarife altı hizmetler gör-
dürülmektedir. Bu hizmetlerden dolayı idarele
rin gelir kaybı milyonları bulmaktadır. 

6. idareler tarafından yapılan yatırımların 
gerçekleşmesi için lüzumlu finansman imkânla
rının sağlanması ve bu konuda âzami kolaylığın 
temini gerekmektedir. 

7. Ve nihayet camianın iç meseleleri işlet
me hatalarından ve yetersizliğinden doğma ak
saklıkları vuırdır ve bunların süratle telâfisi ge
rekmektedir. 

Ongani'zasyon ve işletme metotları üzerinde, 
iktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden düzenle
me Komisyonunca yapılan çalışmaların ne za
man bitirileceği ve ne netice vereceği pek bilin
memekte olduğundan, ümitleri oraya bağlayıp 
beklemek doğru değildir. 
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idarelerin kendileri tarafından yapılabilecek 

işler vardır. Bunların üzerine süratle eğilerek 
bir kısım aksaklıkların giderilmesi lâzımdır. 

Mâruzâtıma burada son verirken Ulaştırma 
Bakanlığının 1965 Bütçesinin aziz milletimize 
ve Ulaştırma camiası için hayırlı olcmsını Ce
nabı Haktan diler, Yüce Heyetinizi grupum 
adına saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Memduh Erdemir. 

M. P. GllUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MlR (Kırşeihir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Ukştırma Bakanlığının 1965 Bütçe
si üzerinde Millet Partisi Grupunun tenkid ve 
temennilerini arz etmek için söz almış bulunu
yorum. 

Toplumumuzun' sosyal, kültürel ve iktisadi 
gelişmelerinde geniş etkisi olan hizmetler, Ulaş
tırma Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır. Gün
lük yaşayışımızda ıhemen her dakika ulaştırma 
hizmetleri ile karşılaşmaktayız. 

Devlet Demiryolları, Devlet Havayolları, 
Devlet Denizyolları ve PTT gibi kuruluşlar va
zifelerinin mahiyeti itibariyle çok önemli, şü
mulü itibariyle de çok geniş, müesseseler olarak 
kamu hizmetinde bulunmaktadırlar. 

Ulaştırma Bakanlığı, bu kamu sektörlerinin 
denetimini yapmak, aksaklıklarını giderecek yol
ları göstermek, iktisadi faaliyetlerinde bu sek
törlere önderlik etmek mevkiindedir. 

Üzülerek ifade edelim ki, bu Bakanlık Kuru
lur;. 'Kanununun kifayetsizliği, personel aded ve 
kalitesinin yetersizliği, bütün bunların üstün
de Bakanlık kademelerini işgal eden zevat, bu
güne kadar bir idarei maslalhat zihniyeti içinde 
meseleleri uyutma politikası gütmüş olması; 
ulaştırma Hizmetlerimizin, zaman itibariyle kı
sa, maliyet itibariyle ucuz Türk ekonomisine 
faydalı ibir hizmet olarak yapılmasına mâni 
olmuş ve bugünkü ıstırap verici neticeler mey
dana .gelmiş bulunmaktadır. 

5 Yıllık Plânın öngördüğü tedbirlerden he
men hemen esaslı 'hiçbir tedbir bu Bakanlıkça 
maalesef alınmamıştır. Bu cümleden olmak üze
re her şeyden önce ele alınması ve bugüne ka
dar çıkartılması gereken teşkilât kanununu zik
redebiliriz. 

Hemen her yılki bütçe müzakerelerinde tek-
raren tenkid edilen bu hususun ihtiyaçlara ce-
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vap verecek bir düşünce ve mantıkla ele alınma
mış olması, üst kademeyi işgal eden zevatın ki
fayetsizliğinin tekbaşma delilini teşkil etmek
tedir. 

Esasen Bütçe Karma Komisyonu raporu bu 
gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Şöyle ki; 

Bir taraftan, 'her yıl yapılan acı tenkidler, 
diğer taraftan ihtiyaçların baskısı 1963 progra
mında Ulaştırma Bakanlığı bütün taşıma politi
kasını yürütecek şe'kilde teşlkilâtlandıracaktır 
denmesi nihayet Bakanlık Teşkilât Kanunu üze
rinde bir miktar çalışmayı sağlamıştır. Fakat ha
zırlanan tasarı : 

1. 440 sayılı Kanunun Bakanlığa tahmil et
tiği vecibeler, 

2. Devlet Personel Kanununun getirdiği 
hükümler, 

3. Karayolu Taşıma kanun tasarısının ihti
va ettiği yeni esaslar, 

4. Merkezî Hükümet teşkilâtının kuruluş ve 
görevlerini yeniden düzenliyen raporda, «Meteo
roloji Genel Müdürlüğüm ile «Hava meydanları 
limanlar ve demiryolu inşaat ıgörevlerinin:> Ulaş
tırma Bakanlığına bağlanmasının kabulü; 

Gibi mühim (konulardan habersiz bulunmak
tadır. Hazırlanan'tasan ihtiyaca cevap vermedi
ği gibi bu haliyle .Meclise fcevk edilmesi ve ka
nunlaşması da mümkün /görülmemektedir. 

Bu suretle, Bakanlık modern bir sevkı idare
den uzak, idarei maslahatçı, meseleleri uyutma 
politikasını basan ile uygulıyan masraf çı bir 
idare olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu 
gereksiz ve yetersiz faaliyetin bütçe yolu ile eko
nomimize ber yıl artan bir tempo ile ika ettiği 
zarar 1965 te 10 799 133 lira olacaktır. 

Halen müzakeresini yaptığımız raporda Ba
kanlık daireleri için bakınız neler söylenmekte
dir. 

I - Başmüşavirlik : Bu dairenin bünyesi, li
san bilir yetkili elemanlarla, hiçbir zaman takviye 
olunmamıştır. 

Başmüşavirlik, araştmcı, geliştirici' ve yapı
cı çalışmalarda bulunup teklifler ortaya koyabil
mede kanıfn vâzıınm öngördüğü hizmetleri yap
mamıştır. 

Raporun eksik kısmını biz trmamlıyalım : 
Gerçi Başmüşavirlik yukarda ifade edilen hiz

metleri yapmamıştır. Ama, Denizyollarının lüks 
kamaralannda bedava Avrupa seyahatlerini yap- -
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mıştır. Tarihî bir olay niteliğini muhafaza eden, 
33 lokomatifin ihalesi esnasında, memleket zara
rına bir ihalenin yapılmasına göz yummuştur. 

Bir de ayrıca, Balkanlığın verdiği işleri iste
ğe uygun olarak formüle etmiştir. 

II - Tarife ve Ticaret Dairesi : 
Bu daire, ulaştrma teşekküllerinin reel mali-

vet hesaplan ve zarar sebepleri üzerinde, kadro 
darlığı ve. mevcut personelin hem kemiyet ve hem 
do keyfiyet bakımından yeterli onaması sebeple
riyle gereği kadar inceleme imkânını bulamamış 
ve teşekküllerin tarifelerini tesbit etmekle yetin
miştir. 

Badema da 440 sayılı Kanunun emrettiği 
voc'ibeleri yerine getirecek ve Bakanlar Kurulu
na gerektiği zaman sahih bilgi verecek nitelikte 
bulunmamaktadır. 

III - Karayollan Ulaştırma Dairesi : 
Bu daire, kara nakliyatı ile ilgili hizmetleri' 

tedvir, tanzim ve kontrol etmek, keza Demiryolu 
îş1 etmesinin gözetim işini yapmak vazifesi ile 
yükümlü bulunmaktadır. 

Kadro ve eleman kifayetsizliği, bu kadar şü
mullü hizmetlerin yapılmasına mâni olmaktadır. 

IV - Liman ve Deniz îşleri Dairesi ile Sivil 
Havacılık Dairesi için de aynı mahivefcte müta
lâalar bahsettiğimiz raporda serd edilmiştir. 

Esasen Bakanlığa ba<V.ı teşekküllerin yıllardır 
zarar etmesi, 'hizmetleri zpmanında yalamamış 
olması da, bu t^skkü^eri Ikontrolla görevli ve 
yukarda tadadedilen Bakanlık personel'n'm âtıl 
ve mefluç busunun ayrı bir delili savılmak ik
tiza edê v Su durum karşısında, sorumluluğu al
tında bıfunan hizmet ve görevleri vanarmvan ve 
vapmaktan mahrum bulunan, bir Bakanlık orta
da bulunmaktadır. 

Bu durum muvacehesinde, 4 nem Koalisyon 
Hükümetinin Ulaştırma Bakanına iki mühim gö
rev düşmektedir. 

Anayasamız, Ulaştırma Bakanının Ulaştırma 
hizmetlerine müessir olacağını kabul ettiği için 
seçimlerden üç ay evvel istifa etmek zorunlu
sunu koymuştur. Mevcut haliyle Bakanlığın 
ulaştırma hizmetlerine müessir o^ası fiilen 
mümkün delildir. Sayın Bakan bu bakanlığı ya 
ulaştırma hizmetlerine müessir olacak şekilde 
süratle yeniden teşkilâtlandırmalan, yahut da 
başka çare yoksa Bakanlığının lağvı için teklifte 
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bulunarak hiç olmazsa bu Bakanlığın fuzuli mas
raf larından kurtarmalıdır. 

Değilse personel adedinin fazlalığı malûm 
bulunan DDY. na 8 nci Genel Müdür Yardımcısı 
tâyin için (gösterilen gayretler meseleleri (kökün
den halle kâfi değildir. 

Sayın milletvekilleri; Hükümet programın
da «Ulaştırma alanında çalışan Kamu îktisadi 
Teşebbüslerinin hukukî, malî, teknik ve idari 
yönlerden durumlarının ıslahı için gerekli ted
birler alınacaktır» denilmektedir. 

Teşkilât, yukarda belirtilen bünyesi zayıf, ay
rıca çeşitli zararlarla malûl bir Bakanlık, Hükü
met programında derpiş olunan bu mühim ıs
lahat tedbirlerini nasıl düşünecek ve nasıl ala
caktır? Şu duruma' göre, programın bu pasajı
nın vâdolarak kalacağı bir gerçektir. Sayın Ba
kan aksini düşünüyor ve bu görüşümüzü benim
semiyorsa meselâ : 

1. Devlet Denizyollarını her yıl 1'5 milyon 
lira, 

2. Deniz Nakliyat A ;Ş. ni 56 milyon lira, 
3. Türk Havayolları A.O. nı 1959 dan beri 

, her yıl yaptığı cem/an .110 milyon 871 bin lira, 
4. Devlet Demiryollarını 1966 yılından bu 

tarafa yaptığı 1 282 820 liralık zarardan ve 
takriben 1,5 milyar liralık borçtan nasıl kurtar
mayı düşünüyorlar? Bu müesseseler hangi tarih
te ve ne kadar kârlı duruma ıgeçeceklerdir? Ya
pılmış hesapları var mıdır? 

Sayın milletvekilleri; adı «'Kamu îktisadi 
Teşebbüsü» olup fiilî durumu itibariyle birer 
masrafçı daire olarak çalışan ve her yıl ekono
mimize büyük külfetler yükliyen Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı kuruluşlar üzerinde de kısaca 
durmak isteriz. 

PTT Genel Müdürlüğü, posta hizmetleri bir 
tarafa, telgraf ve telefon hizmetlerinin geniş öl
çüde teknik bir hizmet olduğu dikkate alınırsa 
bu hizmetler için lüzumlu makina, teçhizat ve 
malzemenin yurdumuzda imal edilmemiş bulun
ması, geniş ölçüde döviz kaybına sebebolmakta-
dır. Bilhassa telefon taleplerinin artması karşı
sında ..yerli imalâtın önemi artmaktadır. 

. 1964 te 205 215 adecl aboneye mukabil sıra
daki talep sayısı 1.75 000 dir. Bu rakamlar göste
riyor ki, telefon sahasında kurulacak sanayi te
sisleri için igeniş kullanma yeri hazır bulunmak
tadır. 

— H 
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İlgililerden, plânda öngörülen bu sanayi te

sisini süratle gerçeMeştirmelerini temenni ediyo
ruz. 

PTT Genel Müdürlüğünün, 836 merkez, 425 
şube, 174 aeerita, İ 782 pul satıcılığı olmak üze
re 3 2117 işyeri mevcuttur. Bu işyerlerinde; 586 
yüksek tahsilli, 7 342 orta tahsilli, 10 340 ilk
okul tahsilli ve .2 223 de belgesiz olmak üzere 
cem'an 20 491 kişi 'Çalışmaktadır, 

Şurasını belirtmek isteriz ki, bu idarede yük
sek tahsilli eleman, mevcudunun % 2,8 ni teşkil 
etmektedir. Şevki idare aded itibariyle zayıf bu
lunmaktadır. İdarenin yüksek nitelikte iş gücü
ne sahip elemanlarla takviyesi, PTT nin daha 
rasyonel çalışma devresine ıgireeeği ümidini kuv
vetlendirmektedir. PTT Ulaştırma camiası için
de kârlı ıgözüken tek müessesedir ve istisna teş
kil etmektedir. 

Devlet Denizyolları : 
ıBu müessese, dâhilde ve hariçte borcu Ibulü-

nan ve zarar eden bir müessese olmaktan kurtu
lamamıştır. Kurtulacağını da ummuyoruz. Bu 
itibarla bu müessese faaliyetleri üzerinde dur
makta fayda, (görmediğimizi belirtmek isteriz. 

Devlet Demiryolları. : 
Bu idare de iher yıl artan bir zararla bilanço

sunu kapatmaktadır. İkinci Dünya Harbinden 
bu tarafa dünya demiryolları inkişaf ettiği hal
de maalesef bizim demiryollarımız dünyadaki 
gelişmeye ayak uyduramamıştır. Üzerinde görüş
tüğümüz raporda TCDD. İdaresi için şunlar 
söylenilmektedir. «TCDD İşletmesi A dan Z ye 
kadar bozuktur. Bakanlık ve teşekkül olarak âcil 
ve müessir tedbir alınmalıdır. Aksi halde, bu 
müessesenin çöküntüsünü tamir mümkün öl.mıya-
caktır.» 

Bu şekilde tarif edilen bir idarede yapılacak 
ilk şey; zihniyeti, görgüsü, bilgisi eskimiş insan
ları idareden uzaklaştırmaktır. Bu tedbir alına
cak yerde, müesseseyi yıllardır zarara sokanlar 
saf saf iş başında tutulmakta, hele bir tanesi ise 
taltif edilmek istenmektedir. 

Memlekette imalâta karşı olanlar, TCDD nm 
dizel motoru yapanııyacağmı ve lokomatif imal 
edomiyeceğinl-beyan edenler, İmalât ve Plânlama 
örupıınuıı başına getirilmiştir. Bu hazin duru
mu yaratanlar ve devamına imkân verenler el
bette bu müesseseyi rasyonel bir çalışma devresi
ne sokamazlar. 
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Yeni alınan 40 lokomatif için tesisine başla- I 

nail Güvercinlik deposunun inşaatı da yine bu 
zevat tarafından durdurulmuştur. 

•'" Yeni dizel lokomatif ler .için her gün yapılmak j 
istenen iftiraları cevapsız Ibırakanlar, hasetlerin- 1 
den bu lokomatiflerin bakımlarına da mâni ol
makla, Devleti daha fazla zarara sokmak »gayreti 
içindedirler. * 

Sayın Bakandan birkaç sualimiz olacak : 
1. Bu eskimiş 'zihniyet idareden ne zaman 

tasfiye1 Olunacaktır? 
2. Yeni al'inan dizel - elektrik lokömatifler, 

müceddet mi yapılmıştır, yoksa iddia edildiği 
'gibi eskiden imal edilmiş makinalar mıdır? 

3. Bu lokomatiflerin tamir, ve'bakımı için 
inşasına başlanan deponun inşaatı niçin durdu
rulmuştur? 

4. idarenin -zararına sebebolaıı yöneticiler 
hakkında ne gibi lbir muameleye tevessül olun
maktadır 

Bu suallerin cevaplandırıl masını Sayın Ba
kandan istiyoruz. 

Türk Havayolları : 
Türk Havayolları Ibütün hüsnü gayrete rağ

men, sermaye kifayetsizliği ve dünya havacılık 
tekniğinin süratle inkişafı karşısında maalesef za
rardan kurtulamamıştır. 

Zararı azaltacak ve gelecek yıllarda kârlı 
duruma geçecek tedbirlerin alınmasını ilgililer
den temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri; sırası ve yeri gelmişken 
bir hakikati belirtmeyi faydalı ve hattâ zaruri 

' görmekteyiz, 
Koyu bir Devletçiliğin hasretini çekenler, bü

tün faaliyetlerin Devletleştirilmesi için hayali 
projeler yapanlar her türlü rasyonel tedbirler 
alınsa bile zarar eden Devlet müesseselerinden 
bahsedilince, her nedense ortalıkta gözükmüyor
lar, -sessizliği ve kimsesiz köşeleri tercih ediyor
lar. Bu doktrin meraklıları biraz önce durumla
rına kısaca temas ettiğimiz müesseselerin kâra 
geçmesi için ellerindeki sihirli değneği bu mü-

-;• esseselere verseler de millet yükten kurtulsa... 01-
••.. maız mil... Onlardan bu hizmti beklemek hakkına 

sahip bulunuyor ve istiyoruz. 
Esasen hizmet süresi kısa olan Sayın Bakan

dan, ulaştırma hizmetleri için esaslı tedbirler 
v alacağını beklememekle beraber hiç olmazsa ted- ; 
'•birlere esas olacak prensiplerin tasbitiru rica 
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ediyoruz. Bu vesile ile Yüce Heyetinize M,P. 
Grupunun saygılarını sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN -— Y.T.P. Grupu adına İhsan Be-
dirhanoğlu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ÎHSAN BEDÎR-
HANOĞLU (Van) —Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Ulaştırma Bakanlığının 1965 yılı Bütçesi üze
rinde Y. T. P. Grupunun gprüş ve temennileri
ni arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. 

Yüksek Heyetinizce malûm olduğu üzere 
Ulaştırma Bakanlığı memleketimizin her tara
fında teşkilâtı bulunan ve istihdam hacmi çok 
yüksek olan ve birçok müesseseleri uhdesinde 
toplamış bulunan ve vazifesi mahiyeti itibariyle 
de çok önemli, şümulü itibariyle de çok geniş 
olan bir Bakanlıktır. 

Memleketin ulaştırma ve haberleşme hiz
metlerini temin etmekle mükellef Ulaştırma 
Bakanlığının uhdesinde; mevcut büyük mesu
liyeti i aynı zamanda memleket kalkınmasın
da önplânda yeri olan işleri görmesi ve ihti
yaçlara cevap vermesi, evvelemirde teknik ve 
malî yönden büyük bir ihtiyacı olduğu bir va
kıadır. 

Ekonomimizin içinde bulunan şartları fiyat 
istikrarını bozmadan kalkınma ilkesini gerçek

leştirmek için kamu sektörünün gelir ve har
camalarının denk olması prensibi göz önün
de tutularak Ulaştırma camiasında esaslı ted
birler alınması kanaatindeyiz. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle, anonim ortaklığındaki zarar mik
tarlarının 1965 yılında artmasını önlemek ve 
bu suretle tüm olarak iktisadi teşekküllerin 
kaynaklarının azaltılması ve kalkınmasının pren
siplerini plân dâhilinde süratle tatbik zaru
reti vardır. 

Filvaki, bütün İktisadi Devlet Teşekkülerin-
de Devletin hissedar bulunduğu, anonim or
taklıklarda personel miktarının kabarık ve per
sonel masraflarının da ieabeden seviyenin üstün
de olduğunu biliyoruz. * 

Fakat, memleketin halletmek zorunda olduğu 
istihdam meselesinin halli ile karşı - karşıya ol
duğumuzu unutmamak lâzımdır. 

Bu bakımdan Ulaştırma Bakanlığının bün
yesinde memleket sathında i§sizlik tevlidede-

15 
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cek bir yola gidilmemeyi ve vatandaşın çalışma I 
imkânlarını düzenlediği hayat şartlarının bo-
zulmamasma riayette zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar; İktisadi Devlet Te
şekküllerinin personel politikası Karma Komis
yonda bulunan Personel Kanunu ile nizama so
kulacağı cihetle, Devlet Demiryolları bünye
sinde bir tasfiyeye gidilmesi fikrini grup olarak 
uygun mütalâa etmiyoruz. 

Devlet Demiryollarında memur ve işçi ola
rak 70 bin küsur personel mevcuttur. Devlet I 
Demiryollarına ömür bağlamış, emek vermiş ve 
vazifesinin ehli olmuş kimselerin bu vazife
lerinde başarı sağlamak için ve kendilerinden 
daha fazla iş temini için imkânlar nisbetinde 
havat standartlarına ehemmiyet vermek ve re
fahları yolunda tedbir almak bâzı ahvalde 
günün 24 saatinde görevli bulunan bu kişilere 
gerekli hizmetlerde bulunmak zarureti vardır, j 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünün 
bugün içinde bulunduğu müşkül durumu pey-
der pey düzeltmek üzere bu hususta Bakanlı
ğın faaliyet göstereceğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
PTT memleketimizde 125 senelik tarihi olan 

bu İdarenin Cumhuriyet devrinde bir müd
det mülhak bütçeli olarak faalivette bulun
duğu ve en son olarak 1953 yılından itibaren 
6145 sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşekkülü 
haline geldiğini görüyoruz. 

Memleket içinde 3 200 den fazla işyeri bu
lunan ve 20 bin civarında memur ve müstah
demden terekkübeden bu Umum Müdürlüğün 
Beş Yıllık Plâna göre şehir ici ve şehirler arası 
telefon tesislerinin genişletilmesi nazarı itibara 
alınmış ve 300 bin hatlık tevsiat düşünülmüş, 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, ve 
Malatya gibi bir kısım şehirler için 58 bin hat
lık kısmı ihale ve bir kısmı intacolunmuştu-r. 

Malî durumu üzerinde yapılan incelemede, 
1965 yılında 40 milyon lira civarında kâr sağ-
lıyacağı hesabedilmektedir. 

Memleketimizin sosyal, ekonomik, kültürel 
alanlarında çok önemli rol oymyan hizmetleri 
ifa eden PTT İdaresinin bu hizmetleri tam ve 
gereği gibi yapabilmesi için, Birinci Beş Yıl
lık Plânda gerçekleştirmeyi tasarladığı yatırım
ları zamanında yapması zaruretine kaaniiz. | 
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Türk Havayolları : 
Muhterem milletvekilleri; sivil hava nakliyatı 

organizasyon ve malî yönden umumi hükümlere 
tabi olarak kurulmuş, Dünya havacılığına 
ayak uydurabilemek için 1965 yılında hususi 
hukuk hükümleri içinde bir anonim ortaklık 
haline getirilmiş ise de, malî yetersizlik sebe
biyle Dünya havayolları seviyesinde bir işletme 
hüviyeti iktisabedememiştir. Kuruluşundan beri 
her yıl bilançosunu zararla kapatmakta ve bu 
ortaklığın elinde mevcut, memleket şartlarına 
uygun olmıvan uçaklarında bile, hizmetin mat
luba muvafık şekilde yürüdüğünü müşahede ede-
biliyorsak, bunu, uçucu personelin ve idareci
lerin vazifelerindeki liyakate borçlu olduğu
muzu ifade etmek kadirşinaslık olur. Yoksa 
bugünkü hali ile, Türk Havayolları Dünya şart
larının çoktan bir kenara iteceği bir durumda
dır. 

Bu itibarla, Dünyanın hemen her memleke
tinin sahibolduğu uçakların temini, uçucuların 
tatmini ve eğitilmesi, ayrıca işletmecilikte ta
sarrufa da riayet edilmesi suretiyle bu bünye
nin de ıslahı zarureti vardır. 

Türk Havayolları havacılıktaki inkişafları 
nazara alınırsa, müesseselerimiz içerisinde en 
çok ihmâl edilmiş ve gereği gibi ehemmiyet ve
rilmemiş bir kuruluş olduğu görülecektir. 
Bu yönden Türk Havayollarının memlekette kâr 
sağlar ve asrın süratini temin eder vasıfta bir 
seviyeye süratle getirilmesini ve jet motörleri 
ile mücehhez yolcu uçaklarının alınması, iç ve 
dış hatlarda yapılacak yolcu seferlerinde belirli 
prensiplerin tanzim ve tesbitine ihtiyaç vardır. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin du
rumunun da, arz ettiğimiz umumi görüş içinde 
değerlendirilmesi yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Denizcilik Bankası, 5842 sayılı Kanunla 1952 

yılında anonim ortaklık olarak kurulan bu 
müe-(ser4c, 440 sayılı Kanunla İktisadi Devlet 
Teşekkülü hüviyetini iktisabetmiş ve bünyesinde 
yekdiğeri ile irtibatı sadece deniz olan ve as
lında yekdiğeri ile fiilî, hukukî, iktisadi, ticari 
ve teknik hiçbir münasebeti olmıvan bir sürü 
hizmet topluluğunu toplamış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet devrinde birbirinden mütaaddit 
defa ayrılan ve tekrar bir araya getirilmiş 
olan bu birbirinden farklı teşekküllerin bir ara-



M. Meclisi B : 116 
diı bulunmam kanaatimizce bu hizmetlerin eko- I 
nomik ve ticari yönden olduğu kadar, sevk ve 
idare bakımından da zararlı neticeler doğurma
sına sebebiyet vermektedir. 

Bu itibarla, şehir hatlariyle, deniz hatları
nın birleştirilerek tek bir işletme haline ge
tirilmesi fabrika ve havuzların tamamen ayrıl
ması, liman işletmesinin maliyeti itibariyle de
miryolları elindeki limanlarla birleşerek müsta
kil bir teşekkül haline getirilmesi, hukukî ba
kımdan faydalı ve zaruri görülmektedir. 

Tabii teşkilâtlanmanın yeni ağırlıklar getiril
mesine meydan vermemek, mevcut taşmış kad
roya düzen vermek suretiyle, Denizcilik Bankası 
Anonim Ortaklığı bir kısım hizmetleri âmme 
hizmeti olarak çalışırken, bir kısım hizmet-. 
leri de ticari mahiyette ve pek değişik olarak 
tecelli etmektedir. Denizcilik Bankası personeli ı 
arasında' ücret ve hizmetler içinde denge ol
madığı bir hakikattir. Bu dengenin kurulması I 
için gerekli tedbirlerin alınmasını temenni ede- | 
riz,' 

Muhterem arkadaşlar; Ulaştırma Bakanlığı 
ve bünyesindeki teşekküller hakkında Yeni Tür
kiye Partisi Meclis Grupunun görüş ve temen- I 
nilerini Yüce Heyetinize arz etmiş bulunuyo
rum. Sözlerime son verirken 1965 yılı Bütçesinin 
milletimize ve ulaştırma camiasına hayırlı ol
masını temenni eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grüpu adına Sayın 
Veli Başaran. I 

C. K. M. P. GRUPU ADINA VELÎ BAŞA
RAN (Afyon Karahisar) — Muhterem Başkan, • 
değerli milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı büt- I 
çe3İ hakkında C. K. M. P. Meclis Grupunur 
tenkid, temenni ve görüşlerini belirtmek için söz I 
almış bulunuyorum. I 

Esas mevzua geçmeden evvel bir hususu be- I 
lirtmek isterim. Benden evvel konuşan sayın I 
grup arkadaşlarım bu camia içerisindeki konu- | 
lara, dert müşterek olduğu için en geniş mâna
da değindiler. Ben grupum adına bunların ha
ricinde ka"lan kısımlara, fazla vaktinizi alma- I 
mak için kısaca temas etmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Ulaşt:rma Bakanlığı 
fonksiyonu itibariyle memleket çapında geniş 
bir teşkilâta sahip ve çok mühim hizmetler gö
ren ve bu hizmetleri görmek için bünyesinde 
PTT, Devlet Deniz Yollan, Devlet Hava Yol- | 
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lan, Devlet Hava Meydanları ve Devlet Demir 
Yolları gibi büyük müesseseleri toplıyah bir 
Bakanlıkdır. C. K. M. Partisi olarak memleke
timizin hızla kalkınması Bakanlık bünyesinde 
toplanan müesseselerin rasyonel bir şekilde za
manın ieaplanna uygun olarak çakşmasına 
bağlı olduğunu biliyoruz. Bakanlık hakkında 
kısaca bu temel bilgileri verdikten sonra Ba
kanlığa bağlı müesseselerin üzerinde ayrı ayn 
durmak faydalı olur kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri; bu müesseselerin 
başında Devlet Demiryolları gelmektedir. Mem
leketimizin her tarafına ulaşan bu müessese her 
sene milyonlarca lira zarar etmektedir. Bunu 
önlemek, hiçolmazsa «kâr yerine zararsız kapat
mak için C. K. M. P. görüşüne göre: 

.1. îyi bir fiyat politikası; 
2. tyi bir taşıt politikası. 

tatbik etmek zaruridir. Bugün kanaatimizce 
zarar fiyatları yükseltmekle değil, halkın en 
geniş bir şekilde istifadesine yarıyabilecek nor
mal ve rekabet kabul etmiyecck en ucuz, en 
kolay en rahat en temiz olarak yerine getir
mekle mümkündür. Bakanlık camiasındaki da
ireler bugünkü tarifeleri tatbik etmekte ısrar
ları devam ederse rağbetlerini kaybedecekleri 
gibi, gelişen ve seri halde çalışan .karayolları 
karşısında çakşamaz hale gelecek ve günün bi
rinde de iflâs etmiş bir duruma düşecektir. 
tnşaallah, bu durumlara bir çare bulunarak bu 
büyük müesseseyi kurtarmak • zaruretine inan
maktayız. 

Taşıt politikası : 
Bugün mal nakliyatında, seri, hasarsız, faz

la foraıalitesiz mal şevki rağbet görmektedir. 
Gayet tabiidir ki, malının emin olarak nailini 
ticari müesseseler arzu ettiği gibi, bir çok Dev
let daireleri de aynı durumu tercih etmektedir
ler. Halbuki DD Yolları nakliyesinde sari bir 
durum olmadığı gibi, mal emniyeti de sağlana
mamakta, bir kontrolsüzlük, bir başıboşluluk 
hüküm sürmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; DD Yolları bünyesi
ne kısaca temas ettikten sonra, bu bünye için
de çalışan personelin durumundan da bahset
meden geçemiyeceğim. Ulaştırma Bakanlığı Teş
kilât feanununun çok eski ve ihtiyaçlara ce
vap verecek bir durumda olmadığı aşikârdır. 
Yeni bir Teşkilât Kanunu çıkmadığı müddetçe 
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bu ızdıraplar azalmayıp her gün biraz daha ar
tacaktır. 

Hepinizin malûmudur ki, bu camia içinde 
çalışan 'bir çok personel terfi edemediği gibi, 
ikadro şişkinliği dolayısiyle istedikleri derece
leri alamamaktadırlar. Çalışan insan mutlak 
hakkını almak zorundadır. Bakanlık zarar edi
yor diye ömürlerini ,bu Bakanlığa bağlıyan ar
kadaşların haklarını yerine getirmemek, kana
atimizce doğru bir hareket olmasa: gerektir. 

Sayın milletvekilleri; bugün DD Yollarında 
çalışanların bir kısmı dağ başında bir istas
yonda vazife görmekte, bir kısmı da sepetine 
koyduğu bir dilim ekmek, bir baş soğanla yola 
gitmekte, vazifesini yapmak için gayret sarf 
etme'ktedir. 

. Hareket .servisine bağlı olan bu personellin 
maalesef çalışmaları ağır olduğu halde köşeye 
itilmelerini asla tervieetmiyoruz. Sayın Ba
kanlığın bilhassa bu serviste çalışan personele 
eğilmesinin C. K. M. Partisinin halisane bir te
mennisi olduğunu arz etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, bakanlığa zarar 
veren ve muazzam külfeti olan deniz yolların
da zararın sebebini kanaatimizce memur zih
niyetin hâkim olmasında görmekteyiz. Deniz 
hususi teşebbüs kâr ettiği halde Devlet Deniz 
Yollarının zarar etmesini kanaatimizce bu dâ
vasına fazla eğiılmeyiş-sinde; dış memleketlere 
gerek eşya naklinde ve gerekse turist naklin
de iyi bir teşebbüs yapılmamasında görüyoruz. 
Çıkar yol dış memleketlerdeki aeentalar ile sı
kı (bir işbirliği ve ticari zihniyetin hâkim olma
sına bağlıdır, ikinci çıkar yol, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı ile koordine çalışma imkânları
nı arıyarak memleketimize gelecek turistler
de Türk gemilerinin istifadesini sağlamak ol
malıdır. Bunları bakanlık camiası olarak ye
rine getirip ve icaplarını, birtakım formalitele
rini ortadan kaldırarak yapınsak tahminimize 
göre Devlet Denizyolları hiç olmazsa büyük za
rardan kurtulmuş olur. 

Muhterem arkadaşlar; PTT Genel- Müdürlü
ğü kâr eden tek müessese olduğuna göre, kâr 
elde etmek için millet bünyesinin kaldıramıya-
cağı ücretler konması, hele bugün en mühim 
bir ihtiyaç vasıtası olan telefon, telgraf üc* 
retleri dolayısiyle çekilmez bir hale gelmiştir. 
Demekki kâr müessesesi âcil ihtiyaçların kar-
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şılanmasında vatandasın istemiyerek verdiği 
bir nisbetten geliyor. Bunları bakanlık camia
sında günün şartlarına göre ayarlanmasını 
ve vatandaşa fazla külfet tahmil eden birtakım 
ücretlerin kısmen kaldırılması C. K. M. P. nin 
halisane temennisidir. 

Muhterem arkadaşlar; bugün PTT Genel 
Müdürlüğünde telgraf ve telefon hizmetlerinin 
geniş bir teknik hizmet olduğu bilinen bir 
hakikattir, fakat bunlar için lüzumlu makina 
ve teçhizat ve malzemenin memleketimizde imal 
edilmemesi sebebiyle bunların getirilmesi için 
milyonlarca dö\ûz dışarıya gitmektelir. 20 nci 
asır Türkiye'sinde bunları ithal etmek yerine 
imalâtına geçilmesi zaruretine inanıyoruz. 

Devlet Havayolları ve Hava Meydanları üze
rinde de kısaca durmayı faydalı -mülâhaza edi
yoruz. Hepinizin yüksek malûmlarıdır ki, bun
dan evvel Devlet Havayolları ve Hava Meydan
ları ikıisi bir olarak çalışıyorlardı. Sonradan ay
rılmışlardır. Bir tarafta Devlet Havayolları, di
ğer tarafta da Hava Meydanları olarak çalışmak
tadırlar. Teşkilât içinde teşkilâtın durumu göze 
çarpmaktadır. Gayet tabiî ayrılan ibu iki mües
sese hizmetlerin görülmesinde, masrafların art
masında da 'birtakım âmiller olduğu kanaatin
deyiz. Sayın Bakanlığın bu duruma eğilmesi, 
bu camianın rasyonel bir şekilde çalışmasını 
sağlamak bakımından zaruret vardır. Sayın ar
kadaşlarım, C. K. P. P. Meclis Grupu olarak 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin Yüce Milleti
mize ve bakanlık camiasına hayırlı olmasını di
ler. Yüce, Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına konuşacak ar
kadaşlarımız bitti. Şahısları adına Sayın Gü-
müspala buyurun. Konuşma müddeti 5 dakika 
Saym Gümüşpala. Lehte buyurun. # 

. HÜSAMETTİN GÜMÜŞPALA (Kayseri) — 
Sayın Başkan ve sayın arkadaşlar; bugün De
miryolları İdaresinde adama göre iş prensibi 
benimsenmiş olduğundan yetersiz birçok kimse
ler iş başına getirilmiştir. Bu da küskünlüğe, 
birçok kıymetlerin idareden ayrılmasına sebebol-
muştur 

Demiryollarının kalkınabilmesi için idarede,. 
idareci, teknik eleman rekabetine son vermekle 
kabil olacaktır. 
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Bugün'teşekkülün anatalimathamesi ile esas

lı bir tarife politikası, merkez dairelerinin va
zife, salâhiyet ve mesuliyetlerini gösterir tali
matnameleri yoktur. 

İdarede birbirine benziyen veya biri diğeri
nin yardımı olmadan iş göremiyeeek daireler 
mevcuttur. 

Meselâ : Fabrikalar dairesi ile cer dairesi, 
hareket, hasılat daireleri ile ticaret tarife dai
resi, imar, inşaat, tesisler daireleri ile yol dai
resi birleştirildiği takdirde hem tasarruf, hem 
de kırtasiyecilik önlenmiş ve işlerin daha çabuk 
görülmesini sağlamış olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; demiryolu 'personelinin' 
meslek bilgisini çoğaltmak için Eskişehir'de bir 
meslek kursu var ise de ihtiyaca cevap verecek 
durumda değildir. Eğitime daha çok ehemmi-
. yet verilmesi lâzımdır. 

(CENTO) Anlaşmasına dâhil hükümetlerin 
yemiryolcu yetiştirmek maksadiyle çok taraflı 
işbirliği fonundan Pakistan'da açılan kursa 
1960 ta'n bugüne kadar ancak 5 âmir seviyesin
de memur gönderilmiştir. 1964 senesinde 9 ele
man ayrılmış, Umum Müdürlüğün keyfî bir 
emri ile bu da 4 e indirilmiş ve bunlar da bu
güne kadar gönderilmemiştir. 

Yakında açılacak bu kursa müfettiş seviye
sinde memur gönderilmesi lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar: haftada 48 saatin çok üs
tünde, bayram, resmî tatil yapmadan feragatle 
çalışan bir demiryolu personelinin eline 350 ilâ 
800 lira geçmektedir. 

"Daktilo, itfaiyeci, bekçi, odacı gibi personel 
4620 sayılı Kanuna göre çocuk zammı, ölüm yar
dımından faydalanırken; 1950 bütçe Kanununa 
bağlı (D) cetveline aktarma edilerek barem dışı 
bırakılmasından çocuk zammı ile ölüm yardım
ları kesilmiş, hastalık hallerinde 2 aylık tedavi 
süresi konmamış ise de maddi ve mânevi birçok 
mağduriyete sebebolunmuştur. Bu sürenin 6 aya 
çıkarılması personel haklarının iadesi için 6163 
teşkilât, 4620 barem ve 228 sayılı kanunların he
men ele alınması lâzımdır. 

Demiryolu personelinin dertlerinden biri de 
hekim noksanlığıdır. -

Sivas Teşkilâtında 8 
Malatya Teşkilâtında ' 6 
Adana Teşkilâtında 7 

hekim noksandır. Personel sağlığı ile idare alâ-
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kadar olmamaktadır. Hekim temini için ücretli 
hekim teinini cihetine gidilmesi lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar; demiryollarının »ziyan et
tiğinden şikâyet edilir ve telâfisi için de başsız 
kalmış personelin ikramiyeleri kesilir. 

Ziyan sebebinin nedenleri araştırılmaz. Ka
naatimce demiryolları esasında ziyan etmemek
tedir. 

Misal olarak, koruyucu ve sosyal gayeler için 
Hükümetçe yaptırılan tarife altı taşımalardan 
idare senede 200 milyon lira zarar etmektedir. 

Bu şekildeki zararların Avrupa Demiryolla
rında olduğu gibi Hazineden karşılanması icabe-
derken şimdiye kadar demiryolları idarecileri 
bunu hiç tetkik etmemişlerdir. 

Kendisinden çok şeyler beklenen Sayın Ve
kilin ve Sayın Umum Müdürün bu hallere bir 
çare bulacağını ümideder hepinizi tekrar sev
giyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Müştak Okumuş, buyu-
. runuz. . 

MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, her cemiyet ve fert
lerinin günlük hayatında mutlaka karşılaştığı 
ulaştırma hizmetlerini tedvirle yükümlü Ulaş
tırma Bakanlığının önemi kendiliğinde'n mey
dandadır. Bu Bakanlığın âmme hizmeti görme 
vasfı bütün müesseselerden daha üstündür. 
Çünkü fertlerle her gün temasta olan bir mües
sesedir. Bu Bakanlığın bâzı noksanlıkları ol
makla beraber bu Bakanlık hizmetlilerini her 
gün fertlerle temasta oldukları için büyük hiz- " 
met gördüklerinden dolayı ben şahsan takdir 
ederim, Her insan hizmetlerinin mutlaka düşün
düğü gibi görülmesini ister ve bunu da ilgili 
memurdan öyle yapmasını arzu ettiği için bu 
Bakanlık fertlerine, hizmetlilerine karşı belki 
birçoğumuzun antrpatisi bu yüzdendir. Cumhıı- , 
riyet Hükümeti devrinde büyük hizmetler gör
düğüne inandığımız Bakanlığın bundan sonra 
da büyük hizmetler göreceğine kaaniiz. Geçen 
sene Tatvan'a kadar uzattıkları demiryolu işlet
mesinde bâzı değişiklikler yapmakla ve ben bu 

• bölgenin bir evlâdı olmam dolayısiyle Bakanlığı 
tebrik ederim. Yalnız bir hususu kendilerinden 

" rica edeceğim. Haydarpaşa'dan, Ankara'dan ve 
diğer bütün istasyonlardan Van'a kadar bilet 
kesiyorlar, kesilsin. Biz bunun için bir şey di
yecek değiliz. Fakat, tren Tatvan'dan, Van'dan 
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gelecek yolcuyu mutlaka bekliyor. Bu bekleme 
süresi iki saat, üç saat, beş saat mi olur, çoğu 
zaman 3 - A saat beklemiştir. Çıkacak yolcu da 
ya iki kişi oluyor, illâ ki Van'dan gelecek yol
cuyu alma şartını koşmasınlar. Trenin saatini 
bu yüzden değiştiriyorlar ve o bölgedeki diğer 
yolcuları üç kişi için saatlerce bekletmeseler 
daha iyi etmiş olacaklar. Buradan giden yolcu
lar! Tatvan'a indirmeden bir vapurla Van'a ge
çiriyorlar. Bu da hoş bir hizmettir ama orada 
sabahlara kadar tren hareket saatini bekliyen 
insanları da kahve köşelerinde bekletmesinler. 
Bettim istirhamım bu kadardır. Sayın Bakan
dan bunu istirham edeceğim. Mümkün olursa 
etütlerini yaptırsınlar ve bu hareket saatlerini 
değiştirsinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Ba
kandan evvel arkadaşımıza söz verdikten son
ra önergeleri reylerinize sunacağım. 

Ulaştırma Bakanı Sayın Mithat San, buyu
runuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI MÎTAT SAN 
(Gaziantep) — Sayın Başkan ve değerli millet
vekili arkadaşlarım; 

Gerek kendi adıma ve gerekse temsil etmekle 
şeref duyduğum Ulaştırma camiası adına hepi
nizi saygılarımla selâmlarım. 

Sayın milletvekillerinin grupları ve şahısla
rı iadma yaptıkları yapıcı tenkid ve temennile
ri dikkatle dinlemiş bulunuyorum. Bu tenkid ve 
temennilerini çalışmalarımızda bizlere ışık tu
tacağını belirtmeyi de zevkli bir vazife saymak
tayım. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarımın soru
larına geçmeden önce, Bakanlık ve ona bağlı 
teşekküller hakkındaki görüşlerimi burada ki-
saca belirtmeme müsaadelerinizi rica ederim. 

Ulaştırma Bakanlığı 'bugünkü yetersiz hal
liyle hakikaten kendisine verilen görevleri iste
nilen şekilde ifa edemediği gibi, varlıkları ye
kûnu milyarları aşan teşekkülleri de gereği veç
hile kontrol ve murakabe edememektedir. Bu 
itilbarla 'Bakanlık bünyesinin süratle modern 
ulaştırımaıcılığın gerektirdiği imkânlarla teçhiz 
edilmesine mutlak bir zaruret bulunmaktadır. 

440 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri, mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki Kanunun şü
mulü içerisine 'giren teşekküllerin kuruluş ka
nunlarının esasları kesin olarak belli olduktan 
şojıra ve Devlet Personel Kanunu çıktıktan ve 
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idari Metotları Yeniden Düzenleme Komisyo
nu çalışmalarında Bakanlığa verilecek görevler 
tesblt edildikten sonra üzerinde gerekli çalışma
lar yaptığımız Bakanlık teşkilât kanunu tasaf-
rısı da son şeklini alarak Yüksek Meclise sunul
muş olacaktır. \ 

Sayın milletvekilleri; 
.Bakanlık problemlerinden üzerinde durulmaı-

sı gereken önemli bir konu da ulaştırma politi
kasının 'binam önce tesbiti meselesidir. Çeşitli 
ulaştırma sistemlerinin bir nizam içinde ahenkli, 
yıkıcı rekabetten uzak, birbirlerini tamamlayıcı, 
destekleyici ve besleyici şekilde çalışmalarını 
sağlıyacak, Iboş kapasiteleri değerlendirecek, mü
esseselerde görevli personelin terfiine vp randı
man imkânlarını iartıracak tedbirler üzerinde 
geniş ölçüde düzenleme çalışmalarına girişilmiş 
bulunulmaktadır. Bu arada kara nakliyatını dü-
zenliyen kanun tasarısı Bakanlığımızca: hazırla
narak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli
ğinde teşkil edilen bakanlıklararası bir komis
yon tarafından incelenerek bir öntasarı hazırlan
mış olup bugünlerde diğer bakanlıkların görüş
lerine sunulacaktır. Bu işin süratle bitirilerek, 
tasarının (Bakanlar Kurulundan geçirilerek Yüce 
Meclise takdimine gayret edilecektir. 

Mevzuat değişikliğini gerektiren bu çalışma
lar yanında gerek Bakanlık Merkez Teşkilâtı
nın iç organizasyonu ve gerekse Bakanlığa bağlı 
-veya ilgili teşekkül ve kurullarla olan münase
betlerini düzenlemek üzere çalışmalar yapıl
maktadır. 

Yüksek Denizcilik Okulu : 
Deniz Kuvvetleri tarafından verilen Ayan

cık arama - tarama gemisi (1,5 milyon) lira 
sarfiyle (Hamit Naci) ismiyle 935 gros tonluk 
bir eğitim gemisi durumuna 'getirilmiş olup ha
len seyir tecrübeleri yapılmaktadır. Temmuz 
başında okul hizmetine girmiş olacaktır. 

ilmî seviyesi bakımından dünyadaki benzeri 
müesseseler durumuna getirilmek üzere hazır
lanan Denizcilik Akademisi kanun tasarısı Bü
yük Millet Meclisine .sunulmuş bulunmaktadır. 

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü : 
Türk hava ülkesinde hava seyrüseferlerini da

ha emin bir hale getirmek, meydan yor emniyet
lerini geliştirmek ve memleketimizle gelen turist
lerin büyük bir kısmının giriş kapısı olan hava 
limanlarımızı turistik yönden de hizmetini en 
iyi şekilde ifa edecek imkânlara sahip kılmak 
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yolunda yapılan çalışmalara büyük bir hızla de- I 
vam edilmektedir. 

Türk Havayolları : 
Faaliyet saha ve hacmına nazaran" çok mah

dut bir sermayeye malik bulunması . itibariyle, 
çeşitli kaynaklardan isitikraz eylediği paralara 
devamlı surette faiz ödemek sorununda kalarak I 
hizmet görmeye gayröt eden havayollarımız ma
alesef devamlı olarak zarar etmekte bulunan bir I 
müessesemizdir. 

Şurasını hemen tebarüz ettirmek isterim ki, 
dünyada faaliyette .bulunan havayollarının bü
yük bir çoğunluğu zarar etmektedir. Havayolla-
rımızm kısa bir müddet sonra kâra geçmesini 
ummak yanlın olur. 

Burada misal olarak şunu arz etmek isterim 
ki, 1964 senesi Brezilya Havayollarının zararı 
80 milyon doları bulmuştur. 

Türk Havayollarının zararlarının normal 
hadlere indirilmesi ve bilhassa ilk hedef olarak 
yıllık zararların yıllık amortismanların altına 
düşürülerek müessesenin dış kaynaklara müracaat 
zorununda kalmadan < faaliyetine devam edebil
mesi için gereken tedbirleri almış bulunuyoruz. 
Bunun ilk neticesi olarak teşekkül 1963 yılı za
rarı 27 milyon, 1964 yılında zararını 18 milyona 
indirmiştir. 1965 ve mütaakıp yıllarda alınacak 
tedbirlerle bu zararın büyük ölçüde düşürülme-
sino gayret edilecektir. 

Son yıllarda, Ortak Pazar memleketiierino 
çalışmak üzere giden Türk işçisi sayısının gittik
çe artmakta olduğu yüksek malumlarınızdır. 
Havayollarımız bu işçileri kendi uçaklariyle nak
ledebilmek için yeni gayret ve teşebbüslere giriş
miş bulunmaktadır. Türk Havayolları ile 1964 
yılında taşman işçi sayısı 1963 yılma nazaran 
(% 100) e yakın bir artış göstererek 5 308 den 
10 380 e yükselmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, memleketimizin dış havayol
cusu .potansiyeli son yıllarda devamlı surette ar
tışlar kaydetmektedir. Buna muvazi olarak son 
yıllarda turizm konusunda Hükümetimizin sarf 
etmekte olduğu çök şümullü çabaların olumlu 
sonuçlar vermekte bulunduğu ve gittikçe artan 
sayida turistin memleketimizi ziyaret etmekte 
bulunduğu yüksok malûmunuzdur. Büyük ço
ğunluğu orta sınıfın teşkil ettiği ve tatil müd
detleri kısa olan bu turistlerin îtalya, İspanya, 
Yugoslavya ve Yunanistan'dan sonra memleke
timize gelmelerini teşvik etmek ancak bunları l 
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havayoüyle ve çok ucuza nalkle'fekle kabil ola
caktır. Bu itibarla, Havayöllarımızı orta Meiiziîü 
modern jet yolcu uçaklariyle teçhiz' etmek mec
buriyetindeyiz. Bu konuda Türk Havayolları ta
rafından bütün etütleri yapılarak hazırlanan ra
por halen Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
incelenmektedir. 

Türk Havayolları 3 Mayıs 1965 tarihinden 
itibaren Adana - Gaziantep - Urfa - Diyarbakır 
hattını işletmeye açtığı gibi, Et ve Balık Kuru
mu tarafından temin edilecek taze etlerin 
Dakota uçaklariyle Kuveyt'e nakli hususun
da da müzakereler cereyan etmektedir. 

Denizcilik Bankası : 
Denizcilik Bankası kuruluş yılı olan 1952 yı

lından bu yana blânçosunu 8 sene kârla 5 sene 
de zararla kapatmış ve bu süre zarfında (58 mil
yon lira) kâr sağlamıştır. Hızla gelişen karayolu 
faaliyetinin ve diğer ulaştırma si&temlerine bu 
arada bilhassa denizyolları ve şehir hatları üni
telerinin yolcu ve yük nakliyatına büyük ölçü
de tesirleri olmuş, gerek yolcu ve gerekse yü'k 
nakliyatında hâsılat eksilmesine müncer olan 
azalmaların meydana gelmesine âmil olmuştur. 
Bu durum karşısında banka denizyolları ve şe
hir hatları faaliyetlerine yeni bir düzen vermek 
zorunda kalmıştır. Bu arada ezcümle, kara 
nakil vasıtalarının kesif faaliyet gösterdiği vo 
hamlatı masrafının yarısını dahi karşılıyamıyan 
bâzı hatları lâğvedilmiş ve tamamiyle faaliyet
ten mahrum iskeleleri kapatmak suretiyle ted
birler almıştır. Ayrıca İstanbul Boğazını karşı
lıklı olarak birbirine ve adalarla Yalovayı İstan
bul'a bağlıyacak şekilde tertiıbedilecek hatlara 
inhisar etnrek üzere şehir hatlarının faaliyet hu
dutlarını sınırlandırmak, bunun dışında gerekti
ğinde turistik gezi seferleri tertibetmek, 1966 
Haziran başında servise girecek olan araba feri
botu ile İtalya ile İzmir arasında yeni bir hat 
ihdas ederek bilhassa otomobilli turistlerin Tür
kiye'ye gelmesini sağlamak, yabancı memleket
ler tershanelerine ihtiyaç duyulmakısızın her çe
şit gemi inşaat işlerini kendi tersanelerinde yap
mak üzere gerekli çalışmalara girişmiş bulunmak
tadır. 

D. B. Deniz Nakliyatı Genel Müdürlüğü : 
1962 yılında, 45,5 milyon lira zarar eden De

niz Nakliyat Şirketi 1964 yılı blânçosunu 90 963 
lira gibi cüzi bir zararla kapatmıştır. Teşekkül 
işletme faaliyetd neticesi kâr etmesine rağmen, 
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İ10 milyon liradan ibaret bulunan kifayetsiz 
sermayesinin artırılması yoluna gidilemiyerek 
borçlandırılması müesseseyi ağır faiz ve taksit 
ödeme zorunda bırakmıştır. 

D. B. Denk Nakliyatı Genel Müdürlüğü 1964 
yitlıııida cem'an 1 730 000 ton yük taşımış ve 
(karşılığında 131 milyon liralık navlun tahsil et
miştir. Bu meblâğın % 30 unun döviz olarak tah
sil edildiğini belirtmek isterim. 

iSon yıllarda Amerika hattında görülen inki
şaf sebebiyle bu batta büyük önem verilmiştir. 
Ancak, teşekkül elindeki gemilerin gerek yaşları, 
gerek tonaj ve teknik nitelikleri bakımından ihti
yacı karişılıyacak durumda bulunmadıkları göz 
önünde tutularak, ikinci Beş Yıllık Plâna ithali 
iıçin 5 aded 14 ilâ 16 DW tonluk gemi satmalm-
ması veya inşaısı hususu talebolunmuş ve 2 adle-
dinin 1966 yılında alınması öngörülmüştür. 

PTT Genel (Müdürlüğü : 
PTT idaresinin hizmetlerinin başında bilhas

sa telefon hizmetleri gelmektedir. Telefonun 
içinde bulunduğumuz sürat asrında ne kadar 
önemli bir yer işgal etltiği cümlenin malûmudur. 
Esasen bu hikmete karşı halkın gösterdiği büyük 
talep de gün geçtikçe artmaktadır. 

1965 yılı içimde neticelenen mukavelelerle 
otomatik telefon tesisatı bulunan mahallerin bir
çoğuna 50 000 kadar daha telefon verilmesi sağ
lanmış olacaktır. Bu miktarın büyük bir kısmı 
en çok telefon bekldyenlerin İstanbul, Ankara ve 
izmir şehirlerimize düşmektedir. Ayrıca PTT 
Fabrikasında imal edilmekte olan mânuel sant
rallerle de gerek mevcut mahallerdeki ihtiyaç
ların gerekse hiç telefon hizmeti olmıyan bâzı 
mahallerin ihtiyaçlarını karşılanmasına devam 
olunmaktadır. 

'Diğer taraftan, şehirlerarası telefon hizmetti 
daha çok yerlere teşmil edilecek ve bu hizmette 
de çalışanların eğitime talbi tutulması ile mevcut 
sistemler üzerinde daha fazla trafik geçirilmesi 
sağlanacaktır. „ 

Telefon hizmetlerinin esaslı bir şekilde hal
lini mümkün ikıknak üzere, Türkiye'de oto
matik telefon santrali ve teçhizatı imâl edecek 
Fabrika Anlaşması üzerindeki çalışmalar de
vam etmektedir. Yakında neticesi alınacaktır. 

Gerek telefon mevzuunda ve gerekse diğer . 
PTT hizmetleri mevzuunda yapılan çalışmalar 
zamana ihtiyaç gösterdiği gibi, kalifiye perso
nele de ihtiyaç göstermektedir. PTT nin önü-
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müzdeki yılda kurmaya, çalıştığı eğitim merke
zinin bu konuda büyük yardımı olacaktır. 

TCDD Genel Müdürlüğü : 
TCDD yurdun dört bucağına yayılmış mem

leketimizin en çok personel çalıştıran, halli güç 
bir çok meseleleri bulunan hir millî raüessese-
mizdir. 

Bütün Dünyada demiryolu işletmeciliği bil
hassa 2 nci Dünya Harbi sonunda büyük bir kriz 
geçirmiş, bütün dünya memleketleri bunun 
önüne geçmek için bir çok tedbirler almak lü
zumunu hissetmişler ve bir çoık yollara teve-
sül etmişlerdir. Bizde 1959 yılında ikendisini 
gösteren bu kriz için maalesef şimdiye kadar 
hiçbir tedbir alınmamıştır. 

TCDD çalışma alanındaki bu umumi me
selelere ilâve olarak bünyesine ve memleketi
mize has güçlüklerle de karşı karşıya bulun
maktadır. 

Alt yapı ve üst yapı olarak tesisatı, muhar
rik. ve müteharrik teçhizatı modern bir demir
yolu işletmesinin gerektirdiği niteliğin çok 
altındadır. Bu alanda, memleketin gerçek ih
tiyacının sıhhatli bir tesbiti yapılmak: su
retiyle büyük miktarda yatırımlara girişilmesi 
gerekmektedir. Bu ise bir yandan kalifiye 
personele bir yandan da işin gereğine uygun 
malî kaynakların sağlanmasına ihtiyaç göster
mektedir. 

Demiryolları ulaştırma sistemleri arasında 
şart eşitliğinin sağlanmamış olması yüzünden 
bilhassa kara nakliyatının ezici rekabeti karşı
sında, önemli miktarda hasılat kaybına mâruz 
kalmış, iş hacminde hâsıl olan azalmaya karşı
lık, başta personel giderleri olmak üzere işlet
me giderlerinde hâsıl olan artışlar yüzünden 
işletme açıkları yıldan yıla artarak devam et
miştir. 1959 yılında 54,9 milyon lira olan zarar 
1964 yılında 390,5 milyon .liraya yükselmiştir. 
Şurasını söyliyeyim ki; toplu sözleşmelerle bu 
müessesemize yüklenilen senelik fazla ödeme 
miktarı 55 - 60 milyon liradır. 

Müesseseyi içinde bulunduğu bu güç durum
dan kurtarmak için uzun vadeli bir çalışmaya 
girişilmesi gerekmektedir. Bakanlık ve teşekkül 
olarak bu çalışmalara devam olunmaktadır. 

Teşekkülün 440 sayılı Kanuna uygun ola
rak hazırlanan kanun tasarısı üzerindeki çalış
malar ilerlemektedir. Bilhassa Demiryolları 
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aleyhine işliyen kara ulaştırması rekabetinin 
eşit hale getirilmedi amacını da güden kara
yolları ulaştırma kanun tasarısı üzerindeki ça-
lişmalar ilerlemiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim, Sa
yın Bakan. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü kat
ma bütçelerinin açık oylamasına katılmayan 
var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Buyurunuz efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI MlTHAT SAN 

(Devamla) — Teşekkülün teknik, idari ve malî 
bünyesinin takviyesi için alınması lâzımgelen 
uzun vadeli tedbirlerin tesbiti için gerekli ça
lışmalara (başlanılmıştır. 

Bu alanda, uzun vadeli hedefler göz önünde 
tutularak teşekkülün işletme 'bünyesinin ala
cağı şekil, bunun gerektirdiği organizasyon, 
personel ihtiyacının tesbiti için ilmî esaslara 
dayanan çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma
lar bitirildikten sonra ancak işletmeye verile
cek yön kesinlikle tâyin olunabilecektir. 

işletme giderlerinde, memleket şartlarının 
elverdiği oranda modern işletmecilik esasları 
dairesinde mümkün olan tasarrufların tahakku
kuna çalışılacak, gelirlerin piyasa şartları, iş 
hacmi ve maliyetleri nazara alınarak artırıl
ması cihetine gidilecektir. Bu çalışmalarda 
amaç teşekkülü millî ekonomiye ve vergi mü
kellefine yük oknaktan çıkarıp 440 sayılı Ka
nunun ruhuna uygun bir hale getirmektir. 

TCDD' daha çok malî imkânsızlıklar, mal
zeme tedarik güçlüğü ve dizel lokomotiflerinin 
satınalınması işlerinin gecikmesi gibi sebepler 
yüzünden plânda derpiş edilen yatırımların ta
mamını zamanında başaramamıştır. 1965 yılın
da öngörülen 305,1 milyon liralık yatırımın 
% 85 inin üstünde gerçekleştirilmesi imkân 
dâhilinde görülmektedir. Bu oranın daha da 
yükseltilmesine çalışılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi parti sözcüleri
nin sorularına temas edeceğim. 

Sayın ihsan Şeref Dura'nm yaptığı olumlu 
konuşmaya burada huzurunuzda alenen teşek
kür ederim. Kendisinin dokunduğu iki noktaya 
burada cevap veriyorum, ihsan Şeref Dura'nm, 
Karayolu Ulaştırma ve trafik kanun tasarısı 
hakkındaki temennilerine umumi konuşmada te
mas etmiştim. Bu tasan sevk edilmiş bulunmak» 
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tadır. Bakanlann mütalâası . alınmak için 4655 
sayılı Kanun yerine kaim olmak üzere Ulaştır
ma Bakanlığının barışta düzenlediği ulaştırma 
ve haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde ve 
seferde ne suretle düzenleneceğine dair kanun 
tasarısı Millet Meclisinin ilgili komisyonların
dan geçerek öncelik ve ivedilik karan ile Millet 
Meclisi Başkanlığına takdim edilmiş ve günde
me alınması talebi ile beklemektedir. 

Adalet Partisi adına konuşan arkadaşım Ce-
vat Yalçm'm olumlu konuşmasına teşekkür ede
rim. Yapıcı tenfcidleri gerek bakanlığımız, gerek 
se teşekkülümüz tarafından daima göz Önünde 
tutulacaktır. 

Affuuzı rica ederim; ihsan Şeref Dura'nm 
'burada telefonlar hakkında bir sualine arzı ce-
valbedeyim. Beş Yıllık Plânda derpiş edilen ve 
1963 senesinde ihaleye çıkanlan iş hakkında ya
ni memleketimizde kurulması lâzımgelen tele
komünikasyon sanayii hakkında arzı cevaıbedi-
yorum. Bu ihalenin mevzuu teçhizattan 900 000 
dolar tutarındaki 25 000 hatlık merkezin baıtar-
yalı manüeller santrallariyla 22 300 hatlık ma-
nüel santrali tesisatının ihalesi yapılmış bir du
rumda iken Sanayi Bakanlığınca % 31 i yerli 
imalâta lüzum göstermesi üzerine ilgili firma ile 
yapılan müzakereler sonunda mezkûr tesisatın 
% 100 e yakın bir yerli imalât olarak mevcut 
PTT fabrikalarımızda yapılacağı anlaşılmış ve 
bu ihale iptal edilerek PTT fabrikalarında ma-
nüel santrallerin imaline başlanmıştır. Otoma
tik santral tesisatı ve bu tesisatı imâl edecek 
fabrikanın kurulması işine gelince; son safhaya 
gelmiş bulunmaktadır. Kısa bir zamanda intacı 
için büyük bir gayret sarf edilmektedir. Ancak, 
şurasını da belirtmek isterim ki; evvelce yerli 
imalât fabrikasının kurulmasından önce hazır 
olarak ithal edilmesi 202 400 hatlık otomatik te
lefon santral ve teçhizatının büyük bir kısmının 
kurulacak yerli imalât fabrikasında yapılması 
mümkün olacağı anlaşılmıştır. Bu suretle 
30 000 000 civannda tahmin edilen bu iş için 
sarf edilecek dövizin lüzumlu kadrolarda ithal 
edilmesine rağmen 20 000 000 dolar tutannı 
aşmıyacağı tesbit edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Millet Partisi 
adına konuşan Sayın Memduh Erdemir arkada
şımızın burada bulunmasını çok temenni eder
dim. Maalesef burada kendileri yoklar. Mama-
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fih, yine de cevabımızı arz edeceğiz. Sayın Mem
duh Erdemir raportörler tarafından hazırla
nan bütçe raporundan burada pasajlar oku-
malk suretiyle yetinmiştir. Bakanlığımızın teşki
lât bakımından noksan olduğunu ilk yaptığım 
konuşmamda arz etmiştim. Ancak şurasını arz 
edeyim ki; Bakanlıkta görevli arkadaşlarım va
zifelerini güçleri nisbetinde başarmaya çalış
maktadırlar. Bunun için de üstün gayretler sarf 
etmektedirler. Bakanlığın personel için yapıla
cak takviyesi, personel kanunu çıktıktan sonra 
düşünülecektir. 

Sayın Memduh Erdemir'e şu hususu da ifa
de etmek isterim ki; ne bakanlıkta ne de mües
seselerimizde satmalman lokomotiflerinden hiç 
birisinin mümessilliğini yapan hiçbir zat bulun
mamaktadır. Bunun için bu kürsüye yakışını -
yan (haset) gibi kelimeleri sarf ettiği için ken
dilerine teessüflerimi ifade etmek isterim. 

Güvercinlikte yapılması düşünülen depo mo
dern işletmecilik esaslarına göre tarafımızdan 
incelenmektedir. Memduh Erdemir, yapılması
nın takarrür etmiş olduğunu söylediler. Kendi
lerine şu hususu belirtmek isterim; bu depo hak
kında Demiryollarmca hiçbir karâr verilmemiş
tir. Yönetim Kurulunun bu husufta bir kararı 
mevcut değildir. Devlet Demiryollarında İma
lât ve Plânlama Kurulu Başkanlığı gibi bir gö
rev de mevcut değildir. Arkadaşımıza yanlış bil
gi verildiği anlaşılmaktadır. Mesele bir kısım. 
fonksiyonları tamamlanıp o konuda yeterli oklu
ğu tesbit olunan kimselere bu görevlerin veril
mesinden ibarettir. Türkiye'de dizel imalâtının 
yapılamıyacağını iddia eden hiçbir kimseye de 
imalât konusunda yetki verilmiş değildir. 

C. K. M. P. Grupu adına konuşan Sayın Ve
li Başaran tarafından Demiryolları tarifelerinin 
düşürülmesi diğer taraftan da personelin terfii 
temennisi izhar olunmuştur. Malûm olduğu üze
re bu mümkün değildir. Esasen zarar etmekte 
olan Devlet Demiryolları tarifeleri düşürülürse 
zararları biraz daha artacaktır ve personelin ter-
fiino hiçbir suretle gidllctmûyecektir. ikinci ola
rak, Demiryollarının açıklarını bütçe karşılıyor 
diye alabildiğine bir fiyat indirmesine gitmesi 
bir taraftan binlerce karayollarında taşıt işleten 
•insanların iflâsına sebebiyet vereceği gilbi, diğer 
taraftan da Hazineden ödenmek süratiyle vergi 
mükelleflerinin üzerine ağır bir yük yüklenmiş 
olacaktır. Bu itibarla bu hususun ne dereceye 
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kadar olumlu olabileceğini kendilerinin takdiri
ne sunarım. 

Y. T. P. Grupu adına konuşan Sayın İhsan 
Bedirhanoğlu arkadaşımızın yapmış olduğu ya
pıcı tenkid ve temennileri de büyük bir şükran 
•lo karşılar ve tenkidlerinin bize ışık tutacağını 
ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular var, lüt
fen ayrılmayın. 

Buyurun Sayın Aydmçer. 
HÎLMÎ AYDINÇER (Aydın) — Sayın Baş

kan, şu hususların cevaplandırılmasını istirham 
odiyorum. Emekli Sandığı ile Maluliyet ve ölüm 
sigortaları kanunlarına tabi hizmetlilerin birleş
tirilmesi hakkındaki 228 Sayılı Kanunun tatbi
katında kifayetsizlik görülmekte midir?" Bunun 
için ne düşünüyorlar? 

İkinci sualim... 

BAŞKAN — Evvelâ birinci sorunumun ce
vabını alın, ondan sonra ikinci sualinizi sorunuz. 

Buyuran Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI MİTHAT SAN 

(Devamla) — Aflarını rica ederim, müsaade 
ederlerse kendisine bu hususta yazılı cevap vere
lim. 

BAŞKAN — Sayın Aydınçer, yazılı cevap 
verecekler. 

HÎLMÎ-AYDINÇER (Aydın) — Peki efen
dim. İkinci sorum, barem dışı edilip (D) cetve
line ithal edilen personelin durumu üzerinedir. 
Bunların hastalık durumları ve saire gibi mağ
duriyetleri vardır; bunların durumlarını düzelt
mek için ne düşünüyorlar. 

ULAŞTIRMA BAKANI MİTHAT SAN 
(Devamla) — Müsaade ederlerse buna da yazılı 
cevap vereceğim. 

HÎLMÎ AYDINÇER (Aydın) - , Efendim 
üçüncü sualim şudur: Mesken bedeli olarak bu
gün elli lira verilmekte. Onun da yedi lirası ge
lir vergisi olarak kesil inektedir. Ele 43 lira geç
mektedir. Bir kere gelir vergioine tabi tutulma
ması, aynı zamanda 50 liranın bugünkü yaşayış 
şartlarına göre artırılması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI MÎTHAT SAN 

(Devamla) — Müsaade buyursunlar, bunlar 
hepsi tetkik mahsulü işlerdir. Lütfetsinler ken
dilerine yazdı cevap vereyim. 
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BAŞKAN — Sayın Aydmçer, Bakan soru

larınıza yazılı cevap verecektir. 
Sayın Hâldan Kısayol, sorunuzu sorun. 
HÂLDAN KISAYOL (Koeaeli) — Sayın 

Bagkan, Kâhta petrolleri ile Ersan firması ile 
DD arasında yapılan mukavele hükümlerine 
Ersan firması riayet etmediği halde idarece bu 
firma hakkında her hangi bir muamele yapılma
mıştır. 

Firmaya katı tominat yatırılmadan ihale ya
pıldığı hususu doğru mudur? Teminat olmadan 
ihaleyi yapan ve şartname hükümlerini yerine 
getirmediği halde ihaleyi yapan vazifeliler hak
kında her hangi bir muamele yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Kısa sorunuz, lütfen. 
HÂLDAN KISAYOL (Devamla) — Tele

fon tesis ve mükâleme ücretlerinde Batı dünya
sında olduğu gibi milletvekili . ve senatörlere 
tenzilâtlı tarife tatbiki düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
ULAŞTIRMA BAKANI MİTHAT SAN 

(Devamla) — Müsaade buyurursanız bunları 
da tetıkik edelim, yazılı olarak kendilerine cevap 
verelim. 

BAŞKAN — Ayrılmayın Sayın Bakan. Sayın 
Gökay buyurunuz, sualinizi sorunuz. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
— Sayın Başkan ricam şudur : Uçak sayısını 
artırma teşebbüslerine gidiliyor mu yani, uçak 
satınalacaklar mı? 

İkincisi; Devlet Demiryolları memurları için 
yapılan meskenlerin daha çok yüksek memurlar 
tarafından işgal edildiğini duyuyoruz. Orta ve 
alt kademedeki memurlar için de mesken poli
tikaları var mıdır? 

ULAŞTIRMA BAKANI MÎTHAT SAN (De
vamla) — Efendim, umumi konuşmamda arz 
etmiştim. Bilhassa iç hatlar için uçaklarımız kâ
fidir, hiçbir sıkıntımız yoktur. Dış hatlar için 
orta menzilli 90 - 120 kişi taşıyacak, dış hat
lardaki uçakları da temin ettiğimiz takdirde iç 
hatlara vereceğimiz için bize zaten kâfi olan 
uçaklarımız daha iyi vazife göreceklerdir. Bu
gün dahi iç hatlar için ihtiyacımız yoktur. 

İkinci sorularına arzı cevabedeyim : 
Devlet Demiryollarında bilhassa meskenler, 

daima orada bulunması icabeden vazifelilere 
verilmektedir. Mesken politikası bir yatırım 
işidir, doğrudan doğruya plânlama ile yapıla-
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cak iştir. Esasen bizim bugün Devlet Demiryol
ları olarak eski hatları dahi değiştirmek için 
elimizde para olmadığından, şimdilik kanaatim
ce bunun düşünülmesi mümkün olamaz. 

BAŞKAN — Saym Aytaş buyurunuz soru
nuzu kısa olarak sorunuz. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Efen
dim, Balıkesir ile Akhisar arasında üç tane köp
rü vardır. Bu köprülerden bir tanesinin etrafı 
toprakla çevrilmiştir. Diğerleri de son derece 
eskimiş bulunmaktadır. Bunların yenilenmesi 
veya tamir edilmesi düşünülüyor mu? 

Yazılı olarak da cevap verirseniz memnun 
olurum. 

ULAŞTIRMA BAKANI MİTHAT SAN (De
vamla) — Efendim, eğer kabul ederseniz soru
nuzu yazılı olarak cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Sayın Aytaş, Saym Bakan so
runuzu yazılı olarak cevaplandıracaktır. Buyu
run Sayın Bakan. Teşekkür ederiz. (Alkışlar) 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Sayın 
Abdurrahman Altuğ. Buyurun efendim. 

Sayın Altuğ, konuşmaların beş dakika ile 
kısıtlı olduğunu hatırlatırım. 

ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. 

Ulaştırma Bakanlığının 1965 malî yılı Bütçe
si üzerinde görüş ve tenkidlerimizi arz etmeden 
evvel Yüce Heyetinizi Saym Başkanı ve çalış
ma arkadaşlarımı saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devrimizde medeniyet ölçüsü bir toplumun 

hayatı için en zaruri ihtiyaç haline gelmiş olan 
ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin kolaylı
ğı, çabukluğu, genişliği ve ucuzluğu ile oran
tılı olarak tesbit edilmeye başlanmıştır. 

Geri kalmış bir memleketin çabuk bir kal
kınmaya girişebilmesi yeraltı yerüstü servetle
rini değerlendirip vatandaşlarına arz edilmesi, 
onlara medeni insan hüviyetini kazandırabilme
si, barışta ve harbde yurdun bütünlüğünü ko
ruyabilmesi için her şeyden evvel ulaştırma ve 
haberleşme hizmetlerinin geniş bir şebeke halin
de yurdun en uzak ve en küçük köşesine ka
dar götürülmesi ile mümkündür. 

Bunun içindir ki, medeni âlem bu hizmetle
rin klâsik vasıtaları ile yetinmemiş, atom dev
rinin bütün imkânlarından faydalanma yoluna 
gitmiştir. 
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Dünyanın bu hızlı gelişmesi ile artık zaman 

ve mesafe mefhumunun kalmadığı bir devrede 
kendi öz vatanınızda bu hizmetlerin yerine ge
tirilişine göz attığımızda ister istemez bir ka
ramsarlığa kapıldığımızı söylemek isterim. 

Şehir içi ve şelhir dışı telefon görüşmelerini 
tansiyonunuz yükselmeden^ yapamaz, mektupla
rınız bazan haftalarca yerine ulaşamazken ulaş
tırma hizmetlerinin mühim bir kısmının hâlâ 
kağnı ile yapıldığını gördüğünüz zaman bu ka
ramsarlıktan kurtulmanız mümkün olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bugün Ulaştırma Bakanlığı camiasına bağ

lı DD ile PTT ve THY, Denizcilik Bankası, 
Deniz Nakliyat A. O. ve Hava Meydanları gibi 
Teşekküllerin sermaye tutarı 6 milyarın üs
tündedir. En basit bir işletmecilik zihniyeti 
içinde asgari % 10 kâr getirebilecek olan bu 
teşekküllerin senelik 600 milyon kârından vaz
geçtik bundan daha fazlasını bu fakir milletin 
bütçesinden zarar olarak almaktadırlar. 

Bunun sebebi nedir, size sadece bir misal 
vermekle yetineceğim. 

1. İstanbul - Edirne arasındaki demiryolu 
güzergâhında bulunan bâzı istasyonların nite
liği ve hizmet zarureti olmadığı halde gar ha
line getirilmesi sebebini sorduğum zaman aldı
ğım hayrete ve ibrete değer cevap şu olmuştur; 
bâzı memurlarımız gar şefliği mertebesine yük
selmiştir, onları bu payeleri ile uygun bir yer
de çalıştırabilmek için bu istasyonlar gar ha
line getirilmiştir. 

Dünyanın aya, güneşe füze attığı, haberleş
me imkânlarını geliştirmek ve çabuklaştırmak 
için atmosfere suni peyk yerleştirdiği bir devir
de biz mevkii ve mansabı yükselen memurlar 
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için masrafı ve lüzumu düşünülmeden ğarİar 
ihdas edersek medeniyet trenini bu garlardan 
geçmesini daha uzun yıllar boşuna bekliyece-
ğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, ulaştırma hizme
tinde Bakanlık uçakta, trende, vapurda, tele
fonda, postada her an vatandaşla karşı karşı
yadır ve denetlenmektedir Vatandaş bütün 
bu hizmetlerin ifasından ve aksamasından şi
kâyetçidir ve bu şikâyetler dinmiyor. Elbette 
bunları şu kısa devirlere yüklemek insaflı bir 
davranış olmaz. Bu şikâyetler uzun geçmişin 
süzgecinden gelmektedir. 

Geçmiş devrin memleketi ihtilâle sürükle
yecek dereceye varan, geniş takibatından bu 
idare de masun kalamamıştır. Mensuplarının 
kabiliyetine, ehliyetine, kifayetine ve bilhas
sa işindeki lüzumuna bakılmadan haksız tasar
ruflarla işlerinden uzaklaştırılması onlarda ce
saret ve mesuliyet duygusunu zedelemiştir 
ama artık bundan kurtulmak zamanı gelmiştir. 

Bunun için evvelâ herkese vazife ve mesu
liyetini açıkça gösterecek olan teşkilât kanunu
nu süratle çıkarmak bu suretle merkeziyetçilik 
zihniyeti kaldırılarak bu camiaya modern an
lam ile işletmecilik zihniyeti yerleştirilmelidir. 

Bütün teşekküllerde ve bilhassa DDY da 
müşahade edilen ve miktarı 70 bine varan şiş
kin kadroları azaltma tetbirleri alınmalıdır. 

Tarifeler mutlaka yeni baştan düzenlenmeli 
bu suretle zaman kısaltılmalı yolcu ve yük üc
ret tarifeleri de vatandaşın malî gücüne ve ka
ra vasıtaları rekabetine uygun bir şekilde dü
zenlenmeli, üçüncü mevkiler kaldırılarak va
tandaş tahta sıralar üzerinde seyahat eziyetin
den kurtarılmalıdır. Yolculardan seyahatleri 
sırasında yanlarında bulundurdukları küçük 
paket valiz eşya hattâ bir saksı çiçekten ücret 
istenmektedir. Eskiden kalmış olan ve vatan
daşın trene rağbetini azaltan bu talimatlar mut
laka değiştirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bitirme
den evvel şu hususun Sayın Bakan tarafından 
cevaplandırılmasını da rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Altuğ. 
ABDUERAHMAN ALTUĞ (Devamla) — 

•Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Şu hususların da Sayın Bakan tarafından 

cevapl andırılmasın! istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Aziz yurdumuzda bu niçin böyledir? Bunun ı 

sebepleri hakkında söylenecek söz pek çoktur. 
Ama, bence en mühimmi hizmet aşkı ve mesu
liyet tekabbül etme zihniyetinin noksanlığında 
toplanmaktadır. Mevki ve hizmet sahipleri mil- | 
lete arz edecekleri olumlu çalışmalar sırasında ı 
yapabilecekleri küçük veya büyük hataların ; 
sorumluluğuna göğüs germe cesaretinden umu- ' 
miyetle yoksun olduklarında hata etme imkân- j 
larını asgari hadde düşürmek için hizmeti de i 
asgari hadde düşürme yolunu tercih etmekte
dirler. 
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BAŞKAN — Geçti vaktiniz Sayın Altuğ, 

görüşmeler sırasında sormanız lâzımdı, öner
geler kabul edilmezse o zamıam sorarsınız Sayın 
Altuğ. 

ABDURRAHMAN AIiTUĞ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı
nın Bütçesinin Türk Milletine ve Ulaştırma ca
miasına hayırlı olmasını diler, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN —- Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Yeterliğin oya vaz'edilmesini saygı ile arz 

ederim, 
Tokat 

Zeyyad Kocamemi 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ederim. 

Van 
İhsan Bedirhanoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Geçi-
oğlu, buyurun. 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Muhte
rem iarjîadaşlarım; grupları adina konuşan ar
kadaşların konuşmasını mütaakıp kifayet tak
rirleri geliyor. Milletvekillerine konuşma im
kânı kalmıyor. Milletvekillerinin de mahallî di
lek ve temennileri vardır. Meselâ 1964 yılında 
390 milyon liraya baliğ olan zararın sebeplerini 
soracağız, imkân yok. 

Adana İşletmesi, Manavgat mensuplarının 
lojman ihtiyaçlarını karşılamak üzere arşa is
timlâk etmiştir. Fakat bunlardan tamamen yük
sek memurlar istifade etmektedirler. Bu se
beple gayesini kaybetmektedir. Geçen sene bu
nu sormuştuk, tahkikat açılacaktı, bu tahkika
tın neticesini soracağız, ama yine imkân yoktur. 

Trenlerde seyahat eden vatandaş istirahat 
edememekte ve son zamanlarda trene otobüsü 
tercih etmektedirler. Bunun sebebini soracağız, 
yine imkân yok. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, Baltana soru 
olarak sorabilirdiniz? 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Devamla) — Va
tandaşlar motorlu trenlerde olduğu gibi diğer 
trenlerde de numaralı yerlerde gitmek isterler. 
Bu hususta neler düşündüklerini sormak istiyo
ruz, yine imkân yok. 
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Devlet Demiryollarının doktorları yok mü* 

dur? Soracağız. Çünkü trenlerde giden, seyrü
sefer eden insanlar huzursuzdur. Trenlerde 
olan lüzumsuz, piü kokulu §u bu pislikler hepi
nizin malûmudur. Seyrüsefer eden insanlar bun
dan müteessir oluyor, bunu soracağız imkân yok. 

Küçük kazalarda telefon muhaberatı muay
yen saatlerde yapılır, bunun daimî şekilde ol
masını istiyeeeğiz, buna da imkân yok. Benim 
soracağım bunlardan ibarettir, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınızla sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O) Ulaştırma Bakanlığı 

(A/l) Cari 'harcamalar 
B. Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 7 463 925 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Yurt dışı yollukları 

13.000 Yönetim giderleri 668 350 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 22 002 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 040 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 101 500 
BAŞKAN .— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 214 816 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 

B. Lira 
34.000 Malî transferler 231 540 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E t mi) enler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş
meler bitmiştir. 

4. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1965, yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/838, Cumhuriyet Sena
tosu 1/538) (Millet Meclisi S. Sayısı : 969, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 600) (1) 

BAŞKAN — 1965 yılı Devlet Hava Meydan
ları İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

' Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi G-enel 
Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı cari harca
maları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 37 537 751 lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
22 335 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer 
ihaırcamaları için (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 785 750 lira ki, toplam olarak 
60 658 501 lira ödenek verilmiştir. 

(1) 969 S.SayıUhasmayaz% tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri okutu

yorum. 

(A/l) Ga-ri harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 26 288 746 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 760 202 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri * 6 307 803 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 181 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 
'giderleri 4 905 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat, taşıt alımları 
ve onarımları 16 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 402 750 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.003 Borç ödemeleri 283 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetvelleriyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul ederler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları iş

letmesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 60 658 501 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELİ 

B. Lira 
62.000 işletme gelirleri 9 250 001 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli, gelirler 800 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 özel gelirler 50 608 499 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(ikinci madde tekrar okundu.) 

•BAŞKAN — ikinci maddeyi (B) cet veliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1965 bütçe yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1965 bütçe yılında da devam olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
ne giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki nimetler Jçin Bakan
lar Kurulu kararı ile kadı o alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar, ertesi y.:l Bütçe kanunu tasa
rısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bnuîarm eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenel... Et
miyenler.., Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları iş

letmesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hak
kındaki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazz.lı kadro
lardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1965 bütçe yılında, kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDİ] 6. — (Geçen yıllar borçları) önad-
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşı-
şılığı bulunan borç1 ar ilgili olduk'arı hizmet 
tertiplerinden bu maddeye. 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre za'manaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 
19G5 yüı büçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (geçen yıllar borçlar:) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetveMn (yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaşt:rma ve satınal-
malar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yap:la-
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. . 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kı:bul etm'yenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye vs Ulaş
tırma bakanları yürülür. 
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BAŞJKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiş
tir. 

1965 yılı Devlet Hava Meydanları Genel Mü
dürlüğü Bütçesi açık oylarınıza sunulmuştur. 
Yuvarlaklar sıralar arasında gezdirilecektir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçesi kanunu tasarısının açık oy
lamasına 222 arkadaşımız katılmış 121 kabuî, 
100 ret ve 1 çekinser oy çıkmıştır. Aranılan 
nisap temin edilemediği için gelecek oturumda 
oylama tekrarlanacaktır. Orman Genel Müdür
lüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısının açık oy
lamasına 218 arkadaşımız katılmış, 121 kabul, 
95 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Aranılan nisap 
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temin edilemediğinden oylama önümüzdeki otu
rumda tekrarlanacaktır. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısına oy 
vermiyen arkadaşımız var mı? Yok. Oylama işle
mi bitmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel, Mü
dürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısının açık 
oylamasına 36 arkadaşımız katılmış 24 kabul, 
12 ret oy çıkmıştır. Aranılan nisap temin edi
lemediğinden önümüzdeki oturumda tekrarlana
caktır. 

Bugün saat 14.30 da toplanmak üzere birleşi
me ara veriyorum/ 

Kapanma Saati 12,40 

t K İ N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 116 ncı Bir
leşiminin ikinci oturumunu açıyorum. Bir ön
ceki oturumda çoğunluk sağlanamamış bulunan 
tasarıların açık oylamalarını tekrarlıyacağız. 

Açık. oylama muamelesini oy kupasını gez
dirmek suretiyle yapacağız Lütfen oy kupasını 
gezdirsinler'. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Ö — Çalışma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı 1965 malî 
yılı Bütçesi üzerindeki müzakereye başlıyoruz. 

Grupları adına söz alan arkadaşların isimle
rini okuyorum : 

G. H. P. Grupu adına Sayın Şeref Bakşık. 
A.'P.'Grupu adına Sayın Sadi Pehlivanoğlu. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Kemal 
Ataman. . 

Y. T. P. Grupu adma Sayın Nafiz Giray. 

Buyurunuz Sayın Şeref Bakşık. 
O. H. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 

(izmir) — Sayın Başkan ve sayın milletvekil
leri : 

O. H. P. Millet Meclisi Grupu adına 1965 
yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö̂  
rüşlerimizi sunarken. Yüce Kurulunuzu saygı ile 
selâmlarım. 

1965 yılının Ekiminde son bulacak olan bi
rinci yasama döneminin 1965 Şubat ayı sonuna 
kadar kurulmuş olan bütün hükümetlerinde 
Çalışma Bakanlığı görevini omuz]amış bulunan 
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C. H. P., huzurunuzda görüşülmekte olan bu 
Bakanlık bütçesi üzerinde, bu defa' muhalefet 
görevini yapmaktadır. Yüce Kurulunuzun gü
venini devam ettirebildiği iktidar süresince ça
lışma ve sosyal güvenlik alanlarında sağladığı 
eşsiz başarılarından dolayı C. H. P. ne kadar 
övünse azdır. 

Bu dönemde, 274 sayılı Kanun çıkarılmış, 
bununla, sendikalar birer meslekî yardımlaşma 
derneklerinden ibaret olma niteliğinden kurta
rılarak, kendilerini yeni toplu sözleşme düzeni
nin hür, bağımsız ve güçlü teşekkülleri haline 
getirebilecek şartlara kavuşturulmuşlardır. 

275 sayılı Kanunla'da, işçi ve işveren ilişki
leri ferdîldkten çıkarılarak kolektif bir hüviyete 
sokulmuştur. Siyasi düzenimize paralel olarak 
demokratikleşen sosyal düzenimizin iki temel 
kalkınma unsuru olan emek ve sermaye, bilan
ço ve kâr - zarar tablolarını toplu sözleşme ma
sasına koyarak, işyerinin bütün imkânlarını 
açık bir hesaplaşmaya tabi tutabilmektedirler. 
Böylece şüphe ve tereddütlerin silinip karşı
lıklı güven ve saygıya dayanan ilişkilerin de
vam ettirilebildiği bir ortamda, işçi ve, işveren, 
prodüktivite hedefinde kolaylıkla birleşebilmek
tedirler. Bu sayede de, işveren, ilkel işletmeci
lik usulleri ile ve sadece ücreti düşük tutmak 
suretiyle kazanç sağlama alışkanlıklarını ister 
istemez bırakarak modern işletmecilik usulleri
ni aramak zorunluğunu duymaya başlamıştır. 
Bunun ise, kalkınma çabalarımıza olumlu etki
ler yapacağı ve hattâ yapmakta bulunduğu da 
meydandadır. ' 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile de 
sosyal güvenlik alanında çok önemli adımlar 
atılmıştır. Kanunun kapsamı ve hakların ken
disi genişletilmiş, aylıklarda önemli artışlar 
sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri : 
Sosyal Devlet karakterine uygun biçimde ve 

sosyal barışı sağlayıcı bu temel tedbirlerin kar
şısına, zaman zaman iyi veya kötü niyetlere da
yanan engeller dikilmiştir. Bir tarizde bulun
mak maksadiyle değil, sadece sevindirici bir ge
lişmeye dikkati çekebilmek için, meselâ Çalış
ma Bakanlığı sorumluluğunu halen omuzlamak
ta olan partinin söz konusu haklar ve imkânlar 
tanınmadan önce açıklamaktan çekinmediği zih
niyetini Meclis tutanaklarına dayanarak hatır
latmak isteriz. 

26.5.1965 0 : 2 
Gerçekten Adalet Partisi Grupu adına Mil

let Meclisinin 25 , 2 . 1962 tarihli 56 ncı Bir
leşiminde Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
yapılan konuşmada, grev hakkının hemen uygu
lanmaması tavsiye edilebilmiş, sendikaların malî 
bakımdan'kuvvetli hale getirilmesinden sonra 
grev hakkının tanınması zaruretinden söz edi
lebilmiştir. 

Yine aynı parti grupu adına bu defa Cum
huriyet Senatosunda 8 . 2 . 1962 günü yapılan 
konuşmada da benzer görüş savunulurken, ay
nen «grev.meselesi halledilmeden önce kolektif 
iş akdinin tecrübe edilmesi lüzumu» iddia edi
lebilmiş, kolektif iş akdine gazetecilerden baş
lanması, bunun tecrübe edilmesinden sonra eğer 
gazeteciler toplu iş sözleşmesi düzeninde başarı 
elde ederlerse bu hakkın genişletilmesi teklif 
olunabilmiştir. 

B. M..M. nin en çok üyeli iki partisinden 
biri olan bu partinin, Meclis tutanaklarına da
yanarak naklettiğimiz bu görüşlerinde beliren 
şüpheci ve Türk işçisine güveni eksik zihniyet 
sonuç alamamışsa, bunda, zamanın iktidar par
tisi olan C. H. P. nin, kaynağını Türk işçisine 
beslediği derin güven duygusundan alan sarsıl
maz 'inancının payı vardır. 

Toplu iş sözleşmesi düzeninin uygulanışı, 
Türk işçisine güvenenlere hak verdirmiştir. Bu
na rağmen kötümser veya menfaatçi çevreler, 
grev uygulamalarını mübalâğa ile takdim ede
rek bir kolayını bulup bu hakkı kısıcı fırsatları 
ele geçirebilme peşindedirler. Fakat inanıyoruz 
ki, vatansever Türk işçisinin barışsever mizacı 
ve uyanıklığı, grev aleyhtarı fırsatçılara imkân 
vermiyecektir. Ve C. H. P., bu amaçla girişi
lebilecek her türlü tertibin daima karşısında ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri : 
275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lo

kavt Kanunundaki boşluklardan ve aksaklık
lardan söz eden şikâyetlere de değinmek iste
riz. Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt, Türk 
toplumu için yeni kurumlardır. Bu önemdeki 
bir sosyal mekanizmanın işleyişini düzenliyen 
kanunun ilk uygulama yıllarında bâzı boşluk
lar ve aksaklıklarla karşılaşılmış olması tabiî 
görülmelidir. Hattâ biz bu ..boşlukların ve ak
saklıkların daha geniş olacağını.,? sanıyorduk. -
Son Çalışma Meclisinde derlenen- bu konudaki/ 
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şikâyetlere bakılırsa, tasarıyı hazırlıyan Hükü
metin ve kanunlaştıran Türkiye B. M. M. nin 
hata payını en aşağı noktada tutabildiğini ka
bul etmek gerekir. Nihayet yapılabilecek olan 
değişiklikler, her halde kanunun temeline do-
kunmıyan, sistemini bozmıyan, hakları kısmıya-
cak ve daha çok mekanizmanın işleyiş usulleri-' 
ne ait aksaklıkları düzeltmekle yetinecek deği
şiklikler olabilir. 

Sayın milletvekilleri : 
işçinin yaşama düzeni ile ilgili konular ince

lenirken, ülkenin genel ekonomik durumunu 
gözden uzak tutmak, meselenin bütünü ile ve 
daha doğruca kavranmasına engel olur. Millî 
geliri dağıtma mekanizmalarından biri olan 
toplu iş sözleşmesi düzeninin hızlı kalkınma ve 
sosyal adalet ilkelerine uygun işlemesi istenir
ken, hükümetlerin ekonomi politikalarının fi
yat istikrarını bozup bozmadığını göz önünde 
bulundurmak gerekir. Toplu görüşme masasın
da işçiye meselâ % 10 ücret artışı sağlıyabilmiş 
toplu sözleşmeleri sözde bırakmak, fiyat istik
rarını aynı yüzdenin üstünde bir yüzde ile işçi 
aleyhinde bozan bir ekonomi politikası için iş
ten bile delildir. 

Mesele bu yönden de ele alınınca, C. H. P. 
nin başında bulunduğu hükümetleri övmemek 
mümkün değildir. C. H. P. hükümetleri, emeğe 
millî gelirdeki payını verebilecek olan toplu 
iş sözleşmesi düzenini sağlarken, nispî fiyat is
tikrarına . önem vererek toplu sözleşme meka
nizmasını âdil Ölçülerle işletecek ortamı da 
yaratmış olmaktadır. Sayın Ürgüplü Hükümeti
nin bu ortamı bozmamasını dikkatle izlemeyi 
do, C. H. P. kendisine görev bilecektir. 

Sayın milletvekilleri : 
îşçi ve işveren ilişkilerini hızlı kalkınmayı 

kösteklemiyecek ve sosyal adalet ilkesine uy
gun düşecek ölçüde geliştiren çabalarda mevzua
tın payı büyüktür. Ancak iyi kanunların kötü 
ve özellikle bu kanunlardaki temel amaca gö
nülden inanmamış ellerde kötü uygulamalara yol 
açacağı da bir gerçektir. Mesela, işçiye amele 
gözü ile bakan hükümetlerin elinde en iyi sos
yal kanunlar birer ıstırap konusu haline 
getirilebilirler. 

Bunun en yakın örneği Kozlu olaylarıdır. 
Kanlı Kozlu olaylarına yol açan iş uyuşmaz
lığından çok daha şiddetli olanlarına, C. H. P. 
iktidarı zamanında raslanmıstır. Ama C. H. P. 

26.5.1985 O :2 
Hükümeti yetkililerinin olumlu, anlayışlı ve 
uzlaştırıcı çabaları, her an patlama istidadı ta
şıyan uyuşmazlıklara sevindirici ve iki tarafı 
da memnun edici hal çareleri getirmiştir, önemli 
olan, işçi ve işveren ilişkilerindeki insani yönü 
kavrayıp gösterilmesi gerekli psikolojik ince
likleri ihmal etmemek, vatansever ve barışse
ver, sabırlı ve feragatli Türk işçisinin karşı
sına, onu amale sayan zihniyetle çıkmamaktır. 

Aslında Türk halkı ve Türk işçisi, sabır ve 
tahammül duygusu kuvvetli, uzlaşmaya en el
verişli bir kütledir. Yüzbini aşan iş gücü ih
racı vesilesiyle yabancı işverenlerin vardıkları 
ortak görüş, bunu doğrulamaktadır. Yabancı iş
verenler, Türk işçilerini çalışkan, disiplinli ve 
işine bağlı, doğru, temiz, ahlâklı, nazik ve efen
di insanlar olarak vasıflandırmaktadırlar. Ge
nel olarak işçiler arasında işe devamsızlık % 20 
olduğu halde, Türk işçileri arasındaki bu oran 
yüzde 7 ye düşmektedir. 1963 te Almanya'ya gi
den yabancı işçilerin yüzde 13 ünün Türk ol
ması, 1964 yılında ise % 32 ile Türk işçisinin 
öne geçmesi sebebi, onun yüksek takdir kazan
mış bu vasıflarında saklıdır. 

Yabancıların bu ölçüde hayranlıklarını ka
zanmış bulunan Türk işçisinin haklı istekle
rine işin başında tam bir vurdum duymaz
lıkla ilgisiz davranmak, zamanında güler yüzle 
ve anlayışla müdahale edildiği zaman çözül
mesi mümkün uyuşmazlıklara sert bir tavırla 
karışmaktan doğabilecek üzücü olaylardan Türk 
işçisi elbette sorumlu tutulamaz. 

îşçi kanı akıtılması gibi esef verici olay
larla sonuçlanan bir vakayı günlük politika he
sapları ile istismar etmekten kaçmmışızdır ve 
daima kaçınacağız. Ama benzerlerini doğurabi
lecek olan aynı anlayışsız ve sert tutumun tek
rarına engel olabileceği ümidi ile bu uyarmayı 
yapmayı da olumlu bir muhalefet görevi saydık. 

Sayın milletvekilleri : 
Çalışma hayatımızda çıkarılması gerekli 

başka kanunlar da vardır. Ama yasama döne
minin sona ermek üzere bulunması, bunların 
hepsinin B M M nden geçirilmesine engeldir. 
Bununla beraber, iş kanunu tasarısı ile Deniz 
iş kanunu tasarısı, Çalışma Bakanlığı ile Sos
yal Sigortalar Kurumu kuruluş ve görevleri 
hakkındaki tasarıları bu dönemde kanunlaştıra-
bilmeliyiz. 
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Dördüncü Çalışma Meclisinde, înönü Hükü

metinin bir kararı açıklanmıştır. Buna göre, 
toplu sözleşme düzeni ile plân hedefleri ve mem
leket ekonomisinin ithiyaçları arasında bir bağ
lantı ve ahenk sağlamak üzere Hükümet, işçi 
ve işveren temsilcilerinden meydana gelecek 
üçlü ve devamlı bir kurul kurulacaktı. Gerek 
işçi ve gerek işveren temsicileri bu kararı çok 
olumlu karşılamışlardı. Tonlu sözleşmelerin 
yenilenmesine başlanmış olduğu bir sırada 
böyle bir kurulun gecikmemesi gerekir. Yeni 
Hükümetin Programında bu konuya hiç deği
nilmemiş olduğu için öğrerfmek isteriz : Hükü
met bu kararı benimsemekte midir? 

înönü hükümetleri zamanında çıkarılan ve 
çalışma hayatımızı yakından ilgilendiren bir 
kanun da İktisadi Devlet Teşekkülleri ile ilgili 
440 sayılı Kanundur. Bunun bâzı hükümleri, 
İktisadi Devlet Teşeküllerinde işçinin yönetime 
ve karara katılmasını sağlamaktadır. Sınai de
mokrasi alanında ileri bir adım teşkil eden bu 
hükümlerin uygulanabilmesi için gerekli tüzük 
geçen yıl ortalarında Danıştaym tasdikine su
nulmuştu. Bu tüzüğün ne safhada bulunduğu- , 
nu da öğrenmek isteriz. 

Federal Almanya ile imzalanmış olan ve ora
daki Türk işçilerinin sosyal güvenliklerini 
garanti altına alan Sb>l ekmenin B. M. M. sindor I 
geçirilmiş olması da bir başarıdır. Ancak Al
man Parlamentosundaki tasdikin de tamamla
nabilmesi için gerekli çabalar ihmal edilmeme
lidir. Bundan başka, işçilerimizin çalıştıkları 
diğer Batı ülkeleri ile de buna benzer sosyal 
güvenlik sözleşmelerinin imzalanabilmesi için ge
çen Hükümet zamanında görüş birliğine varıl
mıştır. Bunun sonucu olarak son zamanlarda 
Avusturya ile böyle bir sözleşmenin imzalanmış 
olmasını sevinçle karşılıyoruz. Bunu, diğerle
rinin de ve kısa zamanda izliyeceğini umarız. 

Sayın Milletvekilleri : 
Konuşmamı bitiriyorum. İnönü hükümetle

rinin çalışma hayatımızda ve sosyal güvenlik 
alanında sağladığı başarıların bugünkü Hü
kümetçe de devam ettirilmesi ve hattâ artırıl
ması, en samimî dileğimizdir. Bu sayede hırçın 
sınıf kavgalarını önlemek, hızlı kalkınmaya 
ve adalete dayanan sosyal barışı eksiksiz ger
çekleştirmek mümkün olabilecektir. 

Bu iyi dileklerle C. H. P. Millet Meclisi Gru-

26.5.1935 0 : 2 
pu adına Yüce Kumulunuzu saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi adma Sayın 
Sadi Pehlivanoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA SADÎ PEHLİ
VANOĞLU (Ordu) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri, Muhterem Bakan ve kıy
metli Bakanlık Erkânı; 

Çalışma Bakanlığının 1965 yılı Bütçesi hak
kında Adalet Partisi Meclis Grupunun görüş
lerini huzurlarınızda arza çalışacağım. 

Sözlerime başlamadan evvel- Adalet Partisi 
Grupu adına hepinizi hürmetle, sevgi il selâm
larım. 

Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görev
lerini tâyin ve.tesbit eden Kanun 28 . 1 . 1946 
tarihli ve 4841 sayılıdır. Bu kanun, bundan ev
velki 4763 sayılı Kanunu lâğvetmiş ve Çalış
ma Bakanlığını İktisat Bakanlığından tama
men ayırarak 29 . 1 . 1946 dan itibaren görevi 
muayyen, teşkilâtı muayyen, bütçesi muayyen, 
tamamiyle müstakil bir Bakanlık haline getir
miştir. 

Kati şekliyle Çalışma Bakanlığının görevle
rini kanunun 1 ne i maddesi şöyle tesbit eder : 
«Çalışma Bakanlığı, çalışma hayatının düzen
lenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yük
seltilmesi, çalışanlar ile çalıştırılanlar arasın
daki münasebetin memleket yararına ahenkleş
tirilmesi, memlekette çalışma gücünün genel 
refahı artıracak surette" verimli kılınması, 
tam çalışma ve sosyal güvenliği sağlamakla gö
revlidir.» 

Görülüyor ki, Çalışma Bakanlığı sadece iş 
mevzuatının tatbikini temin ve kontrol etmek 
ve yeni ithiyaçlara göre bunu ayarlamak için 
tedbirler almaktan ibaret statik bir mahiyet 
arz etmeyip, işçi - işveren münasebetlerini millî 
menfaatlere uygun bir şekilde ahenkleştirmek, 
çalışma gücümü artırmak, verimli kılmnk, yeni 
sosyal görüşlere uygun olarak tam istihdam 
ve sosyal emniyeti sağlamak gibi dinamik bir 
veçhe de taşımaktadır. 

Arkadaşlar, 
içerisinde yaşadığımız son asırlık devreyi ev

velki zamanlardan ayıran başka fark âlet çıkıp 
makina devrine girmiş olmasıdır. Evvelce insa
nın el emeği ile temin edilebilen ihtiyaçları, 
buhar, elektrik ve nükleer enerjinin keşfiyle, 
artık makina ırle sağlanmaya (başlandı. Ay 
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rupa'nın da 19 ncu asırda vukubulan bu muaz
zam hâdiseye «Sanayi ihtilâli» adı verildi. 

19 ncu Asırda Avrupa'daki bu sanayileşme 
neticesinde birçok sosyal problemler ortaya çıktı. 
Böylelikle emeğin istismarının önlenmesi, sosyal 
adalet, sosyal güvenliğin temini meseleleri son 
asrın en mühim problemleri haline geldi. 

tçinde bulunduğumuz Türkiye'nin özellikleri 
dolayısiyle bu hususlarda bir nebze durmak is
terim. 

Sosyal adalet tâbirinden «Fert ile cemiyet 
arasındaki münasebetlerin hakka, hukuka uy
gunluğu» mânası çıkmaktadır. Fert ile cemiyet 
arasındaki ilişkilerin bir cephesi de şüphesiz ki, 
iktisadidir. Bu bakımdan sosyal adalet siyase
tine «Millî gelirin tevzii siyaseti» demek de yan
lış olmaz. Sosyal güvenlik ise sosyal adaletin bir 
vasıtasıdır. 

Nitekim Temsilciler Meclisi Anayasa Komis
yonu, esbabı mucibe raporunda, sosyal güven
liği şu şekilde ortaya koymaktadır : 

«Şahsın yalnız hürriyetini değil, cemiyet 
içinde bir iktisadi vahdet olarak varlığını de
vam ettirmeye de hakkı vardır. Sosyal adaleti 
gerçekleştirme amacını temin etmek üzere, ikti
sadi ve sosyal münasebetler alanında, tek başı
na veya bir meslek grupu içinde yer alan in
sana, çalışabildiği müddetçe kabiliyet ve bilgi
sine göre bir iş ve meslek edinme hakkı, bir 
meslek içinde gelişme ve ilerleme hakkı, gör
düğü işe karşılık, âdil bir ücret alma imkânı, 
işini ve mesleğini, maddi ve mânevi gücünü, 
sıhhatini koruyacak, israf olunmaktan alıkoya
cak şartlar içinde görme hakkı, kendi elinde 
olmıyan sebeplerle, çalışamıyacak hale geldiği 
zaman kendisini ve ailesini sefaletten koruya
cak garantiler elde etme hakkı, iş ve meslek men
faatlerini mensubolduğu grup içinde ve bu grupla 
beraber koruma hakkı gibi geniş imkânlar sağ
lanması...» denmektedir. 

Plânda ise bu meseleye şöyle işaret olun
maktadır : «Kalkınma hamlesinin en önemli ye
rini tutan ilkeleri, iktisadi kalkınma ile ge
liştirilen kaynakların yurt refahının kalkınma
sında kullanılarak, halkın yeterli bir yaşa
ma seviyesine ulaştırılması, sosyal güvenlik, 
âdil bir gelir dağılımı ve kelimenin geniş anla
mı ile halk topluluklarını daha yüksek bir ya
şayış seviyesi ye sosyal güvenliğe ulaştırmak
tır,» 

26 . 5 . 1965 O : 2 
Görülüyor ki, sosyal adalet millî gelirin 

fertler ve zümreler arasında mümkün olduğu 
kadar âdilâne tevziini hedef tutmaktadır. 

Biz Adalet Partisi olarak şuna inanıyoruz ki, 
sosyal adalet'ten gaye mevcut servetin mütesavi-
yen taksimi ve tevzii değildir. (Olan olmıyana 
versin) formuliyle meselelerin halledileceğine 
kaani değiliz. Hedefimiz, plânda da belirtildiği 
üzere, 'bütün içtimai zümreleri ye vatandaşları
mızı muayyen bir 'hayat seviyesine ulaştırmak
tır. Esasen sosyal adalet tek gaye değildir. Bun
dan daha da önemlisi kalkınma davasıdır. Kal
kınma ise istihsal ve istihlâk devresinde ibreyi 
istihsal lehine çevirerek, .sermaye birikimini te
min etmektir. Sermaye 'birikimini temin edip iş 
sallı al arı ve işyerleri tesis etmeden işçiyi ve işçi 
dâvasından bahsetmek imkânsızdır. Bunları bir 
yana bırakıp, sırf sosyal adalet dâvasına yapış
mak, ıfukaraılığı paylaşmaktan başka bir netice 
vermez. 

Aksi takdirde, cemiyetteki menkul veya gay
rimenkulu toptan müsadere ederek, kahhar ve 
azametli hiçbir kontrol a tabi olmıyan bir siyasi 
sınıfın saltanatına ve onun idare ettiği bir Dev
lete teslim eylemek, insanlığı iktisadı ve içtimai 
müsavata ve dilediği ahlâki kurtuluşa ulaştıran-
vacak, insanı insan tarafından istismarını kö
künden kazıyacak yolun merhalelerini hazırlamı-
yacak, bilâkis insanlık, tarih boyunca elde etti
ği nispî müsavatların, adaletlerin ve hürriyetle
rin elden çıkmasına vesile olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yalnız şu noktayı teslim etmek hakşinaslık 

olur; 19 ncu asırda sosyalistlerin ortaya attıkları 
nazariye ile sosyalistler o devrin bir realitesini 
belirtmişlerdir, tşçiye ödenen ücretler pek düşük 
olup, onların korkunç bir sefaılete mahkûm bıra
kıldıkları acı bir gerçektir. Sosyalistlerin ortaya 
koydukları istismar nazariyesi ve ıbilâhara sosya
listlerin siyasi teşkilâtlanması o devrin sermaye 
sahiplerini telâşlandırmış ve bâzı tedbirlere baş
vurmaya mecbur etmişti. Bunun neticesinde, sos
yal adaleti tahakkuk ettirecek emekle sermaye, 
patronla işçi arasındaki muvazeneyi temine ma
tuf sosyal siyaset tedbirleri ortaya atılmış, Av
rupa üniversitelerinde sosyal siyaset kürsüleri 
ihdas edilerek liberal Garp dünyasında bunun 
ilmî çalışmaları yapılırıtştır. Bizde de, istanbul 
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Üniversitesi İktisat Fakültesinde buna muvazi 
bir sosyal siyaset bolümü mevcuttur. 

Sendikalar, ıgrev ve lokavt müessesesi ve bir
çok ısosyal sigortalar böylece meydana çıkmış ve 
tatbikata konulmuştur. Yani bütün bu müesse
seler, sosyal siyaset tedbirleri Garp demokratik 
cemiyet ve iktidarlarının eserleridir. 

Bulgun Türkiye'de bunların yaygarasını ya
pıp, ısosyal adaleti ve sosyal güvenlik müessesese-
1 erini Marksist sosyalizme mal edenler, bunların 
gerçekleşmesi için yetgâne çarenin Rusya ve ben
zeri memleketlerdeki mer'i rejimin tatbikatı ile 
mümkün olacağını iddiaya yeltenmektedirler. 
Halbuki şu bir (gerçektir ki, sosyal adalet ve sos
yal güvenlik, Marksist - Leninist rejimlerde de
ğil, ancak Batı demokrasilerinin ve içtimai düzen
lerinin 'hükümran olduğu memleketlerde tahak
kuk etmiştir. 

Tarihî realiteye ıgöz atacak olursak, Avrupa'
da sosyalist partiler, çoklukla iktidara geleme
mişlerdir. Bugünkü varılan sonuçlar sosyal libe
ral düzene inanan partilerin iktidarları zama
nında sağlanmıştır. Nitekim sosyal siyaset ted
birlerinden olan, hakiki mânada .sendikalara, de-
mirperde gerisi ülkelerde raslanmıyacağı gibi, 
bu rejimlerde grev ve lokavt müesseselerinin 
mevcudiyeti de, rejimin özelliği bakımmd'an dü-

- şünülemez. 

Dünyanın hiçbir yerinde saf bir liberal reji
min varlığından bahsetmeye artık imkân kalma
mıştır. 'Sosyal adaleti en iyi bir şekilde tahakkuk 
ettirme'sini bilen demokratik G-arp memleketle
rinde tatbik edilen rejimin adı, (Sosyal - Liberal 
veya Neöliheral) sistemdir. Buna ekonomide (Re
fah devleti) de denmektedir. Bu noktada Tür-
kiye'deki Marksistlerin Rusya ve demirperde ge
risi ülkeleri misal göstermeleri kolay olmıyacağı 
için, ikide ıbir önümüze sürdükleri İngiliz İşçi 
Partisini ve sosyalistlerin iktidarda olduğu İs
veç'i yine hatırlatmaları mümkündür. Hemen 
suna işaret e'delim ki, İngiltere'de ilk defa sosyal 
siyaset tedbirlerini gerçekleştiren İşçi Partisi 
değil, .Muhafazakâr Partinin iktidarıdır. İngiliz 
İşçi Partisinin bugün sosyalizmle hiçbir ilgisi 
kalmamıştır, denilebilir. 

- Nitekim İngiliz İşçi Partisi Lideri Wilson, 
son-seçim konuşmalarında, sadeee ağır sanayiden 
başka hiçbir ferdî mülkiyeti devletleştirmiyeee-
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ğini taaıhhüdetmiştir. Gariptir ki, "VVilson bu se
çimlerde, işçi kelimesini de pek ağzına almamış
tır. Çünkü bugünkü İngiliz işçilerinin hemen he
men bütün meseleleri halledilmiştir. Avrupa'nın 
bize sosyalist diye tatkdim edilmek istenen birçok 
memleketleri özel mülkiyete ve teşebbüse istinad-
eden ekonomilere sahiptirler. Almanya'nın en 
kuvvetli muhalefet partisi olan Sosyal Demok
ratlar da katiyen aksi bir arzu ve iddiada ol
madıkları gibi, İsveç de hususi mülkiyeti ve te
şebbüsü reddetmez. 

Demirperde gerisi memleketlerde istismar, 
ekonomik ve sosyal her sahada vardır. Komünist 
Rusya'da ve benzeri memleketlerde, işçinin emek 
ve sefaleti üzerine korkunç bir aristokrasinin 
kurul'duğu acı bir vakıadır. Bu - Milovan Ci-
lâls'm tâibiriyle - yeni sınıf mensupları, kapitalist
lerin elindeki yegâne kuvvet olan sermayeye ilâ
veten, mutlak zulüm ve otorite ile teçhiz edil
miş Devletin âmme kudretine de sahibolmuşlar-
dır, bu kuvvetleri saye'sinde en büyük kapitalist
leri bile gıptaya düşürecek lükst bir hayat sür
meye başlamışlardır. Üstelik bu rejimlerde, in
sanın insan olma haysiyetini de yitirdiği ve bir 
robot - hayvan derecesine indirildiğini de görü
yoruz. 

Muhterem .arkadaşlar; 
Arz etmeye çalıştığım bu anafikirleri bâzı 

zümreler istismar ederek partimizi emek sahiple
rinin karşısında göstermeye çalıştıklarını müşa
hede etmekteyiz. Şimdilik şu kadarını işaret ede
lim ki, Adalet Partisi doğusundaki sebep, muh
teva 've bünye itibariyle, köy, kasaba ve şehirler
de bulunan birtakım suni aristokrat ağaların 
partisi değildir'. Adalet Partisi büyük halk ço
ğunu teşkil eden Türk • köylüsünün ve Türk 
işçisinin teşkil ettiği, yaşattığı ve onların ümit
lerini gerçekleştirmeyi anagaye olarak kabul et
tiği bir siyasi teşekküldür. Yalnız Adalet Par
tisi olarak sosyal adalet ve Sosyal »güvenliği kap-
sıyan sosyal siyaset anlayışımız, bir sınıf veya 
zümrenin diğerlerine üstün bir iktidar ve tahak
kümünü tesis etmek değil, 'işçiler de dâhil sosyal 
bünyemizi teşkil eden bütün fert ve zümrelerin 
dengeli bir şekilde yüksek 'hayat seviyelerini ve 
insan olarak tabiî hakları olan hürriyetlerini te
mine ımâtüf bir hedef ve ,gayeyei istihdaf etmek
tedir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bilhassa son çeyrek asır içinde Türkiyemizde, 

fabrikaların ve işyerlerinin ıgeniş çapta çoğal
ması ile iş hayatımızda vukubulan canlılığa mu
vazi olarak bir çalışanlar kütlesinin, 'bilhassa 
sanayi işçilerinin hukukî düzeni, işveren - işçi ve 
bunlarla, Devlet arasındaki münasebetin tanzimi 
problemi ile karşı karşıya kalındı. Bu zaruretten 
doğan icap olarak 1961 Anayasamız çalışma ve 
sözleşme hürriyeti M. 40, iktisadi ve sosyal ha
yat .düzeni M. 41, çalışma hakkı ve ödevi M. 42, 
çalışma şartları M. 43, dinlenme hakkı M. 44, 
ücrette adalet sağlanması M. 45, sendika kurma 
hakkı M. 46, toplu sözleşme ve grev hakkı M. 
47 ve sosyal güvenlik M. 48 gibi çok mühim ye
ni müesseseler getirmiştir. 

Anayasamızdaki bu âmir hükümler icabı 
Yüksek Meclisiniz TopHı 'Sözleşme, Grev ve Lo
kavt Kanunu ve Sendikalar Kanunu ile ıSosyal 
Sigortalar Kanununu çıkartmıştır. 

1939 tarihli îş Kanunu, 1954 tarihli Deniz îş-
Kanunu ve 1952 tarihli Basın mensupları hak
kındaki Kanun eski şartlara 'göre hasırlanmış 
olup, yeni sosyal ihtivaçları karsılıyamıyacağı 
ortadadır. Nitekim Hükümet yeni iş Kanunu ve 
Deniz îş Kanunu tasarılarını Yüksek Meclise 
sevk etmiş bulunmaktadır. Ayrıca Hükümet 
programında tarım işçilerimizin haklarını koru
ma ve bu alandaki aksaklıkları gidermek için 
hazırlanmakta olan kanun tasarısını en kısa za
manda sonuçlandırıp Yüksek Meclise sevk ede
ceği müjdesini vermektedir. 

Bu yeni düzenin ihtiyaçlarını Devlet olarak 
karşılamak, mevcut kurumların yeniden reorga-
nizasyonu zaruretini halletmek için Hükümetin 
•Sosyal Sigortalar Kanunu ve Çalışma. Bakanlığı 
Teşkilât kanunlarını yeniden tadil ve hazırlama 
çalışması içinde olduğunu memnuniyetle öğren
miş bulunmaktayız. Bunlardan Sosyal Sigortalar 
Kurumuna dâhil kanun tasarısı altı aydan önce 
Bakanlar Kuruluna intikal ettirilmiştir. Süratle 
Meclise getirilmek suretiyle biran önce kanun
laşması ve meriyete girmesi Grupça en büyük 
temennimizdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir noktayı ehemmiyetle işaret etmek isteriz: 

Yeni iş hayatımızı düzen1 ivecek olan mevzuatın 
bir arada çıkarılmaması, bir yandan Grev ve 
Lokavt, Toplu .Sözleşme, Sendikalar Kanunu ve 
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Sosyal Sigortalar Kanununun meriyete girmesi 
ile Bakanlığa yüklediği büyük sorumluluklar ve 
hizmetleri karşılıyacak bir teşkilâtın mevcudol-
mayışı, diğer yandan serbest meslekte çalışan
larla tarım işçilerinin haklarını düzenliyen ka
nunların bulunmayışı ve nihayet işsizlik sigor
tasını sağlıyacak hükümlerin henüz tanzim edil
memiş o1 ması sosyal iş hayatımızda bir denge
sizliğe sebebiyet vermektedir. Biz Adalet Partisi 
Grupu olarak, Koalisyon Hükümetinden ve Yük
sek Meclisinizden en büyük temenni ve istirha
mımız, mevcut imkânlar muvacehesinde, biran 
önce bu mühim eksikliklerin giderilmesidir. Ay
rıca îş ve îşçi Bulma Kurumumuzun mevcut 
mevzuat ve düzenin doğurduğu ihtiyaçları karşı-
lıyabilecek bir seviyeye kavuşturulması için ge
rekli tedbirlerin acilen alınması zaruertine de 
işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk işçi sendika hareketleri, Türk içtimai 

bünyesindeki gelişme ile sıkı sıkıya ilgilidir. Ye
ni Anayasamızın hükmünü yerine getirmek üze
re Yüksek Meclisiniz tarafından kabul oluna
rak meriyete giren Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu ve Sendikalar Kanununun Türk 
işçileri en ileri demokratik memleketler seviye
sinde mevzuata kavuşturulmuş ve teşkilâtlanmış
lardır. 

Açıkça itiraf etmek lâzımdır ki, bu kanun
ların Yüksek Meclisinizde müzakere ve kabulü 
esnasında biz Adalet Partisi' Grupu olarak, bu 
kürsüden işçilerimiz lehine modern mevzuatlar
da -.m evçti dol an hak ve hükümleri müdafaa eder
ken, birçok kimselerin işçilerimizin kavuşacakları 
bu haklardan endişe ettiklerini müşahede etmiş
tik. Bu<mn yal n?75 Grupumuz' namına değil mil
letçe, Türk sendikalarının ve bilhassa Türk - îş 
idarecilerinin, uzun bir mazi içinde hür sendika-
lizmin eğitim ve ananesine sahip en ileri Garp 
sendikacıları seviyesinde bir hürriyeti iktisabet-
tilklerini bu kısa zamandaki tatbikatları ile ispat 
etmiş olmaları iftihar vesilemiz olmaya hak ka
zanmıştır. 

Ayrıca bâzı kötü emel sahiplerini Türk işçile
rinin sahibolduklan organize kuvvet ve teşkilât
larından anarşi çıkartmak için kaba kuvvet ola
rak istifade etmek hayaline sürüklemiş idi. Türk 
sendikalarının ve Türk sendikacılarının her tür
lü enarşist cereyanlara karşı demokratik nizamı-
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mızm muhafaza ve idamesinde en büyük teminat 
olduklarını ispat etmeleri ayrıca şükranla yâdet-
meye değer bir unsurdur. Demokratik rejim düş
manları, Türk sendikacılarının bu milletçi ve 
vatanperverane hürriyetleri karşısında hayal in
kisarına uğrayınca, Türk - iş ve onun yönetici
leri ile hür sendikalizmi za'fa uğratmak için bu 
kere do 'başka taktiklere başvurdukları müşahede 
olunmaktadır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfe-
derv.yonu ve onun vatanperver idarecilerinin 
bütün hu gayret sahiplerini hayal inkisarına uğ
ratacağına emin bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
işçi meskenleri meselesine de bir nebze temas 

etmek isteriz, işçi Sigortaları Kurumu, 4792 sa
yılı Teşkilât Kanununun muaddel 20 nci mad
desi hükmüne dayanarak birikmiş fonlarının 
% 2ö ne kadar olan miktarını sigortalılara, % 4 
faiz ve 20 yıl vâde ile ikraz edebilmektedir. Bu 
iş bidayette Emlâk Kredi BanJkası aracılığı ile 
yürütülmüştü, 1.4.1992 tarihinde meriyete konan 
talimatname ile bu baptaki her türlü muamelâ
tın doğrudan Kurumca ifası esası kabul 
olunmuştur. Ancak 1064 yılı programı icra plânı 
ile Kurumun bu işe tahsis ettiği fonun genel 
konut kredisi meyamnda Emlâk Kredi Banka
sınca kullanılması derpiş olunduğundan, mevzu 
banka ile müştereken incelenmeye başlanılmıştır. 
öğrendiğimize göre şimdiye kadar Sosyal Sigor
talar Kurumu tarafından 550 milyon civarında 
bu sahaya yatırım yapılmış, karşılığında 23 000 
mesken temin edilmiştir. 

işçi menken fonunun Emlâk Kredi Bankası 
eliyle kullanılması geçmişteki tecrübeler iyi ne
tice vermediğini ortaya koymuştur, işçi mesken 
politikası ile lilgili hususları incelemek üzere Tür
kiye işçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından 
1.3.1984 tarihinde tertiplenen (işçi Yapı Koope
ratifleri konferansında) alâkalı çevrelerin bu 
m?vzudaki «görüşleri, yüksek murakabe organı ve 
Meclis Murrlkabc Kurulu raporlarında ittifak 
edilen husus şudur : Tamamen ayrı bir ihtisas 
bolu olan gayrimenkul üzerine kredi açma ve yü
rütme işinin yeniden kurulacak müstakil bir te
şekküle devri uygun .olacaktır. Hükümetten ve 
alâkalı Çalışma Bakanlığından bu hususun sağ
lanması için plânda gerekli tadilâtın sağlanma
sını temenni ederiz. Gecekondu, sahalarını işgal 
eden vatandaş kütlesi içinde işçi kesafetinin bü-
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yük nisbeti düşünülecek olursa, gecekonduyu 
önleme dâvasında Kurumun fiilen yer alması 
büyük ehemmiyet arz edecektir. 

Bir mesele de, işçi meskenlerinin 69 metre
kare ile tahdided'ilmesinin doğurduğu mahzur
lardır. Bünyesi, rushatı ve ananesiyle hususiyet 
arz eden Türk işçi ailelerinin içtimai bünyesinde 
büyük mahzurlar tevlidetmiyecek halk tipi mes
kenlere kavuşturulması, bir oda içinde birkaç 
kişinin üst.üste yaşamasını önliyecek tedbirlerin 
alınması Parti Orupumuzun anagörüşüne isti-
nadeden bir temennisidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Son olarak günümüzün en büyük problemle

rinden olan Avrupa memleketlerine giden işçi 
vatandaşlarımızın durumlarına dokunmak isti
yoruz. 

Bugün halen muhtelif Avrupa memleüetlerin-
de çalışan 150 bine yakın işçi vatandaşımız mev
cuttur, daha doğrusu bunların büyük bir kısmı 
sanayi işçisi olmaktan ziyade memleketlerinde 
geçimlerini temin edemiyen köylü vatandaşları
mızdır. Esasen Türkiye'de köylü vatandaşla işçi 
vatandaşı tam mânasiyle tefrik etmeye de imkân 
volttur. Meselâ Zonguldak Kömür Madeninde ça
lınan bir işçinin hayati ve şahsi formasyonu iti
bariyle bir sanayi işçisi o c a k t a n ziyade Dev-
rekli, Sürmeneli, Konyalı bir köylü vatandaşın 
hususiyetlerine sahlbolduğu görülür. 

Bu binlerce vatandaşımızın yâdcllerdeki du
rumlarını tenbit etmek, gereken himayeci alâkayı 
gösterip, tedbirlerini vaktinde almak icabettiği 
gibi; normal olarak bunların anavatana avdetleri 
tabiî olduğuna göre, ne gibi müspet ve menfi 
hususiyet ve problemlerle döneceklerini de şim
diden düşünmemiz ieabeder. 

Bunlar yüzbhılerce aile reisi demek olduğuna 
göre, avdetlerinde beraberlerinde getirecek
leri menfi ve müsbet hususların Türkiye'nin 
içtimai hünyesinde bütün tesirler tevlidede-ceği 
tabiîdir. 

Yüksek Heyetinize tesbit ettiğimiz bâzı 
problemlerin ve düşündüğümüz hal çarelerini 
muhtasar en anlatmağa çalışacağız. 

Vatandaşlarımızın yabancı diyarlara gitme 
sebepleri: 

Binlerce Türk işçisi halen Avrupa memleket
lerinde çalışmaktadır. Bunların »büyük bir kıs
mı Batı - Almanya'da olup diğerleri Avustur-
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ya, Holânda, İsviçre ve Belçika'da 'bulunmak
tadırlar. Ayrıca Çalışma Bakanlığımız Fransız 
Hükümeti ile de bu hususta bir anlaşma yap
mıştır. Onbinleree vatandaşımız da halen mem
leketin dört yanındaki iş Bulma Kurumunun 
kapılarında sıra gözetlemektedirler. Memleke
tin mukadderatını temsil edenler bunun iktisa
di ve içtimai sebepleri üzerinde derin derin 
düşünmeli ve gerekli tedbirleri iş işten geçme
den bir an önce almalıdırlar. Almanya'da ve 
diğer memleketlerdeki iş şartları ve ücret sevi
yelerinin cazip oluşu, memleketimizde iş sahibi 
birçok vatandaşlarımızı da cebrettiği gibi, tah
sil, seyahat ve muhit değişikliği isteği, daha 
konforlu bir hayatın nimetlerinden istifade ede
rek çeşitli sahalarda şansını denemek amacı ve 
nihayet para kazanma ve macera hırsı (başlıca 
âmiller olarak sayılabilir. Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının anahedeflerinden biri olan teknik 
eleman ve kalifiye işçi yetiştirme gayret ve ih
tiyacımıza rağmen, nisbet az olmakla beraber, 
ibunlardan bir kısmının da yurt dışına gitmeleri 
acı gerçeklerdendir. 

Bütün bunlara rağmen şunu teslim etmemiz 
gerekir ki, bu işçi gücü ihracı memleketimiz
de gerek işsizlerin azalması ve gerekse millî 
iktisadiyatımızda maliyemiz için büyük fayda
lar sağlaması gibi müstakbel Türk sanayiinin 
inkişafında da Avrupa sanayiinin iş ahlâkım 
benimsemiş kalifiye işçiler olarak büyük hiz
metler deruhte edecekleri muhakkaktır. 

İşçilerimizin yabancı memleketlere sevk mu
ameleleri : 

Vatandaşlarımız Batı - Almanya ve diğer 
Avrupa memleketlerine işçi olarak gidebilmek 
için iki yoldan istifade ederler. Buna bir üçün
cüsü de bizzat kendilerinin bulmuş oldukları 
bir icatla ilâve yapıldı. Normal gitme yolu 
Türkiye İş Bulma Kurumu şubelerine, meslek
lerine göre müracaat edip sıraya girmekle olur. 
İkinci ve azamî olanı ise, bizzat yabancı işveren
lerin kendi memleketlerindeki İş ve İşçi Bul
ma kurumlarına başvurarak ismen talebetmeleri 
şeklinde olur. 

Alman İş Bulma Kurumu ismen çağırılanla
rın bir kısmını reddetmekte, diğerleri (ise altı 
aydan sonra ancak gidebilmektedirler. İsmen ça
ğırılanların bu geç kalış sebepleri Türkiye'den 
araştırılıp tesbfiıt edilmeleridir. İsmen çağırıE an
lar kolayca gidebilmelidirler. Çünkü bunlar, ya 
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I oradaki işçilerimizin aileleri veya yakın akraiba-

Harı veyahut da köylüleri ve hemşerileridir. Bu 
gibi kimselerin gurbet ellerindeki işyerlerinde 
beraber bulunmaları sosyal - psikoloji bakımdan 
onların huzur içinde olmalarını sağlıyaıcaktır. 
Esasen yabancı işverenler de bu durumda iş gü
cünün artacağına inandıklarından bu yolda 
işçi celbini tercih etmektedirler. 

Her ne kadar müracaatlar işçilerimizin mes
lekî beyanlarına göre oluyorsa da bu meslek 
tesbitleriı ekseri halde hakikate uymamaktadır. 
İşçilerimiz ne olursa olsun hıran evvel kapağı 
Avrupa'ya atmak haleti ruhuyesi içinde olduk
larından hangi iş dalında istek ve ihtiyaç faz
la gösterilmişse, o ilşten anlayıp anlamadıkları -

I nı hesaba katmaksızın kayıtlarını yaptırmak
tadırlar. Fakat bunun neticesinde birçok cid
dî problemler hâsıl olmaktadır. Son ve üçüncü 

I şekil de şudur: Sırası gelmiyen işçiler biran 
I evvel Avrupa'ya gidebilmek için 2 500 liralık 

dövizi «ekserisi ahırlarmraki ineklerini satmak 
I suretiyle» temin ederek turist pasaportu ile 
j yollanıyorlar. Bunların bir kısmı yabancı hu

dut polisleri tarafından trenden indirilmek 
suretiyle huduttan içeri sokulmamaktadırlar. 

I Mahallî polis tarafından turistik pasaportlara 
I sabibolanlara çalışma belgesi ve ikâmet müsa

adesi verilmediğinden bunlar aç ve perişan 
kalmaya mahkûm oluyorlar. Türk zabıtası bu 
gibilere pasaport müsaadesini vermekte biraz 

I titiz davranırsa vatandaşlarımızın lüzumsuz ye
re perişan olmaları önlenmiş olacaktır. 

I Türk işçilerimin yabancı işverenler ile ottan 
münasebeti: 

Bilhassa Alman işverenleri umumiyetle 
Türk işçilerinden memnundurlar. İtalyan işçi
leri İtalya'daki son zamanlarda meydana ge
len sanayi inkişafı neticesinde azalmaya baş-

I lamışlardır. Alman işverenleri işyerlerinde ça
lışan Grek işçilerime, Türklerin daha kabiliyetli 
olması ve iş disiplinine daha çok intibak etmele
ri sebebiyle yol vermekte ve bunların yerine 
Türk dişçilerini almaktadırlar. Ayrıca Kıbrıs 
meselesi dolay isiyle vâki olan gerginliğim siraye
tini düşünerek Türklerle Yunan işçilerinin ara
larında huzursuzluğa fırsat vermemek için Yu
nan işçilerini tasfiye cihetine gitmektedirler. 

İşçilerimiz bulundukları memleketlerin li
sanlarını bilmediklerinden ve muhitin yabancısı 

[ olduklarından mukavele ve anlaşma mevzuatı-
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ııın kendilerine tahmil ettiği hak ve mükelle
fiyetlerden hemen hemen tamamen bihaberdir
ler. Alâkalı mevzuat ve izahnameyi havi Türkçe 
bir broşürü acele hazırlatıp Çalışma Bakanlığı 
oradaki işçilerimize dağıtılmasını temin etmeli
dir. 

Alman işyerinde iş kazasına uğrıyan bir Türk 
işçisine % 100 maluliyeti halinde brüt maaşının 
ilk dört ayda üçte ikisini ve ondan sonra % 20 
sini maluliyet maaşı olarak bağlanır. Mevcut an-

, İaşma hükümlerine göre malûl hale gelen işçi an-
• cak bu parayı Almanya'da ikamet ettiği müddet
çe alabilir. Bu miktar bir para ile Almanya'da 
geçinmek imkânsız olduğundan hayatının sonuna 
kadar sakat kalmaya mahkûm olan bu kimse Tür
kiye'ye döndüğü takdirde de maluliyet maaşı ke
sileceğinden ömrünün sonuna kadar işsiz kalmaya 
ve çoluk çocuğu ile beraber açlığa mahkûm ola
caktır. Bu bariz adaletsizliğin ortadan kaldırıl
ması için Çalışma Bakanlığımızın Alman - Türk 
umumi anlaşmasına bir hüküm koruması için acele 
teşebbüse geçmesi icaheder kanaatindeyiz. Yaban
cı memleketlerdeki işçilerimizin en büyük mesele
lerinden biri de tercüman bulma meselesidir. Tür
kiye îş Bulma Kurumu yabancı firmalarla yapa
cağı iş anlaşmalarında meselâ on işçiden fazla 
adam talebedildiğinde o müesseseyi bir tercüman 
tutmakla mükellef kılacak hükmün konmasını 
sağlamalıdır. Ayrıca Çalışma Bakanlığı sendi
kalarımızla işbirliği yapmak suretiyle yabancı 
sendikaların da yardımını sağlıyarak bu işçileri
mize lisan kurslarının açılmasını temin etmeli
dirler. 

Moral ve kültürel eğitim : 
Bu vazife daha ziyade oradaki Türk işçisi te

şekküllerine tereddübeder. Maalesef derneklerin 
organizasyonu henüz arzu edilen seviyede olma
dığı için bugün kısmen bu işi yabancı işveren
lerin yerine getirmeye çalıştıklarını görmekte
yiz. Birçok işyerleri Türk işçileri için, ikamet
gâhlarında kütüphaneler tanzim etmek istemek
te iseler de ellerinde Türkçe kitaplar bulunma
dığından bu gayelerinde muvaffak olamamakta
dırlar. Çalışma Bakanlığımız, Türk - îş ve Millî 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak Türkçe 
eserler yollamayı sağlamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Lisan bilmiyen ve muhitin tamamen yabancı

sı olan Türk işçileri bu yabancı diyarlarda vatan 
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hasretiyle yanmaktadır. Bu yabancı muhitte ba
zen vehamet derecesini gösteren ruhi ve psikolo
jik buhranlar doğurmaktadır'. Bu gibi halleri ön
lemek için sosyal faaliyetleri çoğalttmalı, Hükü
metimiz işçi vatandaşlarımızın vatan hasretini 
dindirecek tedbirleri almalıdır. Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığımız bunlar için Gümrüğe tabi 
olmaksızın (Muhakkak ihraç kaydiyle) yerli ve 
kültürel filimler tedarik ederek göndermelidir. 
Böylelikle maliyet düşeceğinden işçilerimizin bu 
filimleri daha ucuz olarak seyretmeleri sağlan
mış olacaktır. 

Radyo neşriyatı : 
Halen Bavyera radyosunda italyan işçileri 

için özel programlar mevcuttur. Köln radyosu 
Türk işçileri için çok kısa özel programlar yap
maktadır. Ankara radyosundan yapılan özel kı
sa dalga neşriyatı ise Budapeşte radyosu tara
fından iyi dinlenememektedir. Bu hususun gi
derilmesi için Hükümetimiz tarafından gerekli 
teknik tedbirler alınmalıdır. Bu sebeplerden do
layı memleketlerine hasret kalan Türk işçilerin 
Budapeşte radyosundalki Türkçe şarkılar ve tür 
küleri dinlemekte ve onun zehirleyici propagan
dasına muhatabolmaktadırlar. 

Dinî ibadet ve ihtiyaçları : 
Almanya'daki İtalyan, ispanyol ve Yunan 

işçileri için Almanya'da Hıristiyan kiliseleri 
mevcudolmasına rağmen mensubu oldukları dev 
1etler tarafından ayrıca din adamları gönderil
miştir. Türk işçilerinin hemen hemen bütün ika
metgâhlarında işverenler tarafından temin edil
miş mesailer mevcuttur. Fakat Türk işçileri bu
radan gönderilmiş din adamları olmadığından 
ibadetlerinde büyük sıkıntı çekiyorlar. Bundan 
birbuçuk sene evvel Alman Çalışma Bakanlığı 
Türk Hükümetinden ücretleri kendileri tarafın
dan ödenmek şartiyle, iki din adamı istediği hal 
de o zamanki Bonn Büyükelçimiz (Mevzuatımız 
müsait değildir) diye cevap vermiştir. B'ilâhara 
zamanın Hükümeti yabancı memleketlerdeki 
Türk işçilerinin dinî ve moral eğitimini yapacak 
altı din adamı göndermeye karar verdiği halde 
maalesef bugüne kadar bu husus yerine geti
rilmemiştir. Sayın Çalışma Bakanımızın biran 
önce bu din adamlarının gönderilmesi için ge
rekli kararı istihsal etmesini bekleriz. 
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Zararlı ideolojik telkinler : 
Merkezi Budapeşte'de olan kesif bir komü

nizm propagandası işçilerimiz üzerine teksif 
edilmiştir. Muhit değişikliğine mâruz kalanlar 
sosyal psikoloji bakımından yabancı fikirlere 
karşı daha hassas olurlar. Beynelmilel komü
nizm bu fırsattan istifade etmeye çalışmakta
dır. Bilhassa Beynelmilel komünizmin yabancı 
işçilerin kendi memleketlerinde halledilmemiş 
sosyal problemlerini istismar ediyorlar. Bu pro
paganda türlü yollardan yapılmaktadır. Buda
peşte radyosu çok kesif bir propaganda neşri
yatı yapmaktadır. Ayrıca Budapeşte'de yayınla
nan (yurdun sesi) adlı aylık bir dergi de mun
tazaman Türk işçilerine gönderiliyor. Bu dergi
lerde Melih Cevdet, Nazım Hikmet gibi satılmış 
komünistlerin şiirleri neşrediliyor. Türk basının
daki solcu yazarların makaleleri aktarılıyor. Bu
dapeşte'de Türkiye'den kaçan vatan hainlerin
den müteşekkil satılmış Türklerden bir komite 
bu propagandayı idare etmektedir. Ayrıca al
datmaya muvaffak oldukları bâzı Türk işçileri
ni demirperde gerisi memleketlere davet etmek
tedirler. Bütün bunlara rağmen, bu hainanc 
gayretlere rağmen vatanperver Türk işçileri 
iman ve inançları ile onları hayal inkisarına 
uğratmasını bilmişlerdir. Bütün işçilerimiz va
tan ve milliyetlerine hassasiyetle bağlı, ona en 
ufak bir söz daıhi söylenmesine tahammül edeme
mektedirler. Ayrıca Avrupa'nın büyük misyo
ner teşkilâtları tarafından vatandaşlarımıza ke
sif halde Hıristiyan propagandası yapılmakta
dır. Bâzı eroin kaçakçılığı ve cinayet hâdisele
rine karışanlar da maalesef olmaktadır. 

Avrupa memleketlerine giden Türk kadın iş
çilerimiz meselesine gelince: Bunları dört kısma 
ayırmak mümkündür. 

1. — Kocaları ve yakın akrabalarının yanı
na gidip de çalışan kadın işçilerimiz. Bunların 
miktarı azdır, kendi aileleri tarafından kontrola 
tabi tutuldukları için bir problem arz etmemek
tedirler. 

2. —• Hakikaten ciddî olarak bir işte çalışıp 
hayatlarını kazanmak istiyen kadın işçilerimiz; 
Bunların miktarı da çok azdır ve dürüst bir ha
yat sürmektedirler. 

3. — Maceraperestler: Bunlar çoğunluğu 
teşkil etmektedirler. Üzerinde devlet olarak en 
çok düşünülmesi icabeden bu kısımdır. 
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4. — Son olarak da işçi vasfım bir vasıta ola

rak kullanıp Avrupa'ya eokiden beri yaptıkları 
fuhuş sanatını icra etmek için gidenler: 

En büyük tehlike bunların maceraperest ka
dınlar grupundan kendi saflarına aktarma ihti
malleridir. Banlar Türkiye'den giderlerken po
listen kolayca temiz kâğıdı almaktadırlar. Türki
ye'de bu gibileri tesbit etmek ve bunlara mâni 
olmak imkânı mcvcudolmadığına göre, mevcut 
ve gayriahlâki davranışların bütün Türk kızla
rımızı lekelemesini önlemek için Avrupa'daki iş
çi ateşelerimiz, konsoloslarımız ve işçi dernekle
rimiz vasıtasiyle durum tesbit edildiği anda bil 
kimselerin pasaport, izin belgelerini iptal etmek 
suretiyle Türkiye'ye iadeleri sağlanmalıdır. Bu 
hususta Hariciye Vekâletimizin yabancı memle
ketlerdeki sefaret ve konsolosluklarımıza gerek
li salâhiyet ve direktifleri vermelidir. Ayrıca al
tı aydan fazla müeyyidesi olan cezai müştekim 
fiilleri işliyenlor-i ladoi Mücrimin Anlaşmasına 
göre hudut harici edilmeleri sağlanmalıdır. 

Halen konsolosluklarımız seksen sene evvelki 
(Şehbenderlik Nizamnamesi) ni tatbik ederler. 
Konsolosluk kanunu biran evvel çıkarılmalıdır. 
Fuzuli formaliteler ortadan kaldırılmalıdır, (izin 
kâğıdı, döviz belgesi, kazanç kâğıdı ve askerlik 
yoklamaları gibi.) Aksi takdirde bu yüzbinlerce 
vatandaşımızın ihtiyaç ve dertlerini bu formali
teler altında halletmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sizlerin zamanınızı fazlaca işgal ettiğim için 

özür dilerim. 1965 Çalışma Bakanlığı bütçesinin 
milletimize hayırlı olmasını diler, Adalet Parti
si Grupu adına bir kere daha Yüksek Heyetini
zi hürmet ve sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan arkadaşlar lütfen kullansınlar. Oyunu 
kullanmıyan arkadaş var mı efendim? (Var, 
var sesleri) Açık oylamada oy kullanmıyanlar 
lütfen oylarını kullansınlar. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Kemal 
Ataman, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; Millet Partisi Grupu adma Çalışma Bakan
lığının bütçesi hakkındaki fikir, tenkid ve temen
nilerimizi arz etmek için huzurunuza çıtomıg bulu
nuyorum. 
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1946 yılında çıkarılan 1841 sayılı Kanunla Ça- I 

lışma Bakanlığı kurulmuş ve bu suretle çalışma 
hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama sevi
yesinin yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştırılanlar 
arasındaki münasebetlerin memleket yararına 
ahenkleştirilmesi ve sosyal güvenliğin sağlanma
sı gilbi hususlar bir esasa bağlanmıştır. 

O günden bu tarafa mezkûr bakanlık gecen 
yılların tecrübeleriyle sosyal adaletin ve iktisa
di refahın gerçekleşmesi yolunda Millet Meclisi
ne zaman zaman kanun tasarıları gotirmek su
retiyle, ihtiyaçları karşılıyacak kanunların çık
masına âmil olmuştur. 

Bu defa yeni yapılan Anayasanın öngördüğü 
hususlar muvacehesinde Bakanlığın Meclise 
sevk etmiş olduğu sendikalar, Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt kanunlariyle iş kazalarının önlen- I 
mesi, iş emniyetinin ve işçilerin sağlığının ko I 
rummasmı hedef tutan iş teftiş kadrolarını te
min eden kanunlar sayesinde işçi ve işveren mü
nasebetleri, demokratik yollarla, Anayasanın I 
prensiplerine uygun bir şekilde taraflar arasın
da hal yoluna girmiştir. 

. Plânlı iktisadi kalkınma devresine girmiş | 
bulunan, gerek teşkilât bakımından gerekse büt
çe bakımından, Çalışma Bakanlığının en iyi bir 
şekilde memleketimize yararlı olması için lü- I 
zumlu imkânları hazırlıyacağmı ümidetmekte
yiz. Bu suretle bakanlığın gerek memleket için- I 
de gerekse memleket dışında çalışan işçilerimi- I 
zin her türlü sosyal ve iktisadi ihtiyaçlarını kar- I 
şılıyabileceğini ve işçi dâvalarını daha kesin ve 
daha âdil bir şekilde yürütmek imkânını bulaea- I 
ğmı ümidetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Çalışma Bakanlığı I 
nın bütçesinin raportörleri bulunan Bütçe Ko- I 
misyonu üyelerinden iki arkadaşımızın müşahe
de ve ifadelerinden Bakanlığın tekrar 13 aded I 
kanun tasarısının ele alındığını bunların bâzıla
rının Meclise sevk edildiğini, bâzılarının Hükü
mete verildiğini ve bâzılarının da bakanlıklar 
arasında tetkikte bulunduğunu öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bu tasarılar Deniz - îş iş gücünün sa- I 
nayii içinde eğitimi, iş yerinde meslek eğitimi 
Souyal Sigortalar Kurumu, Tarım îş kanunlar] 
tasarıları gibi kanun tasarılarının biran evvel 
tedvinine çalışılmasını bakanlıktan beklemekte- I 
yiz. I 

— 41 

26 . 5 .1965 0 : 2 
Muhterem arkadaşlar, 
1965 yılında 18 099 183 lira sarf edecek olan 

ve ilhamını «Bu Vatan Bizimdir» parolasından 
alacağından şüphemiz bulunmıyan Çalışma Ba
kanlığı erkân ve hizmet erbabının memlekette 
çalışma ve. iş gücünü yerinde masruf hale geti
receğine kaani bulunmaktayız. 

Bu itibarla, 20 senedenberi memleket bün
yesinde yaptığı çalışmalarla edindiği tecrübeler 
yavaş yavaş müsmir hale gelmekte olduğunu 
görmekteyiz diyomeyiz. Zira kanunlar ne kadar 
iyi olursa olsun tatbik sahasiyle tatbikatçıların 
aynı ruh haleti içinde olmadıkları müddetçe da
ima aksaklıklar olacaktır ve olmaktadır. Bakan
lık işte bu noktada nâzım rolünü oynıyacak ve bu 
cihetleri düzenliyecektir. Temennimiz de budur. 

Çalışma Bakanlığının durumunu bu mâru
zâtımızla kısaca belirttikten sonra biz burada 
ötedenberi bilmediğimiz ve fakat sonunda iyi ne
ticeler tevlidedeceğine inandığımız bir nekta üze 
rinde yani 3 - 4 senedenberi harice gönderilen 
işçilerimizin meseleleri üzerinde konuşmalarımı
zı teksif etmek isteriz. 

Aziz arkadaşlarım; Harice giden işçilerimizin 
genellikle Türkiye'nin gelişmiş bölgelerinden gel
miş olmaları ile Türkiye işsizlik dâvasını halle
deceğine göre bu hususun döviz işçilerine önce
lik verilmesi" yoluyla halline çalışılmasında fay
da mülâhaza etmekteyiz. 

Şu hale göre gönderilen döviz işçilerde bu 
bakımdan araştırma yapılmalı ve göndermedeki 
kırıterler geliştirilmelidir. Diğer taraftan dış 
memleketlerce işçi talepleri Türk makamlarına 
bildirildikten sonra îş ve işçi Bulma Kurumun
ca sağlık muayeneleri ve meslek tesbiti gibi ya
pılan işlemler genel olarak çok zaman almakta
dır. Bu zamanın kısaltılması için gereken tedbir
lerin alınmasında zaruret görmekteyiz. 

Düzeltilmesi zaruri olan bir husus da işçile
rin gidecekleri memleketlerde yapacakları işle
re mümkün olduğu kadar kendi ülkelerinde ha
zırlanmalarıdır. Yani bu sahalarda meydana ge
tirilecek eğitim merkezleri yoluyla işçilerin eği
tilmesinin ele alınmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dikkati çeken bir konu daha vardır. Türk 

işçilerinin önemli bir kısmı eşlerini yanlarında 
götürmeyi ve bulundurmayı arzu etmektedirler. 
Bunun sağlanması için girişilecek çalışmalar me-
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yanında işçilerin Türkiye'de kalan aile fertleri
ne balkım mükellefiyetinin düzeltilmesi do kısa 
/amanda ele alınmalıdır. 

Bu arada lisan meselesinin halli için. gere
ken teşvik usulleri bulunmalı ve tatbik edilmeli
dir. Dışarıya gidip memleketine dönen işçileri
mizden arzu edenlerin, tesbit edilecek bir usul 
dâhilinde lisan imtihanına tabi tutulmaları ile 
muvaffak olanlara öncelikle iş temini ve çalıştı
ğı yerden veya Hükümetten ayrıca lisan zammı, 
tıp^kı lisan bilen memurlarda olduğu gibi, bir 
teşvik yolunun ele alınmasını uygun mütalâa 
ederiz, İşçi Bulma Kurumunun şimdiye kadar 
ele almadığı bir hususu da burada zikre şayan 
bulmaktayız. 1961 senesinden beri İşçi Bulma 
Kuruımu yolu ile olmayıp bunun dışında başka 
yollarla veya kaçak olarak gitmiş işçilerimizin 
durumunun da gözden geçirilmesidir. 

Bu şekilde giden işçilerimiz oraya her türlü 
sosyal haklardan mahrum bırakılmaktadır. 

Şöyle ki; mevsimlik işlerde bilhassa inşaat iş
lerinde bu gibi işçiler iş bulabilmekte ve fakat 
işverenlerce bu işçilerimize normal yoldan giden
lerin haiz olduğu sosyal haklar tanınmamakta
dır. 

Daha doğrusu o memleıket işvereni de kaçak 
işçi çalıştırmak suretiyle birtakım.sigorta pirim-
lerinıi Hükümete ödememekte ve bu yolu kendi
lerince menfaatli bulmaktadırlar. Aynı zamanda 
kaçak giden işçilerimiz bu halklardan mahrum 
olduğu gibi memlekete dönüşlerinde tasarruf et
tikleri dövizleri Türkiye bankalarında bir mar
kı 285 kuruş olarak bozdurma imkânına pasa
portu dolayısiyle sahibolamamakta bulunduğun
dan paralarını ve tasarrufların] da anormali yol
lardan veyahut da çeşitli eşya getirmek suretiy
le memlekete döviz girmesi gibi gayeden uzak 
bir husus meydana gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dış memleketlerdeki işçilerimizin kazanç ve 

tasarrufları bugün bir mıark karşılığı resmî kur 
olan yani 225 kuruş yerine Devletçe 285 kuruş 
ödenmektedir.-Bu tedbire rağmen tasarrufların 
tamamının memleketimize döviz halinde geldiği
ne inanmamaktayız. Zira işçilerimize iş veren 
memleketlerle bi^ mark 3 lira nazarı ile bakıl
makta ve öyle muamele görmekte ve hattâ bâzı 
aracılar yoluyla da 315 - 310 kuruş gibi ölçüler
le kıymetlendirikaektedir. Aracılar ise markı 
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alır en azından iki ay sonra 3.10 kuruştan Tür
kiye'de birine verirler, aracı, bu yol ile topladı
ğı binlerce markı 2 ay ve daha fazla müddet 
kullanmak suretiyle menfaat sağlamakta ve bu 
suretle de memlekete dövizin-girmesini firenlo-
mektedir. Bu itibarla tasarrufların oradaki cari 
fiyatlar dûnunda kıymetlendiriknesini -önlemek 
amaciyle bu cihetin alâkalı Bakanlıklar marife
tiyle tekrar gözden geçirilmesi uygun olur kana 
atilideyim. O halde dövizi bu gibi anormal yol
lardan çekebilmek için işçi tasarruflarına ayrıca 
ya muayyen bir pirim ödemek veyahut da kuru 
yükseltmek gibi bir yolun ele alınmasında fay
da görürüz. 

Diğer taraftan harice gönderilen kadın işçi
lerimizin aldıkları ücretlerin tatımin edici olmak
tan uzak bulunduğu da bir hakikattir. 

Zira Alman kadın işçisinin günlük piyasa 
kıymeti vasati 500 mark olduğu halde bizktı ka
dın işçilerimizin vasati 300 - 350 marktan yuka
rı para alamadıkları bir gerçektir. Kadın işçile
rimizin piyasa kıymetinin Alman kadın işçileri 
seviyesine çıkarılması hususunda gösterilecek 
gayretlerin netice vereceğine inanıyoruz. Yeter 
ki Bakanlık bu konuyu olumlu bir şekilde ele al
mış bulunsun. 

Muhterem arkadaşlarım, Beş Yıllık Plânın 
1965 yılında öngördüğü bir hususu da zikretmek 
istiyoruz. Plân, giden işçilerimizin gidişlerinde 
içine girdikleri yabancı çevrede intibak edebil
meleri beslenme şartlarının ve uyuşma problem
lerinin çözümlenmesi gibi noktalarda durmakta
dır. İntibak ve uyuşma cihetlerini evvelden ya
pılacak eğitimlerle halletmek mümkündür. Fa
kat beslenme problemi ise ayrıca ele alınmaya 
değer bir konudur. Şöyle ki, bir defa işçilerimiz 
alelûmum memleketteki gıda maddelerini bula
mamakta ve bilhassa bir değerli gıda ökn eti 
yiyememekte ve yememektedir. Bunun böyle ol
ması şu hususlardan ileri gelmektedir. İşçileri
miz domuz etini dinî inanç bakımından reddet
mekte ve sığır ve koyun etlerini de aynı kana-
atla «mezbahada bu hayvanlar kesilmiyor bâzı 
aletlerle öldürülüyor» gibi düşüncelerle ekseri 
işçimiz yememektedir. Bâzı işçiler et olarak müş
tereken aldıkları koyunu kendileri kesmekte eti
ni kavurma yapıp peyderpey yemeklerinin içi
ne koymak suretiyle muntazam olmıyah bir gı 
dalanma yoluraa gitmektedirler. Bu itibarla o 
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memleketin gıda nizamlarına uygun bir şekilde 
Et ve Balık Kurumunca et ve mamullerinin kon
servelerine bu arada pirinç, nohut, fasulye, mer
cimek, bulgur ve dalha pek çok gıda maddeleri
nin paketlenmiş olarak standart bir şökilde ihra
cı hususunun nazara alınarak organize edilmesi 
uygun bir hareket olur kanaatindeyiz. Zira kö
mür ve maden ocaklarında ve benzerleri ağır iş
lerde çalışan işçilerimiz normal gıdadan, bilhas
sa proteinden mahrum olmakla Tüberküloz ve 
emsali hastalıklara müptelâ olmaları her zaman 
mümkündür ve vakalar vardır. 

İşçilerimizin memleketten uzakta veya. başka 
bir muhitte bulunmaları ile kendilerinde mem
leket hasretinin meydana gelmesi de ele alına
cak bir konu durumundadır. Ancak, bu günlük 
memleket havadislerini öğrenmekle önlenebilir. 
Bu da mahallî Türkçe radyo neşriyatının her 
dış memleket radyolarının programlarına aldır
makla ve buradan gönderilen günlük gazetelerin 
okunması ile mümkün olabilecektir. Günlük ga
zetelerin de mahallen 70 fenik yani 210 kuruşa 
satılmasının daha ucuz ve uygun bir şekle bağ
lanması ve günlük gazetelerin hiç olmazsa her 
büyük şehrin istasyon bayilerinde bulundurul
ması ile bu cihetin de hal yoluna gireceğine ka-
ani bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; dışarıya gönderilen 
işçilerimizin çözülmeye muhtaç daha birçok prob
lemleri vardır. Başı daralan her işsizin müraca
at edeceği yer bâzı şehirlerdeki konsolosluklar
dır. Eğer işçi konsolosluğun bulunduğu şehirde 
ise ne âlâ az buçuk işleri görülmektedir, fakat 
uzaklarda veya başka şehirlerde bulunan işçiler 
mecburen işinin görülmesi için muhabere yolu
nu tercih etmekte ise de aylarca cevap alama
mak suretiyle hayal kırıklığına uğramaktadır. 
Mevcut konsoloslukların takviye edilmesi veya
hut bol miktarda ve ölçüde işçi mümessillikleri
nin ihdası bir zarurettir kanısındayız. Diğer ta
raftan konsoloslarla işçi mümessillerinin işbirli
ği yapmalarının ve bilhassa konsoloslukların 
kendi faaliyetlerine göre öğleden sonra çalışma
malarının bir hal yoluna konulmasını temenni 
etmekteyiz. 

Arkadaşlarım; son olarak bir noktayı daha 
tekrarlamakta fayda mülâhaza ettiğimizi arz et
mek isterim. 

Harice gönderilen işçilerimizin katıksız yüz
de yüz Müslüman olduklarını bilmekteyiz. Av-
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rupalılarla, işçilerimizin diğer memleket işçile
rinden daha çok benimsenmeleri de damarların
daki kan, kalplerindeki iman sayesinde olduğu
na şüphemiz yoktur. Damarlarındaki kanın dün
ya durdukça asaletini hiçbir zaman kaybetmiye-
ceği bedihidir. Ve fakat kalplerindeki imanın 
devamlı takviyesi de zaruridir, işte bu zaruretin 
henüz bertaraf edilmediğini de üzüntü ile gör-
meikteyiz. Acaba Çalışma Bakanlığı bugüne ka
dar bu sahada bir tedbir almış mıdır? Almış ise 
kâfi görmekte midir, kâfi değil ise daha ne gibi 
tedbirler almak düşüncesindedir? Bu suallerimi
ze Sayın Bakan huzurunuzda tatmin edici ce
vaplar lütfederlerse memnun oluruz. Avrupa 
memleketleri bilhassa hür demokratik milletlerin 
dinine ve imanına çok bağlı bulunmaları iledir 
ki, bugün bizim işçilerimizden dahi kilise parası 
adı altında vergiyi fütursuzca almakta ve dinî 
inançlar yolunda sarf etmektedirler. 

Bu kalkınmış memleketlerde de laisizm ca
ridir ve vardır. Oraların hükümetleri bu yol
lara sarf edilecek paraları âdeta vergilendirmek 
suretiyle milyonları bu uğura yöneltmişlerdir. 
Bu vesile ile temennimiz şudur ki, memleketi
mizde de bu haklı duygulara yerleri verilebil-
sin. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirmeden evvel şu noktayı da be

lirtmekte fayda görmekteyiz. Her memlekette 
olduğu üzere memleketimizde de küçük çocuk
ların çalışmaları ve çalıştırılmaları problemi he
nüz halledilmiş değildir. Okumak yoliyle ço
cuklarının istikballerini sağlama:k imkânını bu
lamayan aileler malûm olduğu veçhile çocuk
larını bir sanata verirler. Çocuk burada çı
rak olarak işe başlar ve uzun zamanda kendisi
ni yetiştirir. Bunun için sanathanelerde, atel-
yelerde ve tamirhanelerde bu çocuklar yer bu
labilmektedirler. 

öğrenme çağında ve zamanında olan çocuk
lara arz ettiğim müesseseler zamanla artırmak 
suretiyle başlangıçta sembolik bir ücret verir
ler. Bundan çocuklar ve çocukların ebeveyin-
leri aynı zamanda işveren sahaların memnun 
oldukları malûmunuzdur. Hal böyle iken İşçi 
Sigortaları çocukları sigorta etnıe'kte ve yevmi
ye 8 lira alması lâzımgcldiğini düşünerek bu 
paradan prim ödenmesini ısrarla işverenden is
temekte olduklarından bu defa harcı masrafını 
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korumaz bir durum husule gelmekte ve bu yüz
den de sanathaneler çocuklara yapılarını ka
pamaktadırlar. Aslında bu yerlerin cemiyete 
yardımcı birer sanat okulu durumunda müta
lâa edilmesi ile bu işin muayyen bir yaşa kadar 
düzeltilmesinin ele alınmasında büyük faydalı 
neticeler doğacağını kabul etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çalışma Bakanlığının memleket ve milleti

mize sosyal adalet ve sosyal güvenlikte millî 
bir unsur haline getirilmesinde gayret sarf 
edeceğine ve 20 seneden beri bünyemizin çalış
ma gücü normale doğru gitmesinde gayretleri 
olduğuna inanmakta olduğumuzu arz eder. 1965 
yılı Bütçesinin Çalışma Bakanlığına ve dolayı-
siyle memleket ve milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ederiz. (Alkışlar) 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullan
sınlar. 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Nafiz Giray, 
buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NAFİZ GİRAY 
(Bitlis) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Çalışma Bakanlığının 1965 yılı Bütçesi üze
rinde Yeni Türkiye Partisinin görüş ve temen
nilerini arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

• Günümüzün, toplumları meşgul eden başlı
ca meseleleri ekonomik ve sosyal karakterli 
mevzulardır. Çağdaş uygarLk seviyesine eriş
me hamlesi, hattâ savaşı içinde bulunan Aziz 
Türkiye'miz yönünden bu mevzular daha bü
yük önem kazanmış bulunmaktadır. Toplumu
muzda bilhassa sosyal problemlere karşı ilgi ço
ğalmış, fikrî plânda cereyan eden münakaşa
lar, çözüm yolları tartışmaları, büyük vatan
daş kütlelerini etkiliyebilmok seviyesine gittik
çe daha çok yaklaşma imkânına kavuşmuştur. 
Bunun tabiî sonucu olarak emek - sermaye iliş
kileri, çalışanların yaşama seviyesi, sosyal gü
venlik, asgari ücret ve âdil gelir dağılımı gibi 
son derece hayatî, toplum bünyesine müessir 
meseleleri de kapsıyan fikrî akımlar geniş küt
lelere hitabeder hale gelmektedir. 

ifrat akımlar bir yana, bu husus memnuni
yet verici olduğu kadar, çalışma hayatımı Ana-
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yasa hükümleri ve demokratik ilkeler çerçeve
sinde ve kâmil mânada, düzenlenmesini zorun
lu kılmaktadır. 

Bu perspektiv içinde mütalâa olununca Ça
lışma Bakanlığının çözümlemeye mecbur bulun
duğu hizmet ve vazifelerin ağırlığı kendiliğin
den tezahür eder. 

Buna mukabil gerek Bakanlığın, gerekse 
bünyesinde bulunan kuruluşların teşkilât kad
roları ve personel adedi, ifaya mecbur oldukla
rı fonksiyonlarının yaygınlığı ve ağırlığını kar-
şılıyabilccek seviyede değildir. 

Buna rağmen Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu olarak memnuniyetle ifade etmek iste
riz k i : 

Bakanlığın gayretli hizmet anlayışına, Yü
ce Meclisin değerli müzahareti ve bütün parti
lerin Parlâmento gruplarının yekdiğerinden 
aşağı kaimi yan ciddî gayretleri de inzimam et
mek suretiyle 1962 yılından bu yana sendika
lar, Toplu sözleşme, Grev ve Lokavt. Sosyal 
Sigortalar kanunları çıkarılarak çalışma haya
tının tanzimi yönünden büyük merhaleler kat-
edilmiştir. 

Bunlara ilâveten hazırlıkları ikmal olunup 
Yüce Meclise sevk edilen veya sevk edilmek 
üzere bulunduğu bütçe raporunda beyan edilen; 
lı Kanunu, Deniz - iş Kanunu, Tarım alanında
ki iş ve işçi bulma aracıları hakkındaki Ka
nun, Mcsleke Yöneltme, işyerlerinde meslek * 
eğitimi kanunları, Sosyal Sigortalar Teşkilât 
Kanunu, Tarım - iş Kanunu, iş mahkemeleri, 
Bakanlık Teşkilât kanun tasarıları ihtiyaca tam 
cevap verebilecek bir şümulde kanunlaştıkları 
takdirde çalışma hayatının iyi bir nizama gir
mesinin zemini ve imkânı hazırlanmış olacaktır. 
Çok mühim telâkki ettiğimiz İşsizlik sigortası 
Kanunu da bu mevzuat zeminindeki yerine 
oturtulabilirse çalışma düzeni oldukça sağlam 
esaslara bağlanmış olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; bütün mevzuata ikmali 
takdirinde dahi, çalışma düzeninin zemin ve im-' 
kâm hazırlanmış olacaktır diyoruz. Gerçekten 
asıl mühim olanı, bundan sonraki tatbikat sa
hasıdır ki, Bakanlığa ve bünyesindeki kuru
luşlara büyük mükellefiyetler terettübetmek-
tedir. 

Yukarda arz ettiğimiz kanunların tedvini 
sonunda ileri bir hizmet anlayışına da sa-
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ihibolunduğu takdirde Bakanlığın ve kuruluş-
lanır.n bu mükellefiyetleri omuzlıyabilecek gü
ce erişebileceğini temenni ediyor ve buna inan
mak istiyoruz. 

Bu innaç iledir ki Bakanlık ve kuruluşları
nın bugünkü yetersiz durumuna ve bir kısım 
aksaklıklarına temas etmekten içtinabedeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Sosyal düzen ve ekonomik kalkınmamızda 

mühim yeri bulunan işveren - işçi münasebetle
rinde toplu sözleşme, grev ve lokavt yönünden 
bugüne kadarki tatbikata değinmek istiyorum. 

Bütçe raporundan aldığım rakamlara göro 
1964 yılı sonuna kadar 829 toplu sözleşme ak
dedilmiş, bundan 309 790 işçi faydalanmıştır. 
75 grev ve 1 lokavt vakasiyle karşılaşılmıştır. 

Bunların sosyal ve iktisadi yönünü incele
mek, mukayeseler yapmak için elimizde istatis
tik! bilgiler maalesef yoktur. 

Toplu sözleşmelerin resmî sektör ile özel sek
tör arasındaki inkisam ve nisbeti, sağlanan üc
ret farkları, grev dolayısiylc kaybolan iş gü
nü ve değeri, bir işyeri veya kolundaki grevin 
diğer is kollarına tesiri, grevin malî portesi tes-
bit edilebilmelidir ki, ekonomik ve sosyal du
rumumuz üzerindeki tesirlerini takip ve gerekli 
neticeleri çıkarmak mümkün olsun. Şu anda 
bu imkâna sahip değiliz. Bu bakımdan tatbi
kattan çıkarabildiğimiz umumi neticelere göre 
toplum olarak vuzuha varmamızı gerekli bul
duğumuz bâzı noktalara, bâzı kavramların ifa
de ettiği, ifade etmesi gerektiği mânalara işa
ret etmekle yetineceğim. 

1. Toplu sözleşme, grev ve lokavt hiçbir 
zaman emek - sermaye çatışması değildir. En 
keskin hatlariylc çalışanlar ve çalıştıranlar ara
sındaki ilişkilerin karşılıklı mutabakatlarla dü
zenlenmesine vasıta teşkil eden Anayasa mües
seseleridir. 

işçilerimizin, sendikaların, işverenlerin bu 
espri ve inanca vardın İmal arı zanıridir. 

2. Yine tonlu sözleşme, grev ve lokavt alın
ması uğruna büyük çabalar sarf edilmiş olmak
la beraber, alındıktan sonra, serazat ve rasge
le kullanılabilecek haklar değildir. Bir nizam 
içinde ve şartlarına uyularak kullanılabilir. 

3. Bu inançların teessüsü ve toplu sözleş
me, grev veva lokavt tatbik sahnen a intikal 
edince karşılıklı anmayısın hâkim kılınması, sos
yal bünyeye ve millî ekonomimize zarar vermc-
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mesi için sendikalar, işçiler, işverenler ve Dev
let zabıtasın-n bu mevzularda realist bilgiler
le teçhiz edilmiş bulunmaları, eğitilmiş olmala
rı ve zararlı bâzı akımlardan vikayeleri elzem
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; burada bir hususa 
kısa hatalariyle değinmek istiyorum. Sayın İH 
grup sözcüsü iş ve işveren münasebetlerinde Tür
kiye için acı bir sayfa teşkil eden Kozlu olayları
nı değişik yönlerden ele aldı. Hükümet politika
sını terikidetme'k, Hükümetin beceriksizliğini di
le göt irmek başka şeydir, Türkiye'nin sosyal bün
yesinde çok büyük yeri olan bu gibi meseleleri 
'birtakım alt niyetlere bağlamak temayülü başka 
şeydir. Y. T. P. Grupü adına bu gibi meseleler
de evvelâ iyi niyetin hâkim olduğu noktasından 
harekeot etmenin memleket menfaatlerine fayda
lı olacağı kanaatimizi bu kürsüden belirtmek is
teriz. Eğitimi, eğitilmeyi ve karşılıklı anlayışı 
gerektiren bu gibi meselelerde toplum düzeninin 
vikayesi kanaatimizce her meseleden daha önem
lidir 

Çalışma Bakanlığının her türlü ilmî ve tek
nik imkânlardan faydalanarak bu eğitim görevi
ni çok ciddî bir şekilde benimsemesi ve yürütme
si şarttır. 

Halen teessüs etmiş iş hayatımız ve toplum 
düzenimizin geçmişe ait geleneklerin tesirinden 
kurtulamamış olduğu nazara alınarak, - Devlet 
sektörü dâhil - işverenlerimiain toleranslı ve an
layışlı bir tutum içinde eğitilmiş olmanın örneği
ni vermeleri büyük faydalar sağlıyacaktır. Bu 
hıumıs?. bilhassa işaret etmek isterim. 

Bugüne kadar ki, tatbikatta hakikaten bir -
iki elem verici olay cidden düşündürücü ve üzü
cüdür. Olayların, hangi sebepten olursa olsun, 
böylesine acı safhalara bir daha girmemesini yü
rekten temenni ederiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
tş güvenliği, işyerleri çalışma şartlan ve iş-

kazaları mevzuunda söylenecek çok şeyler var
dır Bakanlı'kta çeşitli vesilelerle bunları ifade et
miştir. Bilinen tedbirinin alınmasında ittifak olu
nan hususlardır. Ancak, sözlerimin başında ifa
de ettiğim kanunların bu sorumlan çözümliye-
ceği inancını taşıdığımız için vaktinizi israf 

• etmiyeceğim. 
Sayın milletvekilleri, 
Topyûkûn bir Hükümet meselesi olduğunun, 

sadeco Çalışma Bakanlığına muhatap tutmadığının 
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idraki içinde insan gücü, işsizlik, asgari ücret 
ve âdil gelir dağılışı "konularını ana hatlariyle 
ve büıgun karşımıza çıkardığı ön problemleriyle 
ele almak istiyorum : 

1. Bir memlekette kalkınma endüstrisinin 
hızla gelişmesi vasıflı işgücüyle orantılıdır. Mem
leketimizdeki atıl işgücü, hâttâ kısmen faal iş
gücü vasıfsızdır. Endüstride çalışma ehliyetin
den mahrumdur, işçi eğitimi ve sanat kollejleri 
açılması ehemmiyet vermemiz gereken ciddî bir 
meselemizdir. 

2. Toplumumuzda iş tarzı % 80 tarım ve 
benzeri, % 20 sanayi sektöründedir. îş talebi 
bilhassa tarım kesiminden arzın çok fevkindedir. 
Nüfusumuz yılda % 3 nisbetinde arttığına göre 
açık ve gizli işsizlik üzerinde derin düşünmemiz 
icabeden ciddî bir problem haline gelmektedir. 
Tarım sektöründe iş arzını çoğaltmak güç ve hu
dutludur. Toprak ve zirai'" reform bir nisbette 
işsizliği önlemenin tedbiri sayılırsa da yetersiz-
dİT. 

Kanaatimizce işsizliği bir ölçüde önliyebil-
menin ilk adımı büyük ve hızlı bir sanayi ham-
lesidir. Türkiye bu hamleyi yapmak zorundadır. 
Bunun yanında : • • 

özel ve Devlet sektörlerinde yatırımların 
plânıır öngördüğü hedeflere ulaştırılması, yine 
yatırımların istihdam hacmi yaratacak vasıfta
ki konulara ve imkân nisbetinde geri kalmış 
bölgelere aktarılması şarttır. 

-5. Bir mühim meselemiz de; muayyen bir 
mesleke yöneltilen ve eğitini gören vasıflı işçi
lere iş bulunmasıdır. Bununla işgücü rasyonel 
bir şekilde kalkınmaya ve millî gelirin artırıl
masına hadim kılınır. Memleketimizde bu ci
het plânlanmış olmadığı gibi garanti müessese
si sayılan işsizlik sigortası da teessüs etmemiş
tir. Kanaatimizce önemle ele alınması gerekir. 

. iler ne kadar çalışanların, hastalık, analık, 
kaza sigortaları ile ve toplu sözleşmelerle sosyal 
güvenlikleri bir dereceye kadar sağlanabilmiş 
ise. de, meslekî eğitime tabi tutup bir nevi ça
lıştırma vadi ile yetiştirilen fakat henüz işe gi
rememiş olanların güvendiği yoktur. Hizmet 
arzı da. yetersiz bulunduğuna'göre, işsizlik si
gortasının ihdasının zaruret ve Önemi aşikâr bu
lunmaktadır. 

4. .Bugünkü şartlar içinde işsizliği önlemek 
ve döviz sağlamak bakımından müspet bir ni-
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telik taşılığında şüphe olmıyan işgücü ihracı kı
sa bir gelecekte Bakanlığı (daha doğrusu Hü
kümetleri) bizce zor sayılan büyük meselelerle 
karşı karşıya bırakabilir. Bu iki şekilde teza
hür edebilir : 

a) Adedi 100 bini aşan dışardaki işçilerimiz 
peyderpey yurda dönmektedirler. Dönenler 
kalifiye işyi durumundadır. Kalkınmamıza, hu-
sisiyle* sanayi sektöründe, yardımcı olacaklardır. 
Yurda getirdikleri sosyal inkaşâf, bilgili ve ye
tişmiş işgücü sermaye (şimdiden döviz olarak 
yurda gönderilmekte ve icabında birikmekte
dir) gibi üç faydalı kaynak yanında bir de fi
kir hamuleleri olabilecektir. Hükümetin şim
diden plânlaması gereken husus ilk faydalı un
surları iş sahalarına ramplase etmek, fikir ha
mulelerini mahallinden itibaren ve şimdiden 
müspet yönde gelişmesini istikametlendirmek. 

Bu plânın ilk safhası ise, yurt dışındaki iş
edi erimizin toplu bulunduğu memleketlerde iş 
kolları^ itibariyle işçilerimizi gerek çalışırken 
gerek yurda döndükten sonra yakînen izlemek 
suretiyle dönüşlerinde plânlanmış iş sahalarında 
işçi veya müteşebbis olarak istihdamlarına im
kân hazırlamak. Fikrî gelişmelerinde de zarar
lı, aşırı akımlardan korunmaları tedbirlerini al
mak olmalıdır. Bakanlığın ticaret ve eğitim 
temsilcilikleri ihdası gibi bâzı müspet çalışma
larını memnunlukla izlemekteyiz. 

b) İkinci tezahür şekli karşısında halen 
tedbirlerimiz bulunmadığı cihetle şimdiden dev 
rin derin düşünmemek mümkün değildir'. 

Toplu halde işçilerimizin bulunduğu memle
ketlerin iktisadi ve siyasi tahavvülleri gayet ta
biî 'ki bizim inisiyatif ve tedbirlerimiz dışındadır. 
Hiç temenni etmeyiz ama bir gün bu tahavvüller 
işçilerimizi toptan iadeye müncer olabilir. Bu 
takdirde iş hayatımızın, dolayısiyle sosyal yapı
mızın mâruz kalacağı sarsıntının, tedbirleri 
plânlannıamışsa, vüs'ati şimdiden kestirilemez. 
Bu tedbirlerin alınmasının güçlüğünü müdrikiz. 
Ne var ki almaya da mecburuz. 

• • • 

Bakanlığın imkânları âzamisiyle gerekli 
tedbirleri plânlamasını temenni etmekte ve zo
runlu telâkki etmekteyiz. Dışarıya gönderilen 
işçi konusunda, plânda da öngörülen bölgeler 
arası dengenin sağlanması prensibine yardımcı 
olacağı düşüncesiyle dışarı gönderilecek işçiler
den geri kalmış bölgelerden vâki taleplere önce-
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lik tanınmasını bir temenni olarak zikretmek 
isterim. 

5. Asgari ücret bakımından bir istikrarın 
mevcudolmadığı kanısındayız. Gerek asgari, 
gerekse ortalama ücret ve bunların iş kolların
daki ve sektörlerdeki durumuna ait istatistiki 
bilgilere sahip değiliz. Ortalama ücretin yeter
siz, asgari ücretin ise çok az olduğu söylenebi
lir, Bunları ve evvelce temas ettiğim işçi - iş
veren münasebetleri yönünden gerekli bilgile
ri, değerlendirmek ve münakaşa edebilmek için 
Bakanlığın geniş bir istatistik faaliyeti içine gir
mesi lüzumu aşikâr surette; ortaya çıkmaktadır'. 

Asgari ve ortalama ücret bakımından Devlet 
sektörünün işçiye daha faydalı olabilecek, az 
da olsa, ileri adım atabileceğini zan ve ümidet-
mekteyiz. Böylece özel sektörün imkânlarını da 
işçi lehine daha fazla kullanması teşvik oluna
bilir. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Âdil gelir dağılımının demokratik Anayasa 

ilkelerine uygun bâzı tedbirleri vardır. Bu 
tedbirler kısmen alınmıştır. (Vergi reformları 
ve bu Bakanlık bütçesinde ifade etmeye çalış
tığımız sosyal haklar vasıtasiyle) ; bâzıları da 
alınmalıdır. (Toprak ve zirai reform, koope
ratifleşmeyi, inkişâfettirmek, gerek satış koope
ratifleri gerek Hükümet müdahaleleriyle bir 
kısım mahsulün değer fiyattan aşağı düşmesine 
mâni olmak - ki bu yapılmaktadır -) 

Gelir dağılımının adaletli dağılmasının plân 
yolu olmakla beraber sosyal adaletin tam tees
süsünün daha çok, millî ekonomimizin plânda 
derpiş olunan hedeflere ulaşması, kalkınma hı
zının sektörler itibariyle tam tahakkuku ile 
orantılı bulunduğu ve demokratik hukuk niza
mına aykırı tedbirlerin sosyal adaleti gerçek
leştirmenin yolu olmadığı kanaatimizi bilhassa 
ifade etmek isterim. 

Ç o k m ıı hte re m arkad aş la rı n ı, 
Sözlerimi bitirmeden tetkike değer buldu

ğum. bir hususa değineceğim. Ticaret Bakanlığı 
bütçesi üzerinde konuşulurken de ifade .etmiş
tim. Oaılışm^ Bakanlığı bünyesindeki sigorta 
fonlarının da sermaye teşkilinde kullanılması 
için Bakanlığın dikkatini çekerim. Bu düşünü
lemezce, .sigorta fonlarının statik yatırımlar ye
rine iktisadi ve sosyal kalkınma hedeflerine uy-
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gun ve istihdam gücünü artırıcı istikamette 
kullanılmasını faydalı ve lüzumlu telâkki etmek
teyiz. 

Sosyal nizamın temellerinden en mühimleri
nin tarsin, demokratik düzenin yerleşmesiyle 
yakın ilgisine inandığımız çalışma haytmı tan
zim gibi ağır görevleri uhdesine tevdi ettiğimiz 
Çalışma Bakanlığı sayın mensuplarına yürekten 
başarılar, 1965 yılı Bütçesinin kendilerine ve aziz 
Milletimize hayırlı olmasını diler, Bakan
lık erkânını ve Yüce Meclisimizi Yeni .Türkiye 
Partisi Meclis Grupu adına saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kulla n-
mıyan arkadaşımız var mı1? (Var sesleri) 

Lütfen çabucak kullanınız. 
O. K. M. Partisi Grupu adına Sayın Tahsin 

Telli, buyurun efendim. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA TAHSİN TEL

Lİ (Erzurum) — Sayın Başkan ve milletve
killeri, 

Çalışma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi dolayı-. 
siyle bu Bakanlığı ilgilendiren meseleler üzerin
de C. K. M. P. Grupunun görüş ve temennileri
ni arz edeceğim. Zaman israfına meydan ver
memek için sözlerimi mümkün olduğu nisbette 
kısaltmış bulunuyorum. 

Malûmunuz olduğu üzere son yüz yıllar içe
risinde işçi meseleleri sosyal hayatta mühim yer 
almıştır. İmkânları mahdut bu zümrenin' hak
larının korunması Devletin ve rejimlerin bekası' 
için lüzumlu olduğundan Devlet fonksiyonları 
arasına girmiştir. Partimiz bu zümrenin de dert
lerini dert edinmiş ve meselelerinin hal yolunu 
gösteren hükümleri programına dercetmiştir. 
Millet bütünlüğü içerisinde yeri olan bu zümre
nin haklarının korunmaması büyük hâdiselerin 
doğmasına müncer olabilir. Hâdiselerin doğ
masına meydan vermemek niyetinde olan idare-' 
ler bugünden hakları teslim etmek zorundadır
lar. Parti olarak şu kanaatteyiz ki fertlerinin 
iktisadi durumları arasında açık nisbetsizlik 
bulunan toplumlarda huzur olamaz. İnancımız 
icabı komşumuzun açlığına göz yumamayız. Ce
miyetin menfaati her mahallede bir milyonerin 
doğmasiyle değil o yerde insan haysiyetine uy
gun seviyede yaşamayı sağlıyacak malî güce 
sahip insanların çoğalmasiyledir. Başka.,bir de
yimle dilenci kalmamasındadır. 

- 4 T 
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İşçilerin başta gelen preblemi ücretleridir. I 

Çalışan insanların medeni bir insan gibi yaşama
ları için geçinme indcnkslcri göz önünde tutu
larak asgari ücretin tcsbiti zaruridir. Partimi
zin görüşü bu mahiyettedir. Bu itibarladır ki 
halihazırda mevcut asgari ücreti kifayetsiz bu
luyoruz. Asgari ücretin dışında işletmenin kâ
rından işçilerin münasip şekilde faydalandırıl
masını zaruri görüyoruz. Ancak bu esnada mü
teşebbisin teşebbüs payı, sermaye hakkı, fiilen 
çalışıyorsa ücretinin indirildikten sonra hakka
niyete uygun şekilde kârdan hisse verilmesini 
sağlıyacak mevzuatın hazırlanmasının lüzumuna 
inanıyoruz. Bu düşüncelerimize binaendir ki 
faraza yer altında çalışan insanların emekleri
nin karşılığında verilen pr.raları yetersiz bulu
yoruz. 

Ziraat işçilerinin sosyal sigortaya tabi-tutul
mamağını. bir haksızlık olarak görüyoruz. Hiç 
olmazsa bir ön adım olmak üzere Devlet Çift
liklerinde çalışan ziraat işçilerinin sosyal sigor
taya tabi tutulmasının sağlanması yerinde olur 
kanısındayız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Çıraklık meselesinin halledilmemiş olması 

küçük sanatkârları müşkül duruma sokmakta
dır. Bu yüzden çıraklık devresinde bulunan 
birçok çocuk sokaklara atılmış bulunmaktadır. 
Sigortanın çıkardığı müşkülât çıraklık müesse
sesini işlemez hale getirmiştir. Bunun da biran 
evvel ıslahı lâzımdır. 

Partimiz dar gelirli vatandaşların sosyal 
sigortayla teminat altına alınmasında fayda 
mülâhaza etmektedir. Bu itibarla daha ziyade 
fiilen çalışan fakat mevcut kanuna göre işveren 
durumunda bulunan küçük esnaf ve bilhassa sa
natkârların, bir formül bulunarak sigortaya 
tabi tutulmalarında fayda vardır. Bu zümrenin 
hayat şartları ile çalıştırdıkları kimselerin ha
yat şartları ve malî imkânları arasında büyük 
fark yoktur. Çalıştırdıkları kişileri sigortaya 
tabi tutarak bu zümreyi sigorta dışı bırakmak 
adaletsizliktir. 

İnşaat işçilerinin büyük kısmı geçici bir 
süre içinde çalışmaktadırlar. Çok zaman bun
ların primleri de işveren tarafından Ödenmekte
dir. Geçici süreli bu işçilerden kesilen primle
rin kolaylıkla bu şahıslara iadeleri lüzumuna I 

— 48 

26 . 5 .1985 O : 2 
inanıyoruz. Çünkü bunlar bilhassa yazın çalış
makta kışın çalışmamaktadır. Bu sebeple sigor
tanın nimetlerinden istifade edememektedirler. 
Bu durumda sigorta müessesesi kanuna, istina-
detmckle beraber haksız iktisapta bulunmakta
dır. 

Devlet sektöründe çalışan işçiler kalifiye iş
çi haline geldikten sonra özel sektörle araların
daki ücret muvazenesizliği yüzünden özel sek
töre intikal etmektedir. Bu, Devlet müessese
lerinin verimliğini önlemektedir. Bu hususta 
da gerekli tedbirlerin alınması ve ücretlerin özel 
sektöre muvazi olarak ayarlanmasının faydalı 
olacağı kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastaneler 

personelinin temininde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ile işbirliği yapmakta ve malî makım-
dan yardımda bulunmalarında fayda vardır. 
Hastanelere personel yetiştirmek için burslar 
ihdas edilmelidir. Bugünkü şartlar tahtında 
birçok hastanalerine yeter derecede doktor ve 
hemşire bulamamaktadırlar. Bâzı hastanelerde 
ayrı kollarda ihtisas yapmış hekimler ihtisas 
yeri dışında çalıştırılmaktadırlar. Bunun önlen
mesinde ve şartlarının hazırlanmasında zaruret 
vardır. 

Diğer bir hususta umumiyetle müstahdem
lerin feci halidir. Emekliliğe tabi olan bu züm
renin ücretleri dondurulmuş olup, bunlar ye
mek zammı, giyecek zammı, tedavi gideri, ikra
miye ve fazla mesai ücreti gibi sosyal hakların 
hiçbirinden faylalandırılmamaktadırlar. Bunla
rın mevcudu 150 000 in üzerindedir. Hükümetin, 
zor durumda bulunan bu zümrenin meseleleriyle 
süratle meşgul olmasını talebediyoruz. 

Dış memleketlere giden işçilerimizle yakından 
alâkadar olmak zarureti Vardır. İşçilerimiz başı
boş bir durumda, yabancı cereyanların tesirine 
terk edilmişlerdir. Ölülerinin dahi memlekete 
getirilmesinde Hükümet organlarının lakayt 
hareketleri bizleri üzmektedir. Bunlarla mad
di ve mânevi bakımdan alâkadar olmak zarure
ti aşikârdır. 

Tedennimiz bu aksaklıkların giderilmesi ve 
boşlukların doldurulması dır. 

Sözlerimize son verirken bütçenin hayırlı 
olmasını diler, C. K. M. P. Grupu adına hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Tahsin Uzun grup adı

na mı söz istiyorusunuz? 
HASA TAHSİN UZUN (Kırklareli) Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, muvafık bulu-

yormusunuz ? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun, grup adına ikinci gö

rüşmenindir, 10 dr.kika ile kayıtlanmıştır 
C. H. P. GRUPU ADİNA HASAN TAHSİN 

UZUN (Kırklareli) — Sayın Başkan ve kıymetli 
arkadaşlarım; Çalışma Bakanlığı üzeıinde gö
rüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Hepinizi hürmetle selâmlar.m. 

Toplumumuzda, demokratik ilkelere uygun 
işçi ve işveren münasebetlerini mümkün olan 
en iyi şekli ile düzenliyen kanunları çıkarmak
la Çalışma Bakanlığı, en verimli ve başarılı bir 
devresinde kabul edilebilir. 

Yapıcı tenkidlerimizle daha verimli olması
nı arzu ettiğimiz bu Bakanlık için bâz.: temen
nilerim olacaktır. 

Memleketimizin dört bir bucağına dağılmış 
olan İş ve işçi Bulma kurumlarının gereği gi
bi çalıştıklarını iddia edemeyiz. Trakya böl
gesinde gezip gördüğüm ve incelediğim 'bu ku
rumların 'daha verimli çalışmalar.: mümkündür 
zannediyorum. Her şeyden evvel bu kurumlar
da çalışanlar kendilerini tipik memur görmek
ten uzaklaştırmalıdırlar. Bu memurların mes
leki rehberlik yapabilecek nitelikte olup ol
madıklarını bilmiyorum. Fakat uygulamaya 
bağlılığında elde edilen intiba bunların her 
hangi bir memur olduğu istikametindedir. Ça-
l.şrna Bakanlığı, acaba bu memurları iş ve işçi 
problemlerini daha iyi anlıyabilecek, işçilere 
ve iş verenlere rehberlik yapabilecek nitelikte 
yetiştiremez mi? Eminim bunu yapabildiği oran
da çeşitli istikamette faydalar sağlamış ola
caktır. 

Ayrıca bu kurumların bâzılarında meslekî 
ayırma testleri olduğunu öğrendim, fakat kulla
nıldığın: duymadım ve görmedim. Hepimiz bili
yoruz ki, işinden memnun olan bir kimsenin ba
şarısı ve dolayıslyle verimi artar. Temin edilmiş 
olan bu testleri kullanarak işçilerimizi ilgi \e ka
biliyetleri istikametinde işlere yöneltmemiz 
millî okonominin gelişmesi yönünden mutlaka 
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müspet sonuçları getirecektir. Yabancı mem
leketler de yapılan bilimsel araştırmalar 'bu yön
de sonuçlarla doludur. 

Bahsetmek istediğim ikinci husus, yabancı 
memleketlere kaliteli işçi gönderme meselesidir. 
Bir tarafta Beş Yıllık Plân Millî Eğitim Ba
kanlığına kaliteli işçi yetiştirme işini yüklerken 
diğer taraftan yetişmiş kaliteli işçileri dış mem
leketlere göndermek ne dereceye .kadar plânın 
ruhuna uygun olabilir. Bilindiği gibi memle
ketimizde bu işçileri çok cüzi ücretlerle tutmak 
mümkün olmamaktadır. 

Ama dış memleketlere göndererek memleke
timizin kaliteli işçiye olan ihtiyacını artırmak
ta olumlu bir tedbir sayılamaz. 

Ayrıca bu işçilerimizin memlekete döndük
leri zaman - eğer dönerlerse - .kendi iş hayatı
mıza intibakları mümkün olacak mı? Bu ve 
bunun gibi akla gelen soı ulara cevap verebile
cek bir araştırma Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
yaptırılmaktadır. Çalışma Bakanlığı bu araş
tırmayla ilgilenmeli ve sonuçlarından faydala
narak dış memleketlere işçi gönderilmesi me
selesinde daha isabetli tedbirler almalıdır. 
Trakya'da ya7mz Edirne ve Tekirdağ'da İş ve 
İşçi Bulma Kurumu vardır. Eğer mümkünse 
Çalışma Bakanlığı iyi bir inceleme neticesinde 
bir şube de Kırklareli'ne açt:rırsa memnun ola
cağız. 

1965 yılı Çalışma Bakanlığı bütçesinin Ça
lışma Bakanlığına ve mensuplarına, Türk Mil
letine hayırlı olmasını diler hepinizi saygiyle 
selâmlarım. 

BAŞKAN —r- Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Turhan Bilgin. 

Grupunuz adına ikinci konuşma olduğu için 
10 dakika ile kayıtlıdır. 

A. P. GrvUPU ADINA TUPvIIAN BİLGİN 
(Erzurum) — Muhterem arkadaşlarım; Cum
huriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu adı
na İzmir Milletvekili Sayın Şeref Bakşık yap
tıkları konuşmada partimizi ilzam eden ve ma
alesef 25 . 2 . 1962 tarihli zabıtlara geçen Ada
let Partisi görüşünün sadece bir noktadan ele 
alıp ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin en çok 
üyeli iki partisinden biri olan Adalet Partisinin 
bu görüşlerinde beliren şüphesi ve «Türk işçi
sine güveni eksik zihniyet sonuç alamamışsa 
bunda zamanın iktidar partisi olan C. II. P. nin 
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kaynağını Türk işçisine beslediği derin güven 
duygusundan alan sarsılmaz inancının payı var
dır» sözleri üzerine tekrar huzurunuzu Adalet 
Partisi Grupıı adma işgal etmek zaruretinde 
kaldım. 

Evvelâ muhterem arkadaşlarım 25.2 .1962 
tarihli Büyük Millet Meclisi zaptının bu kıs
mıyla ilgili kısımlarını okuyacağım. 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sayın İb
rahim Tekin konuşmuştur. Sayın İbrahim Te
kin bu konuşmasında demokrasi rejiminin te
mel unsurlarından birisi de grev hakkı ve sen
dika hürriyetidir, işçiye teşkilâtlanma ve grev 

. haki tanınııyan bir memlekette bugünkü tam 
ınânasiyle demokrasiden bahsedilemez. Bizde 
olduğu gibi grev hakkı tanınmamış sendikalar 
ise birer fantaziden ileriye gidemez. 56 ncı Bir
leşim, oturum iki ve 494 ncü sayfa. Muhterem 
arkadaşlarım, Adalet Partisinin Türk işçisine 
beslediği güveni ifade eden bu sözleri ters mâ
naya çevirip sanki bu kanunları Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde sadece Cumhuriyet Halk 
Partisi çıkarmaya muktedirmiş gibi, sanki sa
dece Cumhuriyet Halk Partisinin oylan olursa 
bu Mecliste kanun çıkarmışcasma ve sanki di
ğer grupların bu kanunla işçilerin hak ve men
faatlerine karşıymışcasma bir üslûpla partileri 
itham etmek geçer akçe olmasa gerektir. Bizim 
bu konularda Adalet Partisi olarak Türk işçi
sine güvenimiz sonsuzdur. Türk işçisine güve
nimiz o derece sonsuzdur ki, Türk işçisi de bu 
güveni müdrik olduğu için, büyük çoğunluğu 
ile hattâ tamamına yakın büyük çoğunluğu ile 
bizim saflarımızda yer almaktadırlar. (Adalet 
Partisi sıralarından alkışlar) 

Bütün müspet meseleleri, Parlâmentonun çı
karmış olduğu bütün müspet kanunları inhisar
cı ve tekelci bir zihniyet içerisinde Cumhuriyet 
Halk Partisine maletmek sonra, bir büyük par
tiye, siz büyük bir partisiniz, ama, biz de büyük 
bir partiyiz. Fakat siz güven vermiyorsunuz ve 
sizden şüphe duyuluyor, şeklinde ifade etmek 
hiçbir şey sağlıyamıyacaktır. Ve bu asgari bu 
Parlâmentonun mensuplarını, bırakın bu parlâ
mento mensuplarını Türk kamu oyunun düşün
celeriyle istihza etmektir. Arkadaşımız ne söy
lemiş muhterem arkadaşlarım? Arkadaşımız, 
Anayasanın sarih hükmüne uyularak ilerde 
Meclise getirileceğini (inildettiğimiz grev kanun 
tasarısında lokavt hakkının da yer alması şart-
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tır. Memleketimizde yalnız grev hakkının kullanıl
ması ve bu hakkın istimali ile istenilen müspet ne
ticenin alınabilmesi için maddi bakımdan çok 
kuvvetli sendikalara ihtiyaç vardır. Nitekim 
bir sıraya tabi tutmak. Sendikalar kanunu çık
malı, sendikalar güçlenmeli greve bundan son
ra gidilmelidir, demiş. Büyük Millet Meclisinin 
müzakerelerinin, Millet Meclisinin müzakerele
rini hatırlıyanlar çok iyi bilirler ki, grev, lokavt, 
toplu sözleşme ve sendika kanunları bir arada 
mütalâa edilmiş ve bir arada çıkarılmıştır. Ar
kadaşımızın o günkü görüşlerini burada tekrar 
etmiyeceğim. Ancak bizim ne derece işçilerle 
beraber olduğumuzu, ne derece işçi haklarını 
parti olarak ifade ettiğimizi belirtebilmek için 
o gün iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Par
tisine şunları, şunları yapınız, dedik. Bakınız 
neler söylüyoruz. Aynı arkadaşlarımızın 
25 . 2 1962 tarihinde İbrahim Tekin arkada
şımızın yaptığı konuşmadan birinci paragrafı 
okuyorum : (Zabıtların 493 ncü sayfasında) : 
«Yeni iş kanunu tasarısının hazırlandığını ve 
yakında Meclise getirileceğini memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tasarının bugünün 
demokratik şartlarına uygun, işçinin haklarını 
tam mân asiyi e teminat altına almış olmasını ve 
bilhassa birinci maddedeki işçi tarifinin değişti
rilmesini ve tş Kanunu, çalıştırılan işçi sayısı 
tahdidi kaldırılarak bütün iş yerleri ve işçilere 
tatbik edilmesini ve kanun tasarısının tez elden 
Meclise getirilmesini temenni edeceğiz. Bu yeni 
tasarıya muvazi olarak Deniz îş Kanununda de
ğişiklikler yapılması bir zarurettir. Ayrıca; 
memleketi iktisadi, içtimai ve zirai şartlarına 
uygun bir ziraat işçi kanunu hazırlanması ve 
her türlü kanuni hak ve teminatlardan mahrum 
bu büyük işçi kütlesinin de iş münasebetlerinin 
bir nizama bağlanarak haklarının teminat altı
na alınmasının artık kaçınılmaz bir zaruret ha
line gelmiş olduğu kanaatindeyiz.» 

Muhterem arkadaşlar; bütçe vesilesiyle bir 
polemiğe girmek istemeyiz ama 1962 yılında 
Adalet Partisi Sözcüsü resmen bu kürsüde işçi 
haklarını en iyi safhaya getirecek dileklerde 
bulunmuştur. 3 yıl müddetle iktidarda kalan 
C. H. P. sinin bunu yapamaması, bunu yapma
ya muktedir olamaması, ondan sonra da kalkıp 
Adalet Partisini şüpheci ve Türk işçisine eksik 
bir güvenlik zihniyeti içerisinde itham etmesi 
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asla samimiyetle kabili telif değildir. (A. P. sı- I 
falarından bravo, sesleri, alkışlar) Ayrıca muh- I 
terem arkadaşlarım, ayrıca bu konuda, grev, lo- I 
kavt, toplu sözleşme konuları çıkarken parti I 
adına konuşma yapan arkadaşlarımızın, grup j 
sözcülerinin ileri sürdükleri işçi, haklarını en I 
ileri noktalarına kadar götüren istekleri karşı- I 
sında o devrin, o günün Çalışma Bakanının 
«siz ne kadar ilen isteklerde bulunuyorsunuz, 
âdeta bunlara Türk - iş'in bütün fikirlerini be
nimsemişsiniz. Hattâ daha ileri giderek söyli-
yeoeğim. TÎP nin bile istiyemiyeceği bâzı L 
hakları sizin grupunuz nasıl istiyor» diye işçi I 
haklarını en ileri şekilde istiyen bir partiyi ve 
onun mensuplarını Türk işçisinin güveni eksik I 
zihniyetti olarak itham etmek ve sanki bu Mec
liste çıkan her müspet hareketin sadece mah- I 
reki yapıcı Cumhuriyet Halk Partisi imiş gibi 
tekelci bir zihniyetle hareket etmek hakikatlere 
uygun değildir. Bu hususları ifade etmek için 
grupum adma söz aldım. Hürmetle hepinizi se
lâmlarım. (Soldan, alkışlar) I 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı, buyu
runuz. 

ŞEREF BAKŞIK (izmir) — Sayın Başkan 
söz istemiştim, efendim. I 

BAŞKAN — Bakanı takiben size de grupu-
nuz adına söz vereceğim, efendim. I 

Yeterlik önergesi vardır. Sayın Bakan ko- I 
nuşsunlar, bunu takiben Sayın Bakşık'a grup I 
adına söz vereceğim. Onu takiben de yeterlik I 
önergesi kabul edilirse müzakere kâfi görülecek, I 
edilmezse devam edeceğiz. I 

Buyurunuz efendim. I 

ÇALIŞMA BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGlL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Çalışma Bakanlığını ilgilendiren konular I 
üzerinde, bu kürsüden değerli ve yapıcı fikir- I 
ler Öne sürüldü. Alacağımız tedbirlerin isabetle 
tâyininde, bu faydalı tenkidlerin hiç şüphe yok 
ki büyük payı olacaktır. Bu itibarla gerek grup- I 
lan, gerek şahıslan adına konuşan muhterem I 
milletvekillerine şükranlarımı arz etmek iste- I 
rim. I 

Mâruzâtıma başlamadan evvel, kanuni bir 
vecibeyi yerine getirmek ihtiyacındayız. Yük- I 
sek malûmlarıdır ki, 5175 sayılı Kanunla onay- I 
Uman Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 19 ncu mad- | 
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desi, Milletlerarası Konferansta kabul edilen 
sözleşme ve tavsiyelerin bilgilerinize sunulma
sını zaruri kılmıştır. 

1964 yılı Haziranında toplanan 48 nci Mil
letlerarası Çalışma Konferansında kabul edilen 
sözleşme ve tavsiyenameleri, bu lâzimeye uya
rak Yüksek Meclisin ıttılaına arz ediyorum : 

Bu konefarnsta kabul edilen 120, 121, 122 
sayılı sözleşmeler ve tavsiyenamelerle ticaret
hane ve bürolarda sağlık tedbirleri alınması, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının tazmini, iş
gücü politikasının tesbiti uygun görülmüştür. 

Ancak, ticarethane ve bürolarda çalışanlann 
çoğunluğunu fikir işçileri teşkil etmekte ve yü
rürlükte bulunan mevzuat da bu gibileri işçi 
telâkki eylemektedir. Bu itibarla çalışanların 
tümünü kapsıyan yeni iş kanunu tasarısının yü
rürlüğe girmesinden, evvel ticarethane ve büro
larda sağlık tedbirleri alınması hakkındaki söz
leşmenin tasdiki söz kanusu olamıyacaktır. 
Memleketimizde, sosyal güvenlik rejimi henüz 
zirai sektöre teşmil edilemediği cihetle, ücretle 
çalışanları bütünüyle kapsıyan (iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının tazmini) hakkındaki Söz
leşmenin tasdiki de şimdilik mümkün olama
maktadır. işgücü politikası ile ilgili sözleşme
nin tasdiki ise, işsizlik sigortasının ihdasından 
evvel imkân dâhiline giremiyecektir. Zira bu 
yolda bir taahhüde girebilmenize yetecek ted
birler henüz alınamamıştır. 

Adı geçen sözleşmelerin tasdiki, ancak işa
ret ettiğim mahzurların izalesi ile mümkün ola
bileceğini arz etmek isterim. 

Şimdi değerli arkadaşlanmızm mütalâa, ten-
kid ve sorulanna geçeceğim. 

Yalnız bu görüşlere ayrı ayrı cevap vermek
ten ise tenkidleri belirli gruplar halinde top-
lıyarak konularına göre izahat arz etmeyi za
manınızı değerlendirmek ve tekrarlardan ka
çınmak bakımından faydalı görmekteyim. 

]. Konuşan arkadaşlarımızın çoğunluğu, 
Çalışma Bakanlığının görevleri üzerinde durdu
lar. Bugün içinde yaşadığımız devirde bu konu
nun büyük önemi vardır. Adalet Partisi Sözcü-' 
sü Sayın Sadi Pehlivanoğlu'nun büyük bir vu
kuf ve veciz bir ifade ile belirttiği gibi, Çalışma 
Bakanlığının görevleri sadece iş hukukunu dü
zenlemek ve işçiyle işveren arasında ahenkli ve 
anlayışlı bir düzen kurmaktan 'ibaret değildir. 
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Bunun yanında ve belki de bunlardan evvel, ça
lışma gücünü artırmak ve verimli kılmak, mem
leketin istihdam problemini sosyal görüşlere uy
gun olarak ve tam bir güvenlik içinde, sağla
makla da mükelleftir. Başka bir deyimle Bakan
lığın, münhasıran işçi problemlerine çözüm yolu 
aramakla yetinmemek, memleketteki işsizliğin 
önüne geçecek çare ve tedbirleri de anagörev-
lcri arasında saymak durumundadır. Gizli ve 
mevsimlik işsizlik dışında bugün yurt dışına 
gitmek için sıra bckliycnler sayısının beş yüz 
bine yaklaştığı düşünülürse çalışanların mese
leleri yanında, çalışmak isteyip de iş bulunamı-
yanların da büyük dâvaları oldvğu meydana 
çıkar. Açıkça kabul ve itiraf etmek lâzımdır 
ki, memleketimizde istihdam problemi halledil
miş değildir. Sadece işçiler değil, Devlet daire
leri ve iktisadi Teşekküllerin personel mesele
leri de bugün bütün ihtilâtlariyle ortada dur
maktadır. Yine kabul etmek lâzımdır ki, Çalış
ma Bakanlığı da görevlerinin en önemlisini teş
kil eden bu konu üzerinde yeteri kadar teşkilât 
ve imkâna sahip değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Yaşadığımız devirde politik ve sosyal huzu
run temeli ekonomik duruma dayanmaktadır. 
Ekonomik düzeni sağlam ve salim olmıyan top
lumların, suni ve zorlayıcı tedbirlerle sosyal bir 
güvenliğe kavuşmaları düşünülemez. Ekonomik 
düzenin de yürümesi ise çalışan ve çalıştıranın 
barış içinde yaşamalarına bağlıdır. Bakanlığımı
zın büyük önem verdiği husus bu barışı kurmak 
ve korumaktır. . Çalışmalarımızın sıklet merke
zini bu nokta teşkil eder. Diğer taraftan, işçi 
ve işveren münasebetlerinin ahenk içinde yürü
mesi için bu ilişkiler bozulduktan sonra ara bul
maya çalışmak yerine bunun bozulmamasmm 
çare ve tedbirlerini evvelden aramak ve bunu 
sağlamak üzerinde büyük bir titizlikle durduğu
muz kalkınma hareketimizin hızını kesmemek 
bakımından son derece lüzumludur. Çalışma 
Bakanlığı görevlerini bu açıdan ele almakta ve 
bu amaca -ulaşılmasına çalışmaktadır. 

İftihar ve memnuniyetle belirtmek isterim 
ki, Türk sendikacılığı ve bugün onu büyük bir 
liyakatla temsil eden Türk - îş teşekkülü bu ga
yenin tahakkuku için gerçekçi ve memleketçi 
bir zihniyetle çalışnlaktadır. Sözün burasında 
işçi teşekküllerimizin bu alandaki gayretlerini 
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haklı olarak takdir eden pek muhterem grup 
sözcüsü arkadaşlarıma fedakâr Türk işçileri 
adına şükranlarımı arz ederim. • 

Şu hususu belirtmekte fayda vardır, Türk 
çalışma hayatı yeni bir düzene giriyor. Bunun 
için gerekli kanunları yürürlüğe koymak her 
şeyi halletmez. Mevzuat kaide ve usulleri vaz'-
eder. Fakat bu kuralların uygulanmasında ba
şarı sağlamak ancak bu kaidelerin iyi bil* gele
nek içinde yürütülmesine bağlıdır. Yeni bir dü
zen kurmak elbetteki zordur. Fakat bu düzeni 
kurarken esprisini, geleneğini hatalı bir yolda 
işletirsek durum ziyadesiyle güçleşir. Yanlışı 
düzeltmek, bir işi yeniden kurmaktan çok daha 
zordur. Bizim itinamız bu nokta üzerine tevec
cüh ediyor. 

işçi teşekküllerimizi intikal devresinde her 
türlü ihtilâtlardan uzak tutmaya itina etmek 
bütün ilgililerin dikkatle göz önünde bulundur
ması lâzım gelen bir husustur, işçiler ve işçi te
şekkülleri kendi alanlarında tam mânasiyle hür 
ve özgür kalmalıdırlar, işçi teşekkülleri arasına 
politik davranışların sokulabilmesi veya siyasi 
teşekküllerin bu geniş kütleyi siyasi düşüncele
rinin vasıtası haline getirmeye kalkışması sade
ce iş hayatımıza huzursuzluk getirmekle kalmı-
yaeak, sosyal bünyemizi de zedeliyecektir. 

Bunun içindir ki; hu kürsüden yapılan bâzı 
isnatlara cevap vermek istiyorum. C. H. P. nin 
sayın sözcüsü, mensubolduğum parti adına ev
velce yapılmış bâzı 'beyanlara istinadederek bu
gün o partinin mensu'bu bir Bakan tarafından 
yürütülmekte olan Çalışma Bakanlığı hakkın
da şüpheli, sitemli bir eda ile konuştu. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün işçi hakları 
her hangi bir şahsın veya kıymetli 'bir Bakanın 
yahut her hangi bir siyasi partinin hattâ her 
(hangi bir Hükümetin malı olmaktan çıkmıştır. 
işçi ıhakkı, sosyal güvenlik hakkı artık insan 
haklarının başına geçmiş dünya milletlerinin, 
dünya hükümetlerinin ortak problemi halini al
mıştır. O kadar ki, bugün bütün hükümetlerin 
kaderinde bu önemli konu geniş ölçüde rol oy
nar. Hal böyle ihen benim partim işçiyi iyi 
korur, falan parti işçiye ilgisizdir, gibi iddia
larla Meclis vey.ı millet huzuruna çıkmak, ister 
mulhalefet, ister iktidarda! olsun hiçbir siyasi 
partiyo yaraşır bir davranış değildir. Üstelik bu 
yol umulan neticeye de ulaşmaz. Bugün Türk i§-
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çişi kendi haklarının kimin tarafından korundu
ğunu veya korunacağını dergi veya gazetedeki 
yazılardan yahut da mesnetsiz beyanlardan de
ğil, gerçeklerden, vakıalardan öğrenecek ve 
onu tashih edecek seviyeye yükselmiştir, işçiye 
güvenimiz olmadığı yolundaki iddiayı, bunun 
içindir ki; kesin olarak reddetmekteyiz. Sayın 
sözcü bu meyanda şahsımdan da söz açmaktan 
kendilerini alamadılar. Vazifeye başladığımın 
üçüncü gününden iti'baren benim işçiye amele 
dediğim yolunda ıgeniş kampanyalar açıldı. Ben 
amele deyiminin tezyifkâr bir mânası olduğu
na inanıyorum. Hattâ meselâ bana, hizmetçi 
demektense hademe demek daha yumuşak gelir. 
Hepimiz her ıgün hayatımızda rahat, rahat ve 
zaman zaman amele tâbirini kullanırız. Hattâ 
amele derneği unvanı ile resmî bir işçi teşekkü
lü mevcuttur. Ben yaşlı bir adamım. Benim 
devrimde işçiden çok amele tâbiri kullanılırdı. 
Bir alışkanlığın tesiri altında kaldığım, amele 
dediğim olmuştur. Buna rağmen işçinin alındı
ğını hissettiğim günden beri de bundan kaçmı
yorum. Fakat bunun bir Bakanın işçiyi küçük 
•gözle gördüğü mânasına alınması ve başarısızlı
ğının bir örneği halinde büyük bir siyasi parti
nin grupu adına yapılan konuşmada yer alma
sını hayretle karşılarım. Hakkımda bundan baş
ka bir kusur izafesine imkân göremediği için 
sayın sözcüye şükranlarımı -arz etmek istiyorum. 
Ama, günü da hatırlatmak isterim ki; işçiyi bu 
yollarla kazanacağını veya bu usullerle her hangi 
Ibir şahsı veya siyasi teşekkülü işçinin gözünden 
düşüreceğini sananlardır ki; asıl onlar işçiyi 
küçük görmektedirler ve işçiyi .böylesine sâf, 
iyiyi, kötüyü tefrikten âciz sanmaktadırlar. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki Türk sen
dikacılığı böyle bir hastalığa mukavemet ede
cek gücü kendi bünyesinde kazanmış bulunmak
tadır. Diğer taraftan da işverenlerimizin yeni 
düzenimizin iyi işlemesinde küçük .istisnalarla 
bugüne kadar gösterdiği 'anlayış ve ferogat ça
lışma hayatımızın geleceği için 'bir teminat teş
kil etmektedir. Ancak, şurasını da belirtmek is
terim ki, çalışma hayatımızın düzeninde işliye-
bilmesi için gerekli kanuni tedbirlerin alınması 
tamamlanmış değildir. Memleketimizde büyük 
bir problem olan Tarım işçileriyle ilgili hakla
rın düzenlenmesi, Deniz tş Kanununun biran 
ovvel yürürlüğe girmesi, bugünkü iş Kanunu
muzun yeni düzenimize uygun bir hale getiril-
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«ıesi gibi hususlar en kısa zamanda gerçekleş
tirmek zorunluğunda Ibulunduğumuz meseleler
dir. Gönül isterdi ki, her Hıaliyle birbirine bağlı 
bulunan ve bir kül teşkil eden bu mevzuat aynı 
zamanda 37ürürlüğe girsin ve bugünkü çelişme
lerin kaçınılmaz sarsıntıları ortaya çıkmamış 
olsun. Fakat Meclislerimizin son derece kesif 
'bir çalışma içinde bulunmaları maalesef gün
demlerde bulunan bu tasarıların sonuçlanmasını 
mümkün kılamamıştır. Bütçe müzakerelerinin 
bitiminden sonra Yüksek Meclisin bu önemli hu-
SU33 imkân vereceğine inanmakta ve bu konuda 
sayın arkadaşlarımızın yardımcı olacaklarına 
emin bulunmaktayız. 

Bu arada üzerinde ehemmiyetle durduğumuz 
diğer bir husus da Çalışma Bakanlığının kendi 
teşkilâtını bugünün ihtiyaçlarına uydurulması 
işinin en kısa zamanda yerine getirilmesidir. 
Hazırladığımız Çalışma Bakanlığı Teşkilât Ka
nununun yürürlüğe girmesi sağlanınca bugüne 
kadar çekilen 'güçlüklerin mühim bir kısmı orta
dan kalkmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi grup sözcüle
ri arkadaşlarımın temas ettikleri mevzulara, kısa 
kısa dokunmak ve cevaplarımı arz etmek istiyo
rum. 

Say n C. II. P. sözcüsü arkadaşımız Kozlu 
olaylarına da temas buyurdular ve dediler ki; 
kanlı Kozlu olaylar; na yol açan iş uyuşmazlı
ğından çok daha şiddetli olanlara C. H. P. ik
tidarı zamanında da raslandı ama G. H. P. 
Hükümeti yetkililerinin olumlu, anlayışlı çaba
ları bunları önlemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Kozlu olayları ol- -
duğu gün 4 ncü Koalisyon iktidarı güven oyu 
aldığının 5 nci gününü yakıyordu. Kozlu olay
ları neticesinde yapıl mır. 'bulunan tetkikat gös
termiştir ki, hazırlıyan âmiller aylarca evvel 
haz. rlanmış yani C. II. Partisi yetkililerinin 
olumlu, anlayışlı iktidaıları devrinde hazırlan-
mn ve koalisyon iktidarının 5 nci günü su yüzü
ne çıkmıştır. Bu olaylar hakkında tenkidleri ra
hatlıkla ifade buyuran arkadaşım, zm Sayın 
Genel Başkanı Hükümetin verdiği izahattan çık
tıktan sonra «Hükümet vazifesini tam olarak 
yapm-ştr» demek suretiyle de Hükümetin aldı
ğı tedbirlerle ittifak halinde olduğunu ve bu ted
birlerin isabetim beyan etmiştir. O halde kendi 
yaptıkları tenkidin cevabını kendi genel baş-
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kanları ağzından kendilerine vermekten şeref I 
duyuyorum. 

Şimdi işçi Sigortalarının mesken politikası 
üzerinde fikir serd eden arkadaşlarıma arzı ce-
vabediyorum. îşçi Sigortalarının işçi mesken
leri üzerinde bugüne kadar takibedilen politi
kanın başarılı olmadığını kabul ediyor, bunda 
muvaffak olunmuş değildir. Bugüne kadar mes
ken inşaatı için 564 milyon lira harcanmış, buna 
mukabil ancak 23 milyon lira tahsilat yapılabil
miş, yapılan kooperatiflerin pek çoğunda ihti
lâfa düşülmüş, evl'er tahmjijn edilen fiyatların 
çok üstünde bir maliyete ulaşmıştır. Bu itibar
la ilgili bakanlıklar ve plânlama ile müştereken 
işçi meskenlerinin daha başka bir usul ve ger
çeklere uygun şekilde inşası gayretlerine gi-
rjişmiş bulunuyoruz. Sayın Sadi PeMivanoğlu 
arkadaşımın temas buyurduğu 69 metrekare işi
ne de dokunmak isterim. Hakikaten muhterem 
arkadaşlarım, Türk sosyal yapısı, Türk aile ha
yatı, birtakım özellikler arz ediyor. Bizim her 
evimizde ya kayınvalidemiz ya büyük annemiz 
ve bir büyüğümüz bulunuyor. Çocuklarımız faz
la, küçük odalarda burun buruna yaşamamıza 
geleneklerimiz müsait değildir. Ancak, 69metre-
net saha evvelce, kabul edilmiş olan 100 metre 
kare büyük sahadan çok farklı değildir, 69 
metrekare net saha a§ağı - yukarı 87 metre
kare büyük sahaya tekabül ediyor ki, ihtilâf 
13 metrekare kadar bir sahanın üzerindedir. 
îmar ve îskân Bakanlığı ile bu konudaki te
maslarımız başlamıştır. Çok yakın zamanda 
metrekare ve tavan irtifaı (bakımından işçileri
mizi tazyik etmekte bulunan bu katı kaidelere 
bir esneklik vererek herkesin kendi kazandığı 
ücrete, ödeme kabiliyetine ve nüfus sayısına 
göre ihtiyacına uygun meskene kavuşması ted
birlerini alacağız. Kaldı ki, bu 69 metrekare 
plânlama tahdidinin yanında işçi meskenlerine 
kalorifer, asansör, küvet ve diğer ihtiyaçların 
tanınmış olması 100 metrekarelik maliyetleri 
69 metrekareden daha yukarıya çıkarmıştır. 
Evvelce 100 metrekare olarak ucuza çıkarıl
makta olan evler bugünkü imkânlar içinde 69 
metrekare, fakat daha pahalıya malolagelmiştir. 
Bu itibarla, bütün 'bu mahzurları önliyerek işçi 
meskenleri dâvasını işçilerimizin isteklerine 
muvazi bir imkâna kavuşturmanın tedbirleri 
yakın tarihte alınmış olacaktır. 
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Bütün grup sözcüsü arkadaşlarımın hep be

raber değindikleri yabancı işçiler meselesine 
de temas etmek istiyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım, insan gücü 
ihracetmek. Kendi yurttaşlarını iktisadi muha
cerete mecbur bırakmak hiçbir millet için şe
refli bir hâdise değildir. Bir kere prensip, bu 
iktisadi muhaceretin önüne geçici tedbirleri 
almak suretiyle başlamalıdır. Ancak, bugün 
içinde yaşadığımız zorunluklar ve plânlamanın 
bize verdiği rakamlara göre her sene artan 
300 bin iş arzına mukabil ancak 100 bin iş ta
lebi bulunduğuna göre daha 7 sene işgücü ih
racının bir gerçek olarak devam edeceğinin ka
bul edilmesi iktiza eder. Bunun hemen yanı-
başında işçilerin dönüş problemlerinin halli 
gelir. Bir sayın arkadaşım plânlamada dönüş 
için incelemeler yapılıyor, Çalışma Bakanlığı 
ilgilensin buyurdular. Plânlamayı bu ihtiyaca 
sevk eden Çalışma Bakanlığıdır. Ve ayrıca Ça
lışma Bakanlığı Müşterek Pazar uzmanlarından 
en yetkilisini davet ederek işçilerin dönüşünde 
memlekette tahassul edecek sosyal güçlüklerin 
izalesi için gerekli tedbirleri şimdiden araştır
mak ve tesbit etmenin yoluna girmiştir. Buna 
bizi mecbur eden sebepler de vardır. Alman 
sanayii otomasyona gidiyor. Amerika'da oto
masyonun tatbikatı kısa zamanda 4,5 milyon 
işsiz meydana getirmiştir. 

Almanya'da otomasyonun tatbiki île Türk 
işçisinin yüzbinler, ikiyüzbinler halinde kafi
lelerle, belki de daha büyük mikyasta Türkiye '-
ye hızlı bir avdetini mecburi kılarsa bunun sar
sıntısız bir halde karşılanması hâdisenin an
cak bugünden seyrinin takibi ve tedbirlerinin 
almmasiyle mümkün olacaktır. Dışarı giden 
işçilerimizin şevkinde bugün tatbik edilen 
usulün başarılı olduğunu iddia etmiyoruz. «Fa
kat başlamış, kaideleşmiş bir. usulü henüz ince
lemelerimiz bitmeden ve yerine daha yenisinin 
ıhangi şekilde konacağını tesbit etmeden değiş
tirilmesini de doğru bulmuyoruz. Şu kadarını 
arz edeyim ki, bugünkü sevkiyat temposuna gö
re, bugün Avrupa'ya gitmek için aday olarak 
yazılan bir işçiye 6,5 sene sonra sıra gelecek
tir. Ancak Holânda'dan, İsveç'ten, Avustural-
ya'dan ve Fransa'dan yeni işçi taleplerinin bu
lunuşu ve bu düzenin daha işler bir hale getiril
mesi takdirinde, seVkiyatm bugüne nazaran 
tahmin etmediğimiz miktarlara baliğ olacağı 
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ümidi şimdilik bu miktarı burada dondurmak 
bize cesaret vermiyor ve bu usulün daha bir 
müddet devamını zaruri görüyoruz. 

İşçilerimizin Avrupa'da çektikleri sıkıntılara 
temas, edildi. Sayın M. P. Sözcüsü arkadaşı
mızın dokunduğu din adamları meselesi, ço
cuklarına öğretimi meselesi kendilerinin mahal
lî makamlarla temasları için lisan bilir sosyal 
delegelere ihtiyaçları meselesi, hepsi ayrı ayrı 
problemlerdir. Hepsini bırakınız, yüzbinler-
ce kişimiz Anayurttan uzak, her gün orada ai
lelerinin ve vatanlarının hasreti içinde ruhi 
sikmtılara mâruzdur. Bunların izalesi için on
lara da> kendi gerilerinde bir vatan ve kendi
lerini de düşünenler olduğunu hatırlatmak için 
birtakım tedbirlere ihtiyaç vardır. Ama bugü
ne kadar bu konuları karşılayacak hiçbir öde
nek yoktu. Yüksek Meclisimizin himayeleri ve 
lütuf lariyle bu yıl Dışişleri Bakanlığı Bütçesi
ne, Bakanlığımca gösterilecek lüzum üzerine 
sarf edilmek kaydiyle 1 milyon 200 bin lira öde
nek konmuştur. Haziranın girmesi ve Bütçenin 
kabulü ile birlikte oralara din adamlarının 
gönderilmesi; öğretmenlec gönderilmesi, sos
yal delegeler gönderilmesi, onları orada muzir 
telkinlerden koruyucu tedbirlerin alınması, ya
yınların yapılması, radyo programlarının dü
zenlenmesi ve burada kendi ailelerine ekipler 
göndererek, kendi seslerinden teypler vasıta-
siyle tesbit edilecek bant ve mesajların KÖln 
Badyosunun Türk işçilerine tahsis ettiği saatte 
okunan ailelerinin ses ve haberlerini işçilerimi
zin, sik sik alabilmeleri için gerekli tedbirler 
alındı. Ayrıca bendeniz her hafta Türk radyo
larında doldurduğum bir bandı oraya gönder
mek suretiyle işçilere hitabetmekte ve kendile
riyle bu yolla memleket arasındaki irtibat ve 
köprüyü mulhafazaya çalışmaktayım. 

Bir işçinin gönderilmeden eğitimi meselesi 
gayet mühim. Bu konuda iş ve İşçi Bulma Ku
rumuna gerekli imkânlar hazırlanmıştır. Onun 
bütçesine de bir miktar tahsisat eklenmek su
retiyle işçinin gönderilmeden evvel burada eği
tilmesi ve intibaklarının hazırlanması imkânla
rı sağlanmış bulunmaktadır. 

Yabancı memleketlere gidecek işçilerimizin 
eşlerini de beraber götürmeleri, ya orada ken
dilerine iş bulmalarına veya mesken bulmala
rına bağlıdır. Mesken durumunda ilerlemiş ça-
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lışmalarrımız vardır. Alman Hükümeti 10 bîıi 
Türk işçisine aileleri için mesken yapmak yo
lunda vaitlerde bulunmuştur. Haziran'da top
lanacak Beynelmilel Çalışma Konferansına ka
tılmamız vesilesi ile Almanya'ya vâki olacak 
seyahatimizde bu pürüzlerin halli ve bu mese
lelere toptan bir çözüm yolu bulunması çareleri
ni arayacağız. 

Yine bir arkadaşım işçilerimizden kilise ver
gisi kesildiğinden bahsetti. Filhakika Alman
ya'da ihtiyara muallâk bir kilise vergisi mev
cuttur. Fakat bu ancak katoliklerden ve pro-
testanlardan kesilir. Hattâ Ortodokslar kilise 
vergisine tabi değildir. Müslümanlar için de 
böyle bir vergi bahis konusu değildir. 

Yine bir arkadaşım küçük çocukların çalış
tırılması mevzuunda dikkatimizi çekti. Haki
katen, dünyada ilk defa Lonca Teşkilâtını ku
ran, Esnaf Teşkilâtını kuran bir Millet olarak 
bugün çırak meselesini yüzüstü bırakmamızın 
isabetine kaani değiliz. Yüce Mecliste bulunan 
Çırak ve kalfalar kanun tasarısının biran ev
vel kanunlaşmasını ve bu derde bir çare bulun
masını temenni etmekteyiz. Ancak sosyal si
gortanın pilot bölge olarak tatbik edildiği mın
tıkalarda, bir işçiye kadar çalıştıranların si
gortaya tabi tutlması çırakların durumunu da 
müşkül bir duruma sokmaktadır. Bu bakım
dan tetkikler yapmakta ve imkânı derecesinde 
çırakların işgücü dışına çıkarılmamasına çalış
maktayız. Kabul edelim ki, 2 - 3 çırak çalıştı
ran bir usta da aşağı - yukarı bir eğitim mer
kezi halinde Hükümete yardım etmektedir ve 
birtakım imkânları kendi bünyesinde hazırla
maktadır. 

Y. T. P. Sözcüsü sayın arkadaşım, iş gü
venliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması
na işaret buyurdular. Hakikaten bilhassa ma
den ocaklarında, yeraltında çalışanların güven
lik bakımından kâfi derecede teminat altında 
bulunmadıkları geçmiş hâdiselerle sabit oldu
ğu için, yeni ihdas edilmiş sosyal güvenlik 
bakımından kâfi derecede teminat altında bu
lunmadıkları geçmiş hâdiselerle sabit olduğu 
için, yeni ihdas edilmiş sosyal güvenlik mü
fettişlerini memleket çapında umumi bir tara
maya tabi tutarak bütün bu işyerlerini teftişe 
başlatmış bulunuyoruz Bu teftişler semereli 
sonuçlar vermekte ve işçi sağlığı ve iş güvenli-
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ği bakımından süratle gerekli tedbirler alın
maktadır. 

İşsizlik sigortası hepimizin arzu ettiği bir 
şeydir. Ancak bu konuda plânlama ile ara
mızda halledilmesi icabcden birtakım meseleler 
vardır, görüş ayrılıkları vardır. Memleketimiz
de suiistimale imkân vermeden ve istismar edil
meden gerçeklerimize uygun bir işsizlik sigor
tası kurabilmenin esaslarını araştırmaktayız. 

Yine C. H. Partisi Sözcüsü sayın arkadaşı
mız, İşçi Bulma kurumlarının faaliyetlerini 
ıslah etmesi, kifayetli kimselerden kurulması 
ve teşkilâtını mümkün olduğu kadar vilâyet
lere yayması hususundaki temennilerine iştirak 
ediyorum. Bunları ciddiyetle, dikkatle ele- ala
cağa ve en kısa zamanda yerine getirmenin 
çarelerini ariyacağız. 

Benim not ettiğim hususlar bunlardan iba
rettir. Ancak arkadaşlarımın cevapsız kalmış 
soruları varsa, lütfedip sorsunlar, arzı cevaba 
amade olduğumu beyan eder, Yüce Heyetinizi 
en derin hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, sual
ler var, Sayın Sadi Binay, buyurun sualinizi so
run. 

SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Efendim Çırak
lık Kanunu henüz çıkmadığına ve Sosyal Sigorta 
Kanununun iptal edilen maddesinin yerine ye
ni bir madde veya geçici bir madde getirilmemiş 
olduğuna göre Sosyal Sigorta tatbikatı bakımın
dan bu husus, bilhassa çıraklık müessesesini 
tahribe'tm ektedir. Pek çok sanatkâr, esnaf ıstı
rap çekmektedir ve bunların yüzde doksanına 
yol verilmiştir. Bu hususu önlemek için Hükü
metin tedbirleri nelerdir? Meselâ Çıraklık Kanu
nu çıkıncaya kadar bir geçici maddeyi Sosyal 
Sigortalar Kanununa geçirebilirler mi, geçire
mezler mi? 

ÇALIŞMA BAKANI ÎHSAN SABRİ ÇAÖ-
LAYANGÎL (Devamla) — Sayın Sadi Binay 
geçici madde getirilebilir. Fakat geçici madde 
için geçecek tclknik zamanın mevcudoltıp olma
dığı üzerinde konuşmak lâzımdır. Bizim bütün 
gayretimiz Borçlar Kanununa göre, çıraklık mu-
kavelesi yapmak suretiyle burada hu durumu 
idame ettirmenin hukukî yollarını aramaya tev
cih edilmiştir. 

BAŞKAN — Savın Zeytinoğlu, buyurun. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim, ben de aynı mevzua temas edecektim. Bu 
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kanun çıkıncaya kadar, kanunun çıkması zamana 
mütovakkıf olduğuna göre, istikbalimiz için ve 
bugün için sanayiimiz ve içtimai... 

BAŞKAN — Sorunuzu sorun. 
AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Hükü

metçe bugünkü mevzuat dâhilinde acilen yapı
lacak no gibi şeyler düşünülmektedir? 

ÇALIŞMA BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGÎL (Devamla) — Bu tedbirleri arıyo
ruz, Sayın Zeytinoğlu. 

BAŞKAN — Buyurun Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Zaman 

zaman başımıza gelen hâdiselerden ibret aldığı
mız için öğrenmek isterim. Kanatimiz odur ki, 
bugün Türkiye'den Avrupa'ya işçi gönderme 
usulü sakattır. Şöyle olması lâzımgelir. Bilmiyo
rum, Muhterem Bakanın bu yolda düşünceleri 
nedir? Gönderilecek işçilerin evvelâ en fakir böl
gelerden olması tercih edilmelidir. Çoluğu çocu
ğu en çok olan tercih edilmelidir. Fakir obanın, 
işi ol'mıyamn yani mutlaka gidenler vardır, git
mesi lâzımgolen kimselerden o1 ması lâzımdır. 
Oraya hayatını idame etmek.için iş arıyanlar 
gitmelidir. 

îş ve tşçi Bu1 ma Kurumu bu gayeye hizmet 
ederce, içtimai bakımdan yerinde bir hareket 
yapmış olacaktır. Bu hususta Sayın Bakanın ka
naati nedir, onu öğrenmek İ3tiyorum. 

ÇALINMA BAKANI ÎHSAN SABRÎ ÇAĞ-
LAYANGÎL (Devamla) — Sayın Kabadayı'nın 
fikirlerine aynen iştirak ediyorum. Ancak şu ci
heti arz etmek isterim ki, biz istiyenin şartlarına 
bağlıyız, tşveren, kendi mensubolduğu işçi te
şekkülü, evli istemem, çocuğu olanı istemem, şu 
yaştan yukarı istemem diye şartlar koşacak kadar 
muhtar bir haldedir. Şu halde biz talebeden de
ğil arz eden olduğumuza göre arz şartları içinde 
kalmak ve bu şartlara uygun işçi .göndermek zo
runda kalıyoruz. Buna rağmen kendileri lütfe
dip bir g'ûn şeref verirlerse, hangi 'bölgelerden 
en fazla işçi gönderdiğimizi, Alman makamları
nın tanzim ettiği Anadolu haritasındaki, grafik 
vo istatistiklere istinaden arz etmek isterim. Ha
kikaten buyurdukları gibi, iş hayatımızın en 
yoksun olduğu ve iktisaden en darda bulunan 
vilâyetlerimiz bugün işçi gönderme yo1 unda ön 
plâna geçmişlerdir. Yalnız şu ciheti arz edeyim 
ki, biz haftada ikiyüz işçi gön der ekiliyoruz. Ge-
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ten taleple* de bunun sınıfını aşmıyor. İmkânı
mı* yok değil. Kapasitemiz 10 bin işçi göndere-
bilmektir. Bütün mesele aradalki formaliteleri 
mümkün olduğu kadar basitleştirip ve plasman 
işlerini de biraz gayretli bir şekilde idare etmek 
şartiyle bu miktarı halin icaplarına uygun bir 
hale getirmek isteriz. Şunu arz edeyim, Av-
ru|»'da kendi memleketlerinden işçi talebetmesi 
İçin Yunanlıların kurdukları teşkilât 54, İtal
yanların üç mislidir. Bunlar mütemadiyen işve
renlerle temasa geçerek kendi güçlerini arz et
mektedirler. Bugüne feadar Türkiye'nin kurduğu 
teşkilât sıfırdır. Yeni başlıyacağız. Bu imkânları 
dikkate alırsak eldeki aksaklıkların biraz da hâ
diselerden neşet ettiğini kabul etmek lâzımdır. 

BALKAN — SaVm Pehlivanoğlu. 
SADÎ PEHLİVANOĞLÜ (Ordu) — Efen-

düm, bellini Öğrenmek istediğim şeyi, çok mü
him addettiğim için soruyorum. 

Avrupa'ya işçi olarak gitmek ist iyen vatan
daşlar ya'ms işçiler arasında değil, bütün köy
lerden, bütün Türk köylerinden işçi olarak git
me isteği vukubulmaktadır. Çok geniş bir talep 
vardır. Buna mukabil Avrupa'nın işçi ihtiyacı 
muayyen olduğuna göre, Hükümet yeni anlaş
malara gitmekte -olduğunu söylüyorlar. Fakat 
Ucafoa Hükümet Avrupa'ya hiç olmazsa 5 sene 
için, işçi İhtiyacını hesabedip de cna göre talep
leri kabul etmek yo'una gidemez mi? Çünkü, işçi 
Avrupa'ya gideceğim diye işini gücünü bırakı
yor, dolaylsiyle sosyal hayatı sarsılıyor. 

. ÇALIŞMA BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) —- Muhterem arkadaş
larım, demin de» arz ettiğim gibi, işçi taleplerin
de işveren talobettiği işçinin milliyetini de ken
disi tâyin etmektedir. Türk işçisinin bilhassa 
Almanya'da disiplinli, becerikli, dürüst ve ça
lışkan elması suretiyle kazandığı itibar sayesin
de talepler çoğalmış ve but«:ün bidayette sonuncu 
bulunduğumuz yerden Almanya'ya işçi sevk 

•eden memleketler arasında birinci duruma geç
miş bulunuyoruz. Şimdi bu men^eketlerin işve
renlerinin ne miktarda Türk işçisi talebedeceği 
ve yeni plasmanların, meselâ bu ayin onsekizin-
de Holân'da'dân gelen bir heyet Türk işçileri 
için her türlü konforu haiz 500 kişilik mesken 
yaptırdığını fotoğraflarla ispat ederek, Ekim 
ayında irtşafet icjin 503 Türk işçisi talebinde bu
lunmuşlardır. Bunlar" için hususi şartlar vâz'et-
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mistir. Bu buyurdukları hesabı belki global ola
rak işçi miktarına göre yapmak mümkündür. Fa
kat bu miktarın ne kadarının Türk işçisinin 
payına isabet edeceğini kestirmek biraz müşkül
dür. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Şeref 
Bakşık'a grup adına söz veriyorum. Ondan son
ra yeterlik önergesini okutacağım. 

Sayın Bakşık, ikinci konuşmanız olduğu için 
10 dakika ile mukayyetsiniz. 

C.H.P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(İzmir) — Sayın arkadaşlarım, C.H.P. Grupu 
admâ yaptığım konuşmaya Sayın A.P. Grupu 
Sözcüsü ile Sayın Bakanın verdiği Cevaba cevâp
larımı sunacağım. On dakikalık bir süre içinde 
ister istemez kısa konuşmak mecburiyetindeyim. 
Sayın Bakanı ve Adalet Partisi Sözcüsünü, bir 
kere daha böyle konuştuğuna pişman ettirecek 
delilleri teferruatı ile arz edemediğim için üz
günüm. Ancak 10 dakika içinde kısaca mak§a-

• dimi anlatmaya çalışacağım. 

A îz arkadaşlarım; Sayın Adalet Partisi .Söz
cüsü benim 1962 yılında» Adalet Partisinin ifade 
ettim ve greve aslında samimiyetle taraftar ol
madığını açıkça ifade eden beyanlarını zabıtlara 
dayanarak nakletmiştim. Sayın Adalet Partisi 
Sözcüsü bu hükme mesnet teşkil eden Meclis za
bıtlarını inkâr edemedi. Gerçekten 25.2.1962 gü
nü 494 sayfalı 56 neı Birleşimde Adalet Partisi 
Grupu adına yapılan konuşmada aynen : «Grev 
hakkının kullanılabilmesi için malî bakımdan 
çok kuvvetli sendikalara ihtiyaç vardır. Slrf bu 
sobeple evve'â Sendikalar Kanununun hazırlan
ması ve sendikaların malî bakımdan kuvvetli ha
le gelmesinden sonra grev hakkının tanınmasının 
zaruri olduğu kaaatindeyiz:> demişlerdir. Bu Se
fer Cumhuriyet Senatosunun 34 ncü Birleşimin
de aynen şöyle demektedirler : «Evvelâ bu kar
şılıklı kolektif iş akdinin bizi her gün dinliyen ve 
bizimle aynı mesai sarf eden gazetecilerden baş
lamasını teklif edeceğiz.:> Devam ediyor. «Çalış
ma Bakanından ricam, bunu bir tecrübe etsinler, 
eğer bir başarı elde ederlerse bunu tevsi etsin
ler.» Gördünüz ki, Adalet Partisi Grupu 196$ 
yılında ıgreve gazetecilerden başlayım, başarı el
de ederlerse tevsi edelim. Basan elde edilmezse 
genişi etmiyelim, orada bırakalım, görüşünün Sa
hibidir. 

— 57 — 
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• Şimdi aziz arkadaşlarım, Sayın Adalet Par

tisi Sözcüsü diyorlar ki; bu.konuşmamın başka 
bir cümlesi vardır, orada, «Adalet Partisinin 
gerçekten grev .hakkının demokratik düzenin un
suru olduğunu söyliyen sözü vardır, bu yetmez 
mi?» diyor. Aslında, bunu iddia eden arkadaşla
rım da bilirler ki, şimdi siyasette bir maddedir, 
toptan reddi mümkün olmıyan kutsal birtakım 
ilkeler olduğu için, bizde mücerret kabul edildiği 
iddia, ondan sonra dolaylı surette inkâr edilir. 
Bugün demokrasiyi Moskova asıl kendi memle
ketlerinde uygulandığını iddia eder. Ondan son
ra Atatürkçü çok kişi, Atatürk sosyalisttir, der, 
kimi de liberaldir der. Şimdi 27 Mayıs -ihtilâli
nin. dahi yorumunda zaman zaman Anayasanın 
açık beyanına rağmen, farklılıklar vardır, o hal
de grevde de Sadece lâfta, d'ilde, biz taraftarız 
deyip de şartlarını öne sürerken önce gazetecile
re inhisar ettirelim, eğer tatJbikat başarılı olur
sa tevsi edelim, demek grev hakkına inanmamış... 
(Soldan gürültüler, karşılıklı sözler) 

BAŞKAN — Karşılık vermeyin, hatip rahat 
konuşsun, rica ederim, efendim müdahale etme
ye ne hakkınız var? 

C.H.P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(Devamla) — Efendim, biz halisane sendika 
kuvvetlensin de ondan sonra grev hakkı kabul 
edilsin dedik. Aslında grevsiz sendika olmaz. Na
sıl ki, tabancasız polis olmazsa grevsiz de sendika 
olmaz. Böyle bir sendika, grevsiz sendika, Çocuk 
Esirgeme Kurumuna benzer. Nitekim biz öyle ka
bul etmişiz ve dayanışma aidatı yolu ile sendi
kaları kuvvetlendirme yoluna gitmişizdir. (Sol
dan A.P., sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN •— Rica ederim efendim, müdahale 
etmeyiniz. 

C.H.P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(Devamla) — Derler ki, C.H.P. inhisarcılık ya-
piyor yani, tek başına bir kuvvete sahip midir 
ki, bu tasarıyı tek başına getirdi? Cevabım şu
dur; ben diyorum ki, C.H.P. Hükümet olarak 
öncelik kazandı, Y.T.P., C.K.M.P., M.P. si bizim 
gi'b'i düşündü, sizin giibi düşünmedi. Ondan Sonra 
'baktınız olmıyacak, iyisi mi açıkça grev aleyh
tarı fikrinizi açıklamaktan çekindiniz, ürktünüz, 
kendinizi susmaya mechur saydınız. (iSoldan 
Allah Allah sesleri, gürültüler) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan, 
«Bu kabul edilmiş haklar hiçoir partinin inhisa
rında değildir» dediler. 
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Dikkat edilirse, ben konuşmamda, C.ÎİPl 

nin başında bulunduğu Hükümetler, tâbirini kuk 
landıriı, inhisarcılık yapmadım. O zamanki ortak 
partilerin yani Y,T.P. ve C.K.M.P. Merinin bu 
husustaki desteklerini şükranla anarım. 

Sonra aziz arkadaşlarım, Sayın Bakan yine; 
«amele» kelimesini, «Ben eski: bir insanım, bunu 
gayet masumane kullandım» diyor. Aziz arkadaş
larım, ben konuşmamda «amele» kelimesini Sa
yın Bakanın kullanmalarını tenkid etmedim. 
işçiyi, bizim anladığımız işçiyi gayrimenkul te
lakki eden, amele ,gözü ile ĝörme zihniyetinin sa
hibi olduğunu söyledim. Şimdi, diyorlar ki,.eski 
alışkanlıktır. Doğrudur. Şikâyetimiz de alışkah-
lıklarmdandır. Halen 17 nci asrın sosyal politika 
anlayışını taşımaktadırlar. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, bundan başka diyorlar ki, 
(A.P. sıralarından gürültüler) 

FAKÎH ÖZLEN (Konya) "— Dinlenecek şe
kilde hatibi konuşturmazsanız Meclisi terk ede
ceğim. 

Ö AŞKAN '—' Zâtıâliriizin tahriki daha fazla 
oldu. Güya tenkid ediyorsunuz, tahrikiniz dahia 
fazla oldu. Buyurun efendim devam edin. 

ŞEREF BAKŞIK (Devamla) ^ Sayın arka
daşlarım. .. (Adalet Partisi .sıralarından gürül
tüler) , ' ' • ' • . • • • ' : ' • • • ' . 

ıBAŞKAN — Çok rica ederim, efendim, bu
rası Meclis salonudur efendim. Buyurunuz! Sayın 
Bakşık. 

ŞEREF BAKŞIK (Devamla) — Sayın ar: 
kadaşlarım, Sayın Bakan Kozlu olayları için, 
«Ben geldiğim zaman 5 günlük- bir Hükümetin 
Bakanıydım, aslında bu daha Cumhuriyet Halk 
Partisi zamanında hazırlanmıştır* diyor. 

Şimdi ben konuşmamda dedim ki, kanlı, esef 
verici Kozlu olaylarına sebebiyet veren ihtilâfla
rın çok daha şiddetlisine, büyüklerine Cumhuri
yet Halk Partisi zamanında raslanmıştır. Elbet
te ki, 20 nci Asrın az gelişmiş ülkesinde birtakım* 
menfaat kavgalarında ister istemez zaman zaman 
şiddetli safhalar olacaktır, önemli olan böylesine 
daha şiddetli olanlarını C.H.P. ıgüler yüzü ile, 
olgun anlayışı ile, amele gözü ile bakmamak su
retiyle ve bu gibi davranışlardan uzak kalarak; 
Kozlu olayları gi'bi esef verici <bif netice patla
madan C.H.P. bunu halletmeyi bilmiştir, dedim. 
(A.P. sıralarından gürültüler) ••"•'-
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Aziz arkadaşlarım; kalktı Sayın Bakanım, is

çilerimizin uyanıklığından, basiretinden bahset
ti. Ben yine büyük sitayişle bahsettikleri Türki
ye îşçi Sendikaları Yönetim Kurulunun Anka
ra'da bulunan üyeleri, federasyon ve sendika 
başkanlarının bu konuda yayınladıkları bildiri
den üç parça okuyarak sözlerimi bitireceğim. 
Balkınız, işçi sendikaları, Türk işçisi ne diyor. 
Sayın Bakanın C.H.P. ne mal ettiği ve kendisi
nin kusurlu olmadığım iddia ettiği Kozlu olay
ları hakkında bakınız Türk sendikaları ne diyor? 
«Hâdiselerin başlangıcından sonuna kadar, şef
kat yerine şiddet kullanılmış, işçi psikolojisi ve 
işçi teşkilâtlarının görüşü dikkate alınmamıştır.» 
Devam edelim : «özellikle Sayın Çalışma Baka
nının bâzı gazetelerde çıkan ve şu ana kadar tek
zip edilmiyen «amele» deyimini içine alan deme
ci işçiler arasında geniş tepki yaratmıştır.» 

SADÎ PEHLÎVANÖĞLU (Ordu) — Hangi 
sendikalar? 

C H P . MECLÎS GRUPU ADINA ŞEREF 
BAKŞIK (Devamla) — Bunu ben değil, Türk 
sendikaları söylüyor. «Diğer taraftan ilk anda 
olay yerinde bulunan, hâdiseyi insani cepheden 
yatıştırması beklenen Sayın Çalışma Bakanının 
özel sektör toplantısını tercih etmesi de Türk iş
çisi için üzüntü vesilesi olmuştur.» 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Hangi vali se
bebiyet verdi? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Arar, çok rica ederim, 
müdahale etmeyin. Bu şekilde müzakerelere de
vam etmeye imkân yoktur. Çok rica ederim, bun
dan sonra hakiki müeyyideleri tatJbik etmek zo
runda kalacağım. Hatip rahat konuşsun. Henüz 
kifayet gelmiş değildir, konuşma hakkınız var
dır, cevabını verirsiniz. 

ŞEREF BAKŞIK (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, sözlerimi bitiriyorum. Dikkat ederseniz 
Bakan şayanı dikkat şu noktalara temas etti; 

Birincisi, diyor ki; «İşçiye sadece Cumhuriyet 
Halk Partisi hizmet etmemiştir. İnhisarcılık yap
masınlar.» Yani bu sözü ile Cumhuriyet Halk 
Partisinin işçiye hizmet ettiğini itiraf etmiş ol
maktadırlar. 

ikincisi; yine Sayın Bakan diyor ki, «İşçile
re hizmet konusunda Cumhuriyet Halk Partisi 
inhisarcılık yapmasın. Hiçbir zaman hiçbir su
rette diğer partilerden daha ileride değildir.» 
Dikkat ederseniz arkadaşlarım, Sayın Bakan an-
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cak Cumhuriyet Halk Partisinin inhisarcılık 
yapamıyacağını ve diğer partilerin de aynı hak
ları eşit olarak kullanabildiği iddiasında buluna
bilmektedir. Fakat dikkat ederseniz hiçbir su
rette, kürsüde, «Ben Cumhuriyet Halk Partisin
den daha ileri işçi haklarına sahiptim» sözünü 
bu kürsüde açık surette ifade edememiştir. Hepi
nize saygılarımı sunarım. (Orta kısımdan alkış
lar, bravo sesleri) v 

BAŞKAN — Açık oylamada reylerini kut 
lanmıyan arkadaşlar var mı efendim (Var sesi-
leri) Çok rica ederim, lütfen acele ediniz. 

Yeterlik önergelerini okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ile îz-

mir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu arasında 
başlayıp kavga şeklini alan tartışma, milletvekil
lerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.) 

BAŞKAN — ,Saym Mirkelâmoğlu, yerinize 
oturunuz, çok rica ederim. 

S ay m Mirkelâmoğlu bu ne haldir efendim, 
rica ederim oturun yerinize. 

Sayın Mirkelâmoğlu çok rica ederim, bir da
ha tekerrür ederse ceza tatbik edeceğim. Yok 
böyle bir şey. Çok rica ederim sükûnet bulun, 
oturun yerinize. 

Oy Vermiyen arkadaşımız var mı efendim? 
(Var sesleri) Çok rica ederim biraz çabuk olu
nuz. (Adalet Partisi sıralarından gürültüler) 

Sayın Ertem çok rica ederim, gürültü etmeyi
niz. (Adalet Partisi sıralarından karşılıklı gü
rültüler ve konuşmalar) 

Arkadaşlarım, çok rica ederim sükûnetle ha
reket edelim, sakin olalım, îçtüztik kaidelerine 
riayet edelim.. Taşkın hareketlerden sakınalım. 
Riyaset için de çok müşkül vaziyet arz ediyor, 
bu gibi durumlar. Arkadaşlarımıza mümkün ol
duğu kadar kilbar ve nezih hareket etmeye çalışı
yoruz. İçtüzük hükümlerini tatbik etmekten 
mümkün mertebe uzak kalmaya çalışıyoruz. Ama 
mecbur kalırsak tatbik etmek zorunda kalaca
ğız. Çok rica ederim toleransımızı suiistimal et
meyiniz. . 

Açık oylama muamelesi bitmiştir. 
Yeterlik Önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Çalışma Vekâleti Bütçesi üzerindeki görüş

meler kâfidir. Kifayet takririnin oylanmasını 
arz ederim. 

Bursa 
Hikmet Akalın 

— 5 9 - -
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Başkanlığa 

Mesele tavazzuh etmiştir, görüşmenin yeterli
ğinin öya vaz'edilmesini rica ederim. 

Tokat 
Mehmet Kazova 

ÎÜRIİAtt BİLGİN (Erzurum) — Grup adı
na söz istiyorum. 

MEÖMBt KAZOVÂ (Tokat) — önergemi 
geri alıyorum. 

HÜKMET AKALIN (Bursa) — önergemi 
geri atıyorum efendim. 

BAŞÎCAN — Kifayet önergeleri geri alındığı
na göre, buyurunuz Sayın Bilgin, Yalnız konuş
manız 10 dakika ite kayıtlıdır. 

Arkadaşlara müsamaha1! hareket etmek imkâ
nım yoktur. Hiçbir surette hatibe en ufak müda
haleyi kabul etmiyorum. En ufak bir müdahale
ye bundan böyle İçtüzük hükümlerini tatbik 
edeceğim. Müzakereler İçtüzük kaidelerine ria
yetle mümkün olacaktık. 

Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA TURHAN BİLGİN 
(Erzurum) — Muhterem arkadaşlar; Çalışma 
Vekâleti Bütçesinin müzakeresi sırasında , bu 
kabîl polemik hududunu aşan ve bu Meclisin 
mehabetini bozabilecek hâdiselere sebebiyet ve
ren konuşmaları, ister grupları adına, ister şa
hısları adına yapılan konuşmaları serinkanlı
lıkla mütalâa ettik. Bu münakaşaların mesne
dini Sayın C. H. P. Grupu Sözcüsü Şeref Bak-
şık arkadaşımızın beyanı sebebiyet vermiştir. 
Ne diyor arkadaşımız : 25 . 2 . 1962 tarihli Bir
leşimde geçen konuşmaları, üzerinden yıllar 
geçtikten sonra sırf bir grupu itham edebil
mek maksadiyle bütçe konuşmalarını vesile it
tihaz ediyor ve bu kürsüde ifade ediyor. Bir 
grup elbette buna müdafaa hakkını kullana
cak* bir cevap verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1962... tarihe lütfen 
dikkatinizi çekiyorum. Biraz evvel dediler ki, 
«Biz bu kanunların çıkarılışında C. K. M. P. 
ve Y. T. P. ile müşterek bir Hükümettik. Bu
nun şerefi bizimdir.» Bu şekilde beyanda bulun
dular. Bi? d°ıha evvel domiştik ki, bu kanun
ları bu Parlâmento çıkardı. Bunu söylerken 
25 . 2 . İâfâ tarihinin delâlet ettiği mânayı 
çok iyi biliyorum, biz inhisarcı zihniyet güt
medik. İnsafınıza sığmıyorum arkadaşlar; 
25 . 2 . ÎÖ83 tarihinde A. P. - C. H. P. koalisyo-
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nu vardı. Buna dikkat etmiyen bir parti sözcü
sünün kalkıp tahrike mesnedolacak şekilde bu 
C. H. P. - C. K. M. P. ve Y. T. P. Koalisyonun
dan bahsetmesi hakikaten bir grup sözcülüğü
nün dikkatine sığmıyacak büyük bir hatadır. 

Şimdi gelelim arkadaşlarım bizi itham 
ederek söylediği sözlere... Yine 25 . 2 . 1962 ta
rihinin zaptından okuyacağım. Arkadaşımız di
yor ki «Grevin kabul edilmediği memleketler
deki sendikalar lüzumsuzdur,» Doğru, çok doğru. 
Yalnız arkadaşımız bu sözü bugün ifade edi
yorlar. 

Yine 25 . 2 . 1962 tarihli, 56 neı Birleşim 
Oturum 2 de, sayfa 494 ten okuvoram. 
O tarihte grupumuz adına konuşan İbrahim 
Tekin şöyle söylüyor. «Bizde olduğu gibi, grev 
hakkı tanınmamış sendikalar ise birer fanta-
ziden ileri gidemezler.» Arkadaşımızın ifade et
tiği sözü biz henüz kanun çıkmadan ve müşte
rek Hükümet ettiğimiz ve mesuliyet aldığımız 
bir zamanda ifade Ğttik. Arkadaşımızın o gün 
müşterek Hükümet ettiğimiz bir devri kalkıp 
topyekûn inkâr etmek usretiyle ve hiçbir za
man için biz inhisarcı bir zihniyetle bu Ada
let Parti ve G. H. P. hükümetleri zamanında 
bu fikirler atılmıştır demiyoruz. Böyle bir dü
şüncemiz de yoktur*. Bunu Parlâmento çıkardı 
ve bunun şerefi Parlâmentoya aittir, diyoruz. 
İşte tekelci bir zihniyetin misali. 

Muhterem arkadaşlarım, Kozlu hâdiseleri
ne temas etti arkadaşımız. Eğer beş günlük 
bir Hükümeti suçlamamış olsa idi ifade etmek 
istemezdim ama, bu hâdiseden sonra bugünkü 
Hükümet hepimizi tatmin edecek bâzı kararlar 
aldı. Bu kararlardan bir tanesini arz edeyim. 
Oranın valisini merkez emrine aldı. Kim bu 
vali? Ben bu hâdiseyi üzülerek söylüyorum, 
bir tahrik için söylemedim, arkadaşlarım, ama 
bu vali Cumhuriyet Halk Partisinin Eskişehir 
il idare kurulu üyesi idi. 

Muhterem arkadaşlarım; Zonguldak gibi işçi 
hareketlerinin çok olabildiği bir yere Cumhu
riyet Halk Partisi iktidarı zamanında vali 
olarak tâyin edilen bir zatın, belki idaresizliği 
sebebiyle vukubulan bir hâdisenin sorumlu
luğunu 5 günlük bir Hükümete yükletmek ve 
hele arkasından bütün bu olaylardan sonra müş
tereken Hükümet ettiğimiz zamanda söylenmiş 
sözleri beraber komisyonda çalışmış arkadaglan 
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itham etmek suretiyle resmî beyanı bugün ara
dan yıllar geçtikten sonra kalkıp bu görüşlerin
de beliren şüpheci ve Türk işçisine güveni eksik 
zihniyet, Türk işçisine güveni eksik zihniyet ki
min? Adalet Partisi Grupu. Tarih 25 . 2 . 1962, 
neredeyiz o zaman muhterem arkadaşlar? Adalet 
Partisi, C. H. P. Koalisyonu vardır, istirham 
ediyorum beni serinkanlılıkla dinlediniz, teşek
kür ederim. Fakat grup adına konuşan arka
daşlarımızın biraz dikkatli hareket etmelerini 
bu Parlâmentoda sebepsiz olarak vukubulacak 
bu gibi hareketlere sebebiyet vermemelerini, 
C. H. P. Grupu yöneticilerine bu hususu hür
metlerimle hatırlatırım, bilhassa ars ederim. 
Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Okutacağım. 

ŞEKEF BAKŞIK (izmir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi reddedilirse 
elbette konuşursunuz. 

Başkanlığa 
Görüşmeler tavazzuh etmiştir, yeterliğin oya 

konmasını arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Mehmet Kazova 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Evliyaoğlu. 

Savın Evliyaoğlu, yalnız yeterlikle ilgili hu
suslarda konuşunuz. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Pek muhterem arkadeşiarım; memleket ekonomisi 
ile birinci derecede ilgili bir seksiyon üzerine 
çalışma meselesinde ve çalışma mevzuatı üzerine 
yapılacak olan görüşmelerin - kifayetine kaani 
değilim. Şu bakımdan ki, bu ana kadar cereyan 
eden müzakerelerde söz alan arkadaşlarımız 
umumiyetle grup adına konuşmalar yaparak 
daha önceden hazırlanmış ve diyalektik içinde 
gruplarına ve partilerine ait görüşlerini nak
letmiş oldular. Halbuki bu konuda memleketin 
aktüel gelişmeleri üzerine de notları bulunan 
arkadaşlarımızın şahsi görüşlerini de arz etmek 
fırsatını bulmaları gerekir. Nitekim burada, ön
ceden hazırlanmış olduğu belli olan konuşmalar
da, bu arada Hükümet adına yapılan konuş
malarda da, meselâ işçi temsilcilerinin Hükümet 
icraatını Kozlu'da ve sair örneklerde destekle
diği hususunda kanaatler zikredilmiş olduğu 

halde halen bugünkü gazetelerde Çan grevi do-
layısiyle Hükümet işçi mümessilleri tarafından 
şiddetle itham edilmekte ve Kozlu'ya benzer bir
takım hataların tevali etmekte olduğu hususu 
kaydedilmiştir. Bu sebeple buna benzer görüşle
rin şahsan arzı için arkadaşlarımın kifayet 
önergesi aleyhinde rey kullanmalarını rica et
mekteyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorumu. Kabul edenler... Oylamada tered
düt hâsıl oldu. Yeni baştan koyacağız. Yeter
lik önergesini kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Kabul etmiyenler... Yeterlik önergesi ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Çalışma Ba
kanlığının 1965 bütçesinin bölümlerine geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi hu
susu kabul edilmiştir. — 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyonler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 8 073 46V 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ef-mivpnlor... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 007 270 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyonlor... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 46 002 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 234 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yam, tesis ve büyük onarım 

giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 6İ — 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

B. Lira 
34.000 Malî transferler 1 187 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmigtir. i 

35.000 Sosyal transferler 6 015 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 450 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığının 1965 yılı Bütçesi üze
rindeki çalışmalar bitmiş, Meclisimizce kabul 
edilmiştir. Memleket ve millet için hayırlı, 
uğurlu olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 248 arkada
şımız katılmış, 2 çekinser, 100 ret oyuna mu
kabil 146 kabul oyu ile kanun tasarısı kanunlaş
mıştır. 

Orman G ener Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 252 
arkadaşımız katılmış, 1 çekinser, 103 ret oyu
na mukabil, 148 kabul oyu ile kanun tasarısı 
kanunlaşmıştır. 

26 . 6 . 1965 O : 2 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
yapılan >açık oylamasına 252 arkadaşımız katıl
mış, 103 ret oyuna mukabil tasarı 149 kabul oyu 
ile kanunlaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu şekliyle biraz elek
trikli olmakla beraber bugünkü programımızı ik
mal etmiş bulunuyoruz. Yüce Meclisin daha 
önce almış olduğu bir karar gereğince şayet gün 
içinde program muayyen saatinde bitirilebilirse 
o zaman gece mesaisi yapmak suretiyle saat 21.00 
elen itibaren Diyanet işleri Teşkilât Kanun tasa
rısının görüşülmesi kararlaştırılmıştır. Bunun 
ü/orinne yapılan iki gecelik müzakere sonunda 
Diyaet işleri Teşkilât Kanun tasarısı partilera
rası bir komisyona tevdi edilmek suretiyle muta
bakat hâsıl olması için bugüne kadar tehir edil
mişti. Bugün partilerarası mutabakatı temin 
edecek olan komisyon, raporunu hazırlamış ve 
Riyasete tevdi etmiştir. Bu münasebetle bu ak
şam saat 21.00 den itibaren Meclisimiz münhası
ran Diyanet işleri Teşkilât Kanun tasarısını 
görüşmek üzere toplanacaktır. 

Birleşimi saat 21.00 de toplanmak üzere ta
lik ediyorum. 

Kapanma saati : 18,00 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanyekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), İsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN -•- Ara verilmiş olan birleşime devam ediyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

. 5. --Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görenleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Vyssi 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) (8.. 8a-
ym : 831) (i) 

BAŞKAN —r Diyanet İşleri Başkanlığı kuru
luş ve görevleri hakkında kanun tasarısının ev
velce alman <bir.. karar gereğince müzakeresini 
yapacağız. Birinci madde oylanarak kabul edil
mişti. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Birinci «radde ile ilgili olarak söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Pek muhterem arkadaşlarım, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki kanun tasarısı Yüce Mecliste görüşüldüğü 
.sırada muhterem arkadaşlanmm verdiği bir tak
rir, : Heyeti Aliyenizce iltifat görmüş, Parlâ
mentoyu teşkil eden siyasi partiler gruplarının 
yetkililerinden müteşekkil bir heyetçe tasan 
üzerinde yeniden bir çalışma yapılmıştır. Tam 
bir anlaşma havası içerisinde cereyan eden mü-
zakeresonunda her madde yeniden gözden geçi-

(1) 831 8. Sayıh bamayazı 12 . 5 .1965 
tarihti 102 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

rilmek suretiyle gerekli tadiller yapılmış ve 
Sayın Başkanlığa partilerin grup başkan ve ve
killerinin müşterek imzası ile tevdi edilmiş bu
lunmaktadır. Ancak, kanun tasarısının birin
ci maddesi, Yüce Heyetiniz tarafından daha 
evvel kabul buyurulmuş olduğu için hirinei 
madde üzerindeki müzakereleri usul yönünden 
her hangi bir neticeye (bağlamak mümkün ola
mamıştır. Bu hususta vâki olan görüşmelerde 
şu husus tesbit edilmiştir; birinci maddede Hü
kümet tasarısında, «Anayasa düzeni içinde» 
tâbiri vardır. Karma Komisyon, «Anayasa dü
zeni içinde» tâbirini, Diyanet İşleri Başkanlı
ğının esasen Anayasa düzeni içerisinde bir mü
essese olması sebebiyle ve bu kanun, bilhassa 
Anayasanın bir hükmü gereğince tedvin edil
miş olması dolayısiyle haşiv telâkki ettiği i'çin 
çıkarmıştı. Aslında, esasen bu müessese Ana
yasa düzeni dışında çalışmasını düşünmek mev-
zuulbahis değildir. Bunu koymakta, yine bu 
heyette birinci maddeye ilâve etmekte hiçbir 
mahzur telâkki edilmemişti. Ancak, Yüksek He
yetinizin kabulüne mazhar olmuş bir madde ol
ması cihetiyle madde üzerinde tekrar müzakere 
mümkün olamadığından, bu imkânsızlık sebe
biyle konulamamıştır. Hükümet olarak vade-
diyoruz, şayet Senatoda bu kanun tasarısının 
müzakeresi sırasında bu maddeye Anayasa dü
zeni içinde tâbirinin konması imkânı hâsıl olur
sa, Hükümet olarak müdafaa edip koymaya gay
ret edeceğiz. Bu hususu böylece kabul ederek 
diğer maddelerde de parti grup başkanlarının 
müştereken imzaladığı takrirlere iltifat buyu
rursanız kanunu çabuk çıkarmak imkânını ka
zanmış olacağız. Hassaten bunu rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

~ 63 -
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BAŞKAN — Meclislerimizce • kabul edilmiş 

olan birinci madde hakkında .Sayın Mehmet Ge-
çloğlu'nun bir takrir verdiğini ve bu takrirde 
bir değişiklik talebettiğini ifade eden yeni bir 
takrri vardır. Sayın Geçloğlu bu takririnde 
daha evvel verdiğini söylediği takririn oya su
nulmadığını ifade etmiştir. Bu takrir o celsede 
oya sunulmuş ve reddedilmiştir. Birinci mad
de de Heyeti Umumiyece kabul edildiğinden 
şimdi ifade ettiğim takriri hakkında bir mua
mele yapılamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tasarının mü
zakere usulüne göre araya bütçe müzakereleri
nin girmesi sebebiyle belki takibedememiş olan 
arkadaşlarım tarafından bilinmiyebilir. Bu se
beple şu hususları arz tmek isterim; Diyanet İş
leri kanun tasarısının, üzerinde takrir verilme
miş olan maddeleri hakkında ayrıca müzakere 
açılmıyacak, bunlar okunup oylarınıza sunula
caktır. Üzerinde takrir verilmiş olan maddele
rine sıra geldiğinde kifayet verilinceye kadar 
müzakere devam edecektir. Ayrıca, sayın arka
daşlarım, basılmış, dağıtılmış olan metinler 
üzerinde takrir verdikleri için, daha sonra grup 
temsilcilerinin imzalamış oldukları müşterek 
takrirler de esas basılı kâğıttaki metin okun
duktan sonra okunacaktır. Okunduktan sonra, 
ayrıca takrir vermiş olan arkadaşlarımız grup
lar arası temsilcilerin imzaladıkları takriri uy
gun buldukları takdirde, kendi önergelerinde 
ısrar edip etmekdikleri de ayrıca sorulacaktır. 

İkinci maddeye geçiyoruz. Evvelâ ikinci 
maddeyi okutuyorum : 

Kuruluş : 
MADDE 2. — Diyanet tşleri Başkanlığı, 

bir Başkanın yönetimi altında, iki Başkan 
yardımcısı ile aşağıdaki birimlerden kurulur. 

A.) Merkez Kuruluşu : 
1. Din tşleri Yüksek Kurulu 
2. Din ve Dinî Eğitim ve Öğretim işleri 

Dairesi 
3. Teftiş Kurulu 
4. Hukuk Müşavirliği 
5. Personel Dairesi 
6. Donatım Müdürlüğü 
B.) îllor Kuruluşları : 
.1. II Müftülükleri 
2. ilce Müftülükleri. 

26 . 5 .19S5 O : 3 
BAŞKAN — Şimdi bütün gruplar adına müş« 

tereken imzalanmış olan ve ikinci maddeye ye
ni bir metin teklif eden önergeyi okutuyorum. 

Arkadaşlarım bu önergeyi alâka ile takibe-
dorlcrse, kendi önergelerinde ısrar edip etme
mek hususundaki sualimize daha vazıh cevap 
vermek imkânını bulurlar. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkında Kanun tasarısının 2 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adma 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
C. K. M. P. Grupu adma M. P. Grupu adına 

Sivas Bolu 
Cevad Odyakmaz Kâmil inal 

Y. T. P. Grupu adına 
' Bitlis 
Nazif Giray 

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. Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Ol

gunlaştırma Dairesi, 
3. Teftiş Kurulu 
4. Hukuk Müşavirliği 
5. Personel Dairesi 
6. Donatım Müdürlüğü 
B.) İller Kuruluşları : 
1. II Müftülükleri 
2. İlce Müftülükleri. 

BAŞKAN — Şimdi okunmuş olan takrir mü-
vacehosinde ayrıca takrir vermiş olan Sayın 
Arif Güncr, kendi takririnizde ısrar ediyor mu
sunuz ? 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Etmi
yorum. 

BAŞKAN — Takririniz geriverilmiştir. 
Sayın Mehmet Geçioğlu?.. Burada yoklar. 
Sayın Ahmet Çakmak?.. (Yok). 
Sayın Turgut Çulha, verdiğiniz takririnizde 

ısrar ediyor musunuz? 
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TURGUT ÇULHA (Bolu) — Ediyorum. 
BALKAN — Israr ediyorsunuz, şu halde bu 

üç takriri de okutuyorum. Okunduktan sonra 
oyunuza sunacağım. 

Başkanlığa 
2 nci maddenin 3 ncü fıkrasının Teftiş Ku

rulu yerine «Denetleme Kurulu» olarak değişti
rilmesini arz ederim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, .önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci takriri okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının 2 nci madde (A) bendinin, ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ederim. 

Adana 
Mehmet Geçioğlu 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının 
meslek bilgilerini geliştirme dairesi. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin merkez kuruluşları kısmına, 

7 Turizm Müdürlüğü ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

BAŞKAN — Sayın Çulha'nm önergesine ko
misyon katılıyor mu ? 

KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN TELLİ 
(Erzurum) —Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

- 6 5 
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Sayın Kılıç siz bir şey mi istiyorsunuz? 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — İkinci madde 

hakkında benim de bir takririm vardı. 
BAŞKAN — İkinci madde hakkında bizdeki 

takrirler bunlardır. 
Saym Şener sizin de bir önergeniz var Arif 

Hikmet Güner ile birlikte vermişsiniz. Israr 
ediyor musunuz yeni gelen metin karşısında? 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Israr et
miyoruz. 

BAŞKAN — Israr etmiyorlar, geriverilmiş-
tiı\ 

Sayın llyas Kılıç sizin de önergeniz vardır. 
Bu önergeniz bu kanun tasarısının müazkere-
siyle ilgili bir birleşimde okunmuş, oylanmış ve 
reddedilmiştir. 

Şimdi okunmuş olan ve grup mümessillerinin 
imzaladığı önerge oyunuza sunlacaktır. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKSAY (Adana) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılyor. Oyunuza 

sunuyarunı: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz bu metni .ikinci madde ola
rak oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
A) Merkez kuruluşu 

Başkan : 
MADDE 3. — Diyanet İleri Başkanı ku

ruluşun bütün çalışmalarını düzenlemek, yü
rütmek ve denetlemekle görevlidir. 

Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanın 
göstereceği kimse, Başkanın göstermediği hal
lerde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Diya
net İşleri Başkanına vekillik eder. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında gruplar 
arası önerge yok, yalnız şahısları adına veril
miş önergeler var, bunları sırasiyle okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakmdaki kanun tasarısının 3 ncü maddesi
nin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Kayseri 
Mehmet Sağlam 



M. Meclisi B : 116 
Madde 3. — Diyanet İşleri Başkanı, kurulu

mun bütün çalışmalarını bu karnındaki esaslar için
de düzenlemek, yürütmek ve denetlemekle görevli
dir. Başkanın bulunmadığı hallerde. Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkanı veya Başkan yardım-

• eılarından biri, Diyanet İşleri Başkanına vekil
lik eder. • . . • 

BAŞKAN — Sayın Sağlam, komisyon üçün
cü maddenin olduğu gibi kabulünü ister. Tsrar 
ediyor musunuz ? (Yok sesleri) 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 3 ncü maddesinin 2 nci satırı ba

şındaki (kuruluşun) kelimesinden sonra: (Ve 
Din Şûrasının) kelimelerinin eklenmeseini say
gı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asını Eren 

Gerekçe : 
Din Şûrası, kuruluşa daimi olarak, girmiyen 

bir organ olduğundan maddedeki anagörevle-
re (Din Şûrası) nm da eklenmesi, zaruridir. 

BAŞKAN — Sayın Eren, siz takririnizde ıs
rar ediyor musunuz ? 

ASIM EREN (Niğde) — İkinci madde için 
de takririm vardı, okutmadığınız için vaz geç
tim.... 

BAŞKAN —- Efendim evvelâ bir takrir üze
rinde sorulan suale cevap verin, sonra bir şikâ
yetiniz varsa onu da hallederiz. Şu okunan 
takririnizde, ısrar ediyor musunuz ? 

ASIM EREN (Niğde) — ikinci madde üze
rinde önergem vardı, okunmadığı için vaz geçi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Eren, sizin ikinci madde
de değil, birinci madde hakkında verdiğiniz bir 
önerge varmış, reddedilmiş. İkinci maddede de-
ğil. 

. Şu halde bu üçüncü madde ile ilgili önerge
nizde ısrar ediyor musunuz efendim ? 

ASIM EREN (Niğde) — Etmiyorum. 
BAŞKAN •— Önerge geriverilmistir1. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

gibi tedvin edilmesini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

tlyas Kılıç 
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«Başkanın bulunmadığı hallerde kendisine 

yüksek Din eğitimi görmüş olan yardımcı vekâ
let eder.» 

BAŞKAN — Sayın Kılıç siz ısrar ediyor mu
sunuz ? 

ILYAS KILIÇ (Samsun) —Isra r ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin 22 nci madde hükmüne mu

vazi olarak; 
Madde : 3. 
Başkanın bulunmadığı hallerde kadro dere

celeri itibariyle sıra ile Başkan yardımcıları 
vekillik ederler. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu? Burada yok
lar. 

Sayın Başkanlığa 
Madde : .3. 
İkinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ederim. 
«Başkanın bulunmadığı hallerde, başkan yar

dımcılarından biri Diyanet işleri Başkanına ve
killik eder.» 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

BAŞKAN — Sayın Gürer?.. Yok. 
Sayın Kılıç siz ayrıca söz istiyorsunuz tak

ririniz hakkında, buyurun efendim. Konuşma
lar beş dakika ile kayıtlıdır. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım; üçüncü madde hakkında bir tak
rir verdim ve takririmde ısrar ediyorum. Çün
kü, bütün Devlet teşkilâtında üst kademede bu
lunanlar, umum müdür, onun muavinleri'-var
dır. Muavinlerden kasıt umum müdürün olma
dığı zamanlarda otomatikman onun yerine bak
masıdır ve vazifesinin bir kısmını da o varken 
üzerine almaktır. 

Şimdi, Diyanet İşleri Başkanının iki tane 
muavini var ve bunlardan bir tanesi de 
hassaten yüksek din eğitimi görmüş insan
dır. O halde (bir teşkilâtın içerisinde o teşkilâ
tın başındakinden sonra ikinci derecede bir 
kimse varken, teşkilâtta hiyerarşi itibariyle 
üçüncü, dördüncü, sırada gelen bir kimsenin 
o teşkilâtın başındakinin ayrılması «nebeviyle 
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yerine geçmesi, Devlet idaresinde biraz garip 
görünmektedir. Binaenaleyh, tatbikatta bana 
bu şekilde bir misal gösteremezsiniz. Şimdi, 
PTT Umum Müdürlüğü izinli iken, onun yeri
ne Personel dairesi Başkanı mı bakar, yoksa 
PTT Umum Müdür muavinlerinden biri mi 
bakar? Elbetteki, bir tanesi bakar. Binaenaleyh 
Genelkurmay Başkanı.. O da aynı şekildedir. 
Kendisi ayrıldığı zaman yerine en kıdemli 
olan birisi bakar. Şu halde, bu maddede bir 
garabet vardır. Komisyon bizi tatmin ede
cek mahiyette izahatı ne kadar verirse versin 
b.enim Devlet anlayışım (bu işin bu şekilde de
ğil, Başkanın ayrılması halinde yüksek din 
eğitimi görmüş olan yardımcılarından birisi
nin bakması şeklindedir. Bu hem doğrudur, 
hem hukukidir, hem de tatbikata uymaktadır 
.ki, bunlardan birisi yüksek din eğitimi gör
müş olduğuna göre, bu şekilde kabul edilme
sinde fayda vardır. Takririmin kabul edilmesi
ni ve iltifat görmesini rica ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun söz
cü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GİYA-
SETTÎN KARACA (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, üçüncü madde üzerinde verilmiş 
olan takrirleri ve bu konu üzerinde görüşleri
ni belirten llyas Kılıç'm konuşmalarını dinle
dim. Komisyon adına arzı cevabedeceğim. 

Saym llyas Kılıç Beyin ifade buyurduk
ları, esasında 3 ncü maddenin metinde aynen 
meknuzdur. Bundan 'başka bir mâna çıkarmak 
da mümkün değildir. 3 ncü maddenin ikinci 
bendi der ki; «Başkanın bulunmadığı hallerde 
Başkanın göstereceği kimse». «Başkanın göste-
tereceği kimse Başkan yardımcılarından her 
hangi biri olabilir. Yani Başkan, Başkan yar
dımcılarından her hangi birini gösteremez di
ye ,bir kayıt yoktur. Bütün bunlara' rağmen 
bu müessesenin kendine göre bir hususiyeti, 
kendine göre bir özelliği vardır. Bu hususi
yet içerisinde görev alan kimselerin şahsiye
ti, meslekî' ehliyetleri ve onların ayarlanışmın 
da bu "görevi tekabbül etmesinde Önem derece
si mühimdir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevi
ni üzerinde derühde eden bir kimse bunun mâ
nevi kıymetini şüphesiz herkesten daha iyi tak
dir öder. Bunu takdir edecek durumda bulu
nan Başkan, kendi yerine bulunmadığa zaman 
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tevkil edeeeği şahsın en az kendisi kadar mâ
nevi vasıfları yüksek, şahsiyeli, itibarlı olan 
bir kimseyi seçeceği kadar tabiî bir şey ola
maz. Kendinden sonra gelecek kimsenin bu 
müessesenin mânevi şahsiyetini zedeleyecek 
veya temsil kudretini haiz olmıyan kimseyi 
getirmesi böyle bir kimsenin hatırından dahi 
geçmez. Bu sebeple komisyonumuz bu büyük 
camianın içerisinde en ehil bulduğu kimseyi seç
mek yetkisini vermiştir. Bu yetkiyle iki yar
dımcıdan her hangi birini de seçebilir. Şayet 
Diyanet İşleri Reisi her hangi birini seçmedi
ği takdirde 5 nci maddede yazılı Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkanı Diyanet İşleri Baş-
ıkanıi olarak görev alacaktır. Biz Din İşleri Yük
sek Kurul Başkanını ilk fırsatta yerine getir
miyoruz. Çünkü, yüksek bir ilim kurulu başka
nıdır. Komisyon adına görüşümüz bundan iba
rettir. Arkadaşlarımızın maddenin ve kanun 
metninin zedelenmesi bakımından tasarının 
bu maddesini olduğu gibi kabul etmesini bil
hassa istirham ederim. 

Saygılarımla. 

(Komisyona sual soralım sesleri) 

BAŞKAN — Sualden evvel söz istiyenler 
var. Sayın Fahrettin Kerim Gökay buyurun. 

FAHRETTİN KERİM ĞÖKAY (İstanbul) 
— Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Sabri Bey siz de mi söz isti
yorsunuz? Buyurun efendim. 

SABRİ VARDARLI (İstanbul) — Huhte-
rem arkadaşlar, tasarının üçüncü maddesinde 
idare hukukunda bugüne kadar olmıyan bir 
halefiyat müessesesi getirilmektedir. İdare hu
kukunda halefiyet yoktur, hiyerarşi vardır. 
Hiyerarşi de bunada başkandan sonra gelmek
te olan başkan yardımcılarına aittir. Binaen
aleyh, llyas Kılıç'm takriri her bakımdan ye
rindedir. İdare hukuku prensiplerine uygundur. 
Bu şekilde uygulamanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
bir usuli noktayı arz etmek mecburiyetindeyim. 
Komisyon adına Komisyon Başkanı, yalnız 
takrir sahiplerinin konuşması lâzımgeldiği yo
lunda bir karar vardır, dediler. Bu karar bası
lıp dağıtılmış olan metinlerle ilgilidir. Halbu
ki, bâzı konularda komisyon yeniden -metin ge
tirmiştir. Komisyon bunları kabul ediyor, grup
lar arasıı metinleri getirmiştir. Milletvekilleri* 
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nin bu konuda konuşma imkânı ellerinden alı
namaz.. Buyurun efendim. , 

AZlZ ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, sayın arkadaşım Kılıç'in, 
verdiği takrir yerinde olamaz. Çünkü kanunun 
)bu maddesinde Diyanet işleri Riyasetinin ayrı
ca diğer umum müdürlükleri gibi kadrolu ve
ya ücretil, maaşlı bir umum müdür muavinlik
leri yoktur. Burada Diyanet İşleri Riyaseti... 

BURHAN AKDAĞ (Sakarya) — Üç tane 
var. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyin. 
AZlZ ZEYTÎNOĞLU (Devamla) — Diya

net işleri Riyasetinin kendi göstereceği kimseler 
ancak ona vekalet edecektir. Binaenaleyh, Diya
net işleri Reisi bulunmadığı hallerde birinci 
(derecede kimi görtereceği bu maddede zikredil
mekte, andan sonra bu da bulunmadığı takdir
de diğer birine vekâlet etme salâhiyetini ver
mektedir. 

Binaenaleyh, Diyanet işleri Reisinin bu şe
kilde kendisine kadrolu bir muavini olmadrğma 
göre, ibu tekrir yerinde olamaz. Diyanet işleri 
reisinin göstereceği zat vekâlet eder. Binaen
aleyh, bu takrir yerinde olamaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Geçioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım,; bu maddede reisin gaybu
betinde kimin vekâlet edeceği sarahaten beyan 
edilmiştir. Yüksek Din Kurulu Başkanı veya
hut üyesinden birini tevkil eder, deniyor. Bu
nun sebebi hikmeti şu: ilmî hukuku müsellem 
olan bir kimseyi 'buraya getirip... (Gürültüler) 
Efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oturdu
ğunuz yerden müdahale etmeyin. ' Gecenin şu 
saatini değerlendirmek vo işi çıkarabilmek için 
sükûnet asıldır. 

MEHMET GEOÎOĞLU (Devamla) — «Baş
kanın 'bulunmadığı hallerde Başkanın göstere
ceği kimse Başkanın göstermediği hallerde Din 
işleri Yüksek Kurulu Başkanı Diyanet işleri 
Başkanına vekâlet eder» d'yor. Bu sarahat kar
şısında muavinlerinin birisinin vekâlet etmesi
ni kabul etmek doğru değildir. Kanaatim budur, 
bu takrire rağbet göstermemenizi rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —- Başka söz istiyen? Yok. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Var, 

Efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum^ — Sa

yın arkadaşlarım, dâva bir meselenin her va
kit nizamında ve usulünde yürümesidir. De
min arkadaşımızın da söylediği gibi, bu bir hi
yerarşi meselesidir. Diyanet işleri Başkan ve
killiğine gelen adam her halde bomboş bir adam 
değildir. Orada tabiatiyle bu vazifenin nam-
zetidir. Demin arkadaşımız buyurdular ki, kad
roda böyle bir şey yok. Halbuki, kadroyu 
açarsak, cetvelde bir başkan ve üç başkan yar
dımcısının fiilen mevcudolduğunu görürüz. 
Eğer biz bu hiyerarşiye riayet etmezsek, bizzat 
teşkilât içinde de'kikodu olur. Bu kadar ehem
miyet verilen bir dâvada ileride dedikodular
dan sıyanet etmenizi rica edeceğim. Bu bir sı-
yanet olur. Bu iş daha salim bir şekilde yürür. 
Yoksa, dedikodudan kurtaramazsınız, bu mü
esseseyi. Bırakın, yanında mevcut yardımcılar
dan, üiç tanesinden her hangi biri vekâlet etsin, 
efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 
Saym Aka. 

HALIT FİKRET AKA (Nevşehir) — Muh
terem arkadaşlar; bu madde son derece mühim 
bir maddedir. Diyanet işleri Başkanlığı Hükü
metin, Anayasanın kabul ettiği bir makamdır. 
Bu makama sübjektif ölçülerle vekil tâyin edi
lemez. Elbette muavinin normal olarak vekil 
olması icabeder. Kabul edelim ki, bir Diyanet 
işleri Başkanı aniden, bir anda rahatsız olabi
lir. Vekil bıraktığı kimsenin nasıl olacağı bi
linmediği takdirde, normal bir yerine bırakma 
da olmıyabilir. Bu bakımdan istirham ediyo
rum, komisyon bu maddeyi tekrar düşünsün. 
Hakikaten ehemmiyetli bir şeydir. Sonra, biz 
bir lâik milletiz, Başkanın yarine bırakacağı 
kimsenin nasıl olacağı da kestirilemez. Bu ba
kımdan kanuna bir madde konulsun. Arkada
şımızın fikri doğrudur, takririne rey vermenizi 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok... 
Şimdi, Saym Şehmuz Arslan, sualinizde ıs

rar ediyor musunuz ? 
ŞEHMUS ARSLAN (Diyarbakır) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, sorun lütfen, komis

yon da yerinden cevap versin lütfen. 
ŞEHMUS ARSLAN (Diyarbakır) — Efen-

j dim, bizim bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Mec-
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üslerinde idare faraza Meclis Reisi olmadığı 
hallerde zatı âliniz Reis olarak vazife görürsü
nüz. Vilâyetlerde valilere vali muavinlerinden 
birisi vekillik etmek mecburiyetindedir. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Ar
kadaşımız sorusunu sorsun. 

ŞEHMUZ ARSLAN (Devamla) — Diyanet 
işleri Reisinin 3 tane reis muavini olduğuna gö
re, şimdi Diyanet İşleri Reisi her hangi bir se
beple ayrıldığı takdirde kim vekâlet edecek? 
Teşkilâttan birini getirdiğimiz zaman, bu teş
kilâtın içindeki insanlar, bizzat reisvekillcri ne 
düşünecekler? Komisyon cevap versin, lütfen. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — Efendim, bir defa 
Sayın Şehmuz Arslan'm buyurduğu gibi, reis 
yardımcısı 3 değil, iki tanedir, tasrih ederim. 
Saniyen kürsüde konuşurken arz ettiğimiz gi
bi, Diyanet İşleri Reisi, bir yere ayrıldığı za
man, yardımcılarından her hangi birini yerine 
vekil seçebilir. Fakat, Yüksek Din Kurulu 
Başkanına da bu görevi devretmeleri müm
kündür. Eğer yardımcılardan her hangi birisi
ni veya bir başkasını tevkil etmediği takdirde, 
Yüksek Din Kurulu Başkanı otomatikman ken
disinin vekilidir. Bunda mânevi şartlan haiz 
bir kimsenin getirilmesi bakımından, Diyanet 
İşleri Başkanı kendisinin temsil ettiği müesse
senin başına en az kendisi kadar otoriteli, ma
lûmatlı, mercii bakımdan kıymetli bir kimseyi 
getireceğinden kimsenin endişesi olmasın. Ko
misyonumuz bu görüştedir, ısrar ediyoruz ar
kadaşlar. (Gürültüler, söz istiyorum, sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ev
velâ sözler bittikten sonra suallere sıra gelir. 
Biz de burada başka söz istiyen var mı dedik. 
Hiç kimse söz istiyorum demedi. Onun için söz 
istiyenlere söz veremiyeceğim. 

BURHAN AKDAĞ (Sakarya) — Sual sora
cağım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturunuz, şu 
sözümü bitireyim. İsticalinizin sebebi nedir? 

BURHAN AKDAĞ (Sakarya) — İsticalimin 
sebebini arz edeyim, müsaade edin. 

BAŞKAN — Sualler henüz bitmemiştir. Su
al soracak arkadaşlar sual sorabilirler. Yalnız 
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çok rica ederim sualleriniz söz ve mütalâa şek
linde olmasın, sadece sual şeklinde olsun. 

Şimdi Sayın Çanga, buyurun. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Şimdi Sa

yın Balkanım, Diyanet İdleri Balkanının ani
den vefatı halinde, kendisine vekil de tâyin 
edemediğine göre bu ahvalde kim vekâlet ede
cektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARACA (Erzurum) — Arkadasınız Sa
yın Çanga'nın sualinin cevabı; üçüncü madde
nin son fıkrası çok sarihtir. Diyanet İşleri Başka
nı yerine birisini tevkil etmediği halde, ki ölüm 
halinde de tevkil edemiyor, bu gibi hallerde 
otomatikman Yüksek Din Kurulu Başkanı Di
yanet İşleri Başkanının vekilidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Esengin, suali
nizi sorun. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Komis
yondan şunu öğrenmek istiyorum. Neden mad
deyi sarih olarak yazmıyorlar. Diyanet İlleri 
Başkanının gaybubetinde şu kimse vekâlet ede
cektir diye, açık olarak maddeye koymuyorlar. 
Sualim bu. Niçin böyle dolambaçlı yallardan 
gidiyorlar. Şu memur edilmiştir, demiyorlar? 

BAŞKAN — Buyurun Burhan Akdağ. 
BURHAN AKDAĞ (Sakarya) — Muhterem 

arkadaşlarım, 5 seneden beri bu Karma Komis
yonun, Kurucu Meclisten bu yana Diyanet İş
leri Teşkilât kanunu tasarısını görüşen Geçici 
Komisyonun Sözcüsü olarak vazife görmekte
yim. Muhterem komisyondan bu durumu açık
lamasını istiyorum. Yüksek Din Kurulu üye
lerinin vasıfları nelerdir? Eğer Yüksek Din 
Kurulu Başkanı öldükten sonra Atenegoras bu
nun yerine tâyin edildi derse... (Şiddetli gürül
tüler) Beyefendi... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
BURHAN AKDAĞ (Devamla) — Bu mü

essese kolektif bir müessesedir. İstirham edi
yorum komisyon ısrar etmesin. 

BAŞKAN — Efendim, sualiniz ne? Mütalâa 
beyan ettiniz. Konuşmalar bitmiştir. 

BURHAN AKDAĞ (Devamla) — Komisyon 
bu meselede iki tane başkan yardımcısının nite
liği ve bu iıi yapacak insanların seçiminde, 
tâyininde niteliğini göz önünde tutarak bu vas
fı haiz olduklarını kabul ediyor. Getirmek is
tedikleri sistem doğrudur. Yüksek din adamı-
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nın yerine vekâlet edecek insan kendisinin yar-
dımcısıdır. Bu bakımdan komisyondan istir
ham ediyorum. Niçin yardımcılarının vekâle
tini kabul etmiyorlar? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
bir mesele vuzuha kavuşmalıdır. Burada sual 
sorma vesilesiyle mütalâa beyan etme usulünü 
ihdas edersek, bu tasarının müzakeresini ve 
bitirilmesini bu gece tamamlıyamayız. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Kalsın 
yahu, ne yapalım? 

BAŞKAN — «Kalsın yahu, ne yapalım» de
diğinize göre, bunu yalnız sizin değil bütün 
Meclisin söylemesi lâzımdır. O zaman bir mâ
na ifade eder Sayın Esengin. Yoksa, «kalsın 
yahu»1 demenizin ehemmiyeti yoktur. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Niçin 
böyle geçiştiriyorsunuz? 

BAŞKAN — Başkanlık konuşmaları hiçbir 
şekilde tahdidetmemektedir. Müşahade ediyo
ruz ki, gecenin bu geç saatinde, şuraya gelmek 
lûtfunda bulunan bütün arftadaşlarımız bu ta
sarının biran evvel müzakere edilip bitirilmesi 
kaygusundadırlar. Riyaset Divanına bu kay-
gunun inikasıdır bizi böyle konuşturan. Baş
ka bir şey değil. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım şimdi suallere de
vam ediyoruz. Efendim sualler ve sözler hak
kında kifayet gelinceye kadar konuşulacaktır. 

Sualinizi sorun Sayın Vardarlı. 
SABRI VARDARLI (İstanbul) — İki sayılı 

cetvelde, cami görevlileri meyanmda 1 100 li
ra kadrolu imam - hatip ihtisas yerinden gel
miş bir şahıs Diyanet İşleri Başkanı tarafından 
onun gaybubetinde yerine vekil tâyin edilebilir 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARACA (Erzurum) — Edilemez. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır 
sualler hakkında, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Suallerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
îhsan Ataöv 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; biraz evvel okuttu
ğum önergeleri sıra sıra tekrar okutup oyunuza 
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sunacağım. Yalnız bu arada, bütün önergeler 
okunduktan sonra Sayın Şinasi Osma bir öner
ge daha göndermiştir. Bu önerge hakkında mua^ 
mele yapılnııyacaktır. Çünkü, bütün önergele
rin okunduğu zaman sırada okunması lâzımdır. 

(Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon buna katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Eren önergesini geri aldığı için mua
meleden kaldırılmıştır. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komsiyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TÎN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Efendim, tereddüt hâsıl oldu. Arkadaşların 
ayağa kalkmaları suretiyle , sayım yapacağız. 
Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 

Sayın llyas Kılıç, şayet önergeniz kabul edi
lirse bir ihtilâf olmaması için, «eğitim görmüş 
olan yardımcı vekâlet ederi» diyorsunuz, bu tâ
birin, «yardımcısı vekâlet eder» şeklinde tashi
hini kabul eder misiniz? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Olur efendim. 

BAŞKAN —- Efendim, oralarda dolaşmayı
nız, sayımda güçlük çekiyoruz. t 

önergeye katılmayanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor ınu, yoksa 
önergeyi istiyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TlN KARACA (Erzurum) — Filhal iştirak et
miyoruz. Maddeyi tedvin etmek üzere geri alı
yoruz. 

BAŞKAN — Madde, dikkate alman önerge 
ile komisyona geriverilmiştir. (Adalet Partisi 
sıralarından, gürültüler) 

Arkadaşlar, lütfen müzakereleri takibede-
lim, efendim. Arkadaşlarını, lütfen karşılıklı 
konuşmıyalım. 
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Dördüncü maddeye geçiyoruz. (Adalet Par

tili ve C. H. Partili milletvekilleri arasında kar- i 
şılıklı konuşmalar ve münakaşalar) I 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde karşılık- j 
lı konuşmalarla müzakerelere devam imkânı 
kalmazsa, celseyi tatil etmek durumunda kala
cağız. Lütfen müzakereleri takibedelim. 

Üçüncü madde ile ilgili olarak kabul edil
miş olan önerge, komisyonun talebi üzerine ko
misyona verilmiştir. 

Bu madde ile ilgili iki önerge daha vardır, 
bunları da okutup reylerinize sunacağım. Lüt
fen yerlerinize oturun. 

(Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN-— Komisyon önergeye katılıyor 
ftıı! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TtN KARACA (Erzurum) —• Katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. I 

(Sakarya Milletvekili Musli'hittin Gürer'in 
önergesi tekrar okundu.) I 

BAŞKAN — Biraz evvelki önerge ile bu I 
önerge aynı mahiyettedir. Bu sebeple muamele
ye konulmıyacaktır. 

Şimdi üçüncü madde üzerinde bir tek öner- I 
ge kabul edildi. Komisyon filhal katılmadığı I 
için önergeyi istedi, madde ile komisyona ve- I 
rildi. 

Dördüncü maddeye geçiyoruz. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Efendim, usul hakkında söz istiyo- I 
rum. I 

BAŞKAN —• Sayın Bakarı Riyasetin tutu- I 
munda bir usulsüzlük olduğu iddiasında misi- I 
nız? I 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde),— Evet efendim. . I 

BAŞKAN — Buyurunuz. I 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlarım; gecenin I 
bu saatinde bu kanunun çıkması için lütfedip I 
teşrif ettiğiniz için hepinize sonsuz minnetlerimi I 
arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yal- I 
mz öyle zannediyorum ki, Muhterem Riyaset I 
bir usulî hataya düşmektedir. Kanun tasarısının I 
bütünü hakkında görüşmeler açılmış ve bu gö- | 
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rüşmelerin yüksek oylarınızla bittiği ilân edil
miş ve karara bağlanmıştı. Maddeler üzerinde 
değiştirge Önergeleri verilmiştir. Değiştirge 
önergelerinin üzerinde önerge sahiplerinin sade
ce değiştirge Önergeleri üzerinde söz alması yine 
Yüksek Heyetinizce kabul edilmişti. Komisyo
nun yeni bir metin getirmesi mevzuubahis de
ğildir. Komisyon aslında Karma Komisyon met
nini getirmiştir ve bunun üzerinde ısrar etmiş
tir. Sadece bir centilmen anlaşması, Parlâmen
toyu teşkil eden, bütün siyasi grupların iştirak 
ettiği bir centilmen anlaşması sonunda bütün 
grup başkanlarının müştereken imzaladığı tak
rirler şimdiye kadar ikinci maddede olmuştur. 
Komisyon iştirak etmektedir. Binaenaleyh, yeni 
bir metin getirilmesi mevzuubahsolmadığma gö
re, takrir sahiplerinden başkasının konuşma
ması icabettiği kanaatindeyim. 

Şayet Riyaset de bu şekilde görüyorsa zanne
diyorum görüşmeler biraz daha ihtisar edilmiş 
olacaktır. Bunu izah etmek için söz aldım, özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Bakanın ifade ettiği husus, ayrıca Sayın Fahir 
Giritlioğlu arkadaşımız tarafından da bir öner
ge ile Riyasete arz edilmiştir. Ve yine Sayın ih
san Ataöv arkadaşımız da verdiği önergede da
ha önce böyle bir kararın alındığını ifade et
mektedir. Bu sebeple varsa böyle bir önerge ve 
bu yolda bir karar alınmış ise, Riyaset bunu 
tetkik ettikten sonra durumu Heyeti Âliyenize 
arz edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; daha evvel verilmiş 
ol'an önergelerin tetkikinden de bu yolda bir ka
rar alındığı neticesine varılmamıştır. Sadece 
tümü üzerinde görüşme yapılmış ve maddelere 
geçildikten sonra bütün maddeler komisyona 
verilmiştir. Ama şu anda elimizde bir takrir 
var. Bu takrirde, daha önce verilen karara gö
re, «parti temsilcilerinin yeni getirdiği metin dı
şındaki maddeler üzerinde yalnız takrir sahip
lerinin görüşmesi, başkasına söz verilmemesini 
arz ederim» denmektedir. Bu önerge Sayın ih
san Ataöv'e aittir. Bu önergenin birinci kısmı 
yani, daha önce verilen bir karara göre deni
yor ki, böyle bir karar yoktur. Sadece ikinci 
kısmı oya sunarak meseleyi halletmek mümkün 
olacaktır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan müsaade ederseniz bir mâruzâtım var. 
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BAŞKAN — Bu takrir hakkında buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım, kujsura bakmayın, ben sadece ya
pıcı olarak fikir arz etmek isterim. Bu öner
geyi kabul ettiğimiz takdirde birçok arkadaş
lar bu sefer mütemadiyen önerge verecekler ve 
sadece kendi konuşmaları istikametinde gidile
ceği kanaatindeyim. Bu benim kanaatim. Ama 
lütfetsinler arkadaşlarımız, biz burada kısa ko
nuşalım, encümenden de rica edeceğiz, komis
yondan da rica edelim, bu kanunun çıkması için 
şu geç zamanda bütün arkadaşlarımızın mesai
lerinden ve hattâ birçok durumlarından feda 
ederek gelmeleri hususunda birleşik olarak, za
ten gruplar birleşmiştir, hiçbir fark gözetmek
sizin bu hususu elbirliği ile kabul edelim, Sayın 
Başkanlık da buna müsaade etsin, böyle bir şey 
yoktur. Evvelce de karar alınmamıştır. Alına
cak olan kararda eğer, sadece önerge sahipleri 
konuşacaksa, bu kanunun hiçbir tarafı tetkik 
edilmemiştir. Bunun için de birçok noktalar 
usulsüz olacağında ve kanunun esas esprisine 
aykırı gideceği için bu kanun iyi bir kanun 
olarak çıkmıyacaktır. Lütfen bu önergeyi oyla-
mıyalım, oylandığı takdirde menfi oy verilme
sini istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım; kanunun müzakeresine başlandığı 
gün Riyasette şu anda Riyaset eden Muhterem 
Ferruh Bey bulunuyordu. «Tümü üzerindeki gö
rüşmeler bittikten sonra maddeler üzerinde yal
nız önerge sahipleri önergelerini izah sadedinde 
konuşacaklardır.» beyanını Sayın Reisimiz o za
man ifade etmişlerdi. Ben önergemin birinci 
.kısmında o husustan bahsettim. Bundan sonra 
verilecek önergeler esasen kabul edilmiyecekti. 
Yalnız komisyonun partiler tarafından değişik
liğini kabul ettiği kısım üzerinde yeniden bura
da müzakere açılabilecektir. Kanun tasarısının 
müzakeresine başladığımız gün vardığımız pren
sip kararı bu idi. Sayın Şener arkadaşımızın 
«yeni önergeler gelecektir» şeklindeki beyanına 
katılmıyorum, önergeler zaten gelmişse riyaset 
makamı tarafından bir tasnife tabi tutulmuştur. 
Partiler arası komisyon da bunun üzerinde ge
rekli mütalâada bulunmuştur. Bu kanunun bi
ran evvel çıkabilmesi için ne yeni önerge veril
mesi -cihetine gidilmesi ve ne de maddeler üzerin
de her önerge için her arkadaşın konuşması bi-
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zim işimizi çabuklaştırmaya mânidir. Zaten böy
le olacak olsaydı tasarının tümü üzerinde görüş
meye lüzum kalmazdı. Her önerge üzerinde her 
arkadaş konuşacak olduktan sonra, o zaıman ta
sarının tümünü birden konuşup da, maddeler 
üzerinde konuşmayı ihtisar etmezdik. O bakım
dan önergeyi kabul edersok, diğer maddeler üze
rinde önerge sahipleri konuşur kanun daha ça
buk çııkar. Ve her arkadaş söz almak suretiyle 
vakti uzatmaz. Esasen söz alan arkadaşımız da 
görüyorum ki; meselenin esasında değillerdir. 
Nihayet Komisyonun getirdiği maddeler parti
ler arası anlaşmaların neticesi olarak burada çık
maktadır. O bakımdan lütfedin, kerem edin bu 
takriri kabul edelim. Yalnız önerge sahipleri 
önergelerini izah etsinler. Parti temsilcilerinin 
yeni getirdiği maddeler üzerinde tartışma yapa
lım. Diğer kısımları biran evvel oylıyalım. Ben 
bunun için önerge vermiş bulunuyorum. 

BAŞKAN— Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Vardarlı'ya söz vermeden evvel bir hususu açık
lamak istiyorum. Benim tarafımdan Sayın Ata
öv un dediği gibi, «yalnız takrirler üzerinde ko
nuşulacaktır,» şeklinde bir beyan vâki olmamış
tır. 

Benden evvel müzakerelere iştirak eden baş
ka arkadaşlarımın bu yolda bir beyanı varsa onu 
bilmiyorum. 

Şimdi bu takririn aleyhinde Sayın Vardarlı 
buyurun. 

II. ALI DİZMAN (Tokat) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Siz aleyhinde mi söz istiyorsu

nuz? 
ALI DlZMAN (Tokat) — Evet. 
SABRI VARDARLI (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanunun çıkmasında hepi
miz kararlıyız. Ben biran evvel çıkması için de 
çalışmalarımızın icabederse sabaha kadar devam 
etmesinde hiçbir mahzur görmüyorum. Ama bu 
demek değildir ki, bu kanun mutlaka çabuk çık
malıdır ve üzerinde taşıdığı bâzı zafiyet eserleri 
de birlikte çıkmalıdır. Ben bunu bu mânada an
lamıyorum. Burada söz almak, yeniden takrir 
kabul etmemek, bütün bunların Mecliste şu an
da verilecek bir kararla, içtüzüğe rağmen Baş
kanlık tarafından kabul edileceğini ve bu takri
rin bu şartlar altında, Başkanlık tarafından' oya 
sunulacağını da kabul etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; müsaade ediniz bu
nu enine boyuna inceliydim. leabederse, bu ak-
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§am, yarın akşam yine çalışalım, ama çıkan eser 
iyi bir eser olsun. Yarın öbürsü gün bu kanun 
çıktı ama şurası aksak, burası aksak diye şikâ-
yet etmektense, üzerinde fazlasiyle durularak çı
karmakta büyük fayda vardır. Bu bakımdan, bu 
mevzuda enine boyuna konuşmaya imkân ver
sinler, hattâ imkânı varsa Sayın ihsan Ataöv bu 
trlkririni geri alsın, ama mutlaka maddeler üze
rinde tek tek, uzun uzadıya görüşme imkânını 
bize versinler. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman, size söz ver
meden önce bir hususu açıklamam lâzımdır. 
Daha evvel karar var diyorsunuz. Daha ev
vel karar olduğu sizin beyenınızla tevsik-
sik edilmek durumunda değildir. Daha evvel 
kararın olup olmadığı nihayet Riyasete verilmiş 
olan bir takrir ve altında kabul veya ret yolun
da verilmiş bir şerhle sabit olur. Bu sebeple Ri
yasette bugün bir tek takrir vardır o da Saym 
î. Etem Kılıçoğlu tarafından verilmiştir. Bu 
takrirde kabul edilmiştir ki, tümünün oylanıp 
maddelere geçilmesi şekl indedir. 

ALt DÎZMAN (Tokat) — Benim de bu ko
nuda bir takririm vardı, zamanında okunmadı 
Buna itiraz ediyorum. 

BAŞKAN — O ayrı bir husus efendim. Rs-
is o zaman oylamaya lüzum görmedi ise o Rei
sin zamanına ait usuli bir itirazdır. Şimdi bu 
bizi ilgilendirmez. O zaman itirazını yapmanız 
icabederdi. * 

Şimdi muhteremi arkadaşlarım, Sayın İhsan 
Ataöv'ün verdiği önerge şudur; grup tomxlelle-
rinin maddeler hakkında getirdiği yeni metinler 
üzerinde müzakere yapılacaktır. Bunun dışında
ki hususlarda maddeler hakkında takrir veril
mişse takrir sahipleri tavzih sadedinde konuşa
caktır. Hiçbir takrir verilmemişse maddeler oku
nup oylarınıza sunulacaktır. Sayın Sabri Var-
darlı esasen böyle bir takririn oya sunulmasının 
da tüzük bakımından doğru olmıyacağmı belirt
tiler. Riyaset bu kanaatte değildir. Bundan ev
vel Siyasi Partiler Kanununda, ondan evvel As
kerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun mü
zakeresinde. buna benzer kararlar alındı. Bu se
beple böyle bir şey yoktur. Bunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, müsaade buyurursanız bir noktayı grup 
adına tavzih edeceğim. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kabul 

edilmiş olan bu önergeye göre, bundan sonra 
grup temsilcilerinin bâzı maddeler hakkında ge
tirmiş oldukları yeni metin dışındaki maddeler 
hakkında yani; hakkında grup temsilcilerinin 
yeni motin getirmediği maddeler üzerinde sade
ce verilen takrirler üzerinde takrir sahipleri söz 
alacaklardır. Ama, grup temsilcilerinin müştere
ken, bâzı maddeler hakkında yeni metin getirdi
ği olursa o metin hakkında müzakere cereyan 
edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Heyeti 
Umumiyenizce kabul edilmiş olan 3 ncü maddeye 
bir tadilât istiyen önerge üzerine Komisyonun 
yeni getirdiği metni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ederim. 
Geçici Komisyon sözcüsü 

Erzurum 
Gıyasottin Karaca 

Madde 3. — Diyanet İşleri Başkamı, kurulu
şun bütün çalışmalarını düzenlemek, yürütmek 
ve denetlemekle görevlidir. 

Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkanın 
güatereceği, başkan yardımcılarından birisi, baş
kanın göstermediği hallerde Din İşleri Yüksek 
Kurulu Başkanı Diyanet İşleri Başkanına ve
killik eder. 

(Fark yok ki, aynı maddeyi yine getirdi ses
leri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Komis
yon daha evvel heyetinizce kabul edilmiş olan 
önerge üzerinde, önergeyi aldıktan sonra yeni 
metni getirmiştir. Bu yeni metni okuttuk... (Or
ta sıralardan bir defa daha okunsun sesleri) Ye
niden okunmasını mı istiyorsunuz? (Evet sesle
ri)... Peki yeniden okutalım, lütfen dinleyin. 

(Komisyonun yeni getirdiği 3 ncü madde 
hakkındaki önerge tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyonun bu metnini oyu
numa sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu metni 3 ncü madde metni olarak oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
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Başkan yardımcıları : 
MADDE 4. — Diyanet İşleri Başkan yar

dımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri 
düzenler ve yürütür. 

• BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında sadece 
bir tek önerge vardır. Sayın MusMhittin G-ürer 
buradalar mı efendim? Yok. Önergeyi okutup 
oylarınıza sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 4. — 

Bir fıkra eklenmesini arz ederiz. 
«Başkanın bulunmadığı hallerde yüksek din 

eğitimi görmüş Başkan yardımcısı başkana ve
killik eder.» 

Samsun -' Sakarya. 
îlyas Kılıç Muslihittin Gürer 

.BAŞKAN — Bu hususu 3 ncü maddede yok 
zannederek 4 ncü maddeye ilâve edilmesini is
temiştir. Daha evvel yoktu. Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA-
SETTlN KARACA (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Din işleri Yüksek Kurulu : 
MADDE 5. '— Din işleri Yüksek Kumlu, 

Diyanet işleri Başkanlığının en yüksek ka
rar organı olup, bir başkan ile on üyeden te
şekkül eder. 

Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Din işleri 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 vertmek. 

Tetkiki istenen eserler hakkında, mütalâa 
bildirmek, 

c) Din ile ilgili soruların cevaplarını ha
zırlamak, 

ç) Hutbe ve vaızlan esaslarını tehit 
etmek ve örnek metinler hazırlamak, 

d) Yurt . içiindeki ve yurt dışındaki din 
ile ilgili yayınları izlemek ve gereğince karar 
vermek, 

e) Başkanlık teşkilâtının çalışmaları iğin. 
lüzumlu, tüzük, yönetmelik ve programlar git 
bi metinleri hazırlamak; ilgili dairelerce hazııs 
lanmış olanları kabul etmek, 

f) Başkanlıkça havale edilen hususları tet
kik etmek ve bunlar hakkında düşüncelerini 
bildirmek, 

g) Din hususunda topluımu aydınlatmak 
amacı ile ilgili çalışmaların programlarını tes-
bit etmek, 

ğ) Din Şûrasının toplanmasına karar ver
mek ve Şûraya sunulacak raporlarla. Başkan
lık görüşünü hazırlamak, 

Kurulun çalışmalarını Kuru] Başkanı yürü
tür. 

Diyanet işleri Başkanı Kurulun çalışmalarım 
na katıldığı hallerde kurula başkanlık eder. 

Din işleri Yüksek Kurulunun çalışma usu] 
ve esasları, toplantı ve karar yetersayıları bir 
yönetmelik ile tesbit edilir. 

BAŞKAN - - 5 nci madde hakkında grup 
temsilcilerinin imzalamış oldukları müşterek 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısının 5 nci maddesi
nin aşağföaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C, H. P. Grupu adına , 
Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 

C. K. M. P. Orupu adına M. P. Grupu adına 
Cevad Odyakmaz Kâmil inal 

Y. T. P. Grupu adına 
Nafiz Giray 

Din işleri Yüksek Kurulu : .. 
Madde 5. — Din işleri Yüksek Kurulu, Diya

net işleri Başkanlığının en yüksek karar ve da
nışma organı olup, bir başkan ile on üyeden te
şekkül eder. 

Kurulun görevleri şuhlardır : 
a) Din işleri ile ilgili konularda ikriî incele

meler ve araştırmalar yapmak, . 

b) Dinî eserler telif ve tercüme etmek, Baş
kanlıkça yayınlanması istenen telif ve tercüme 
eserlerin yayımına karar vermek, tetkiki istenen 
eserler hakkında mütalâa bildirmek, 
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c) Din ile ilgili soruların cevaplarını hazır

lamak, 
d) Hutbe ve vaizlerin esaslarını tesbit et

mek ve örnek metinler hazırlamak, 
e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki din ile 

ilgili yayınları izlemek, gereğine karar vermek 
ve karşı yayınlarla bilimsel mücadele esaslarını 
hazırlamak. 

f) Başkanlık teşkilâtının çalınmaları için 
lüzumlu tüzük, yönetmelik ve programlar gibi 
metinleri hazırlamak, ilgili dairelerce hazırlan -
mış olanları kabul etmek, 

g) Başkanlıkça havale edilen hususları tet
kik etmek ve bunlar hakkında düşüncelerini bil
dirmek, 

h) Din. hususunda toplumu ve yurt dışında
ki yurttaşlarımızı aydınlatmak anıaciyle ilgili 
çalışmaların programlarını tesbit etmek, 

i) Başkanlıkça toplanacak Din Şûrasına 
sunulacak raporlarla Başkanlık görüşünü hazır
lamak. 

j) Kuruluşa eleman yetiştiren okulların 
meslek dersleri ile diğer okullardaki din dersle
rinin kitap, müfredat ve programları hakkında 
rapor hazırlamak ve gerektiğinde ilgililerle iş
birliği yapmak. 

Kurulun çalışmalarını kurul başkanı yürü
tür. 

Diyanet îşleri Başkanı kurulun çalışmalarına 
katıldığı hallerde kurula başkanlık eder. 

Din îşleri Yüksek Kurulunun çalışma usul 
ve esasları, toplantı ve karar yetersayıları bir 
yönetmelikle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Bütün grup temsilcilerinin müş
tereken verdikleri ve okunmuş olan bu önerge 
(Muvacehesinde ayrıca önerge vermiş olan arka
daşlarımıza sıra sile soruyorum: 

Sayın Asım Eren önergenizde ısrar ediyor 
musunuz? 

ASIM EREN (Niğde) — Okunmuş olan öner
genin birinci fıkrasında iyi duymadığım bir şey 
vardır. Bir kere daha okunmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Okuyalım efendim. 
(1 nci fıkra tekrar okundu) 
ASIM EREN (Niğde) — Israr ediyorum... 
BAŞKAN — Sayın Şefik inan, siz de İsrar 

ediyor musunuz? 
ŞEFÎK ÎNAN (Çanakkale) — Israr etmiyo

rum vazgeçtim... 

26. 5.1Ö65 O :3 
iSABRl VARDARLI (istanbul) — Biraz ev-

vel okunurken karar organı kelimesi geçmedi.. 
BAŞKAN — Karar organı var efendim. Sa

yın Şefik înan vaz geçtiler. 
Sayın Turgut Çulha, ısrar ediyor musunuz? 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Vazgeçtim... 
BAŞKAN — Sayın Arar, ısrar ediyor musu

nuz? 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Çağlar... (Yok 

sesleri), Sayın Muslihittin Gürer (Yok sesleri) 
Sayın Asım Eren'in 5 nci madde hakkında 3 ta
ne önergesi vardır, üçünde de ısrar ediyor musu
nuz? 

ASIM EREN (Niğde) — Israr ediyorum. 
BAŞKAN — Şu halde şimdi bu metinle ilgi

li olarak sırasiyle söz vereceğim buyurun, Sayın 
Eren. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Ben de söz 
istiyorum Sayın Başkan. ! 

BAŞKAN — Peki efendim sıranız gelince 
söz veririz. 

Buyurun Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım; bu maddenin yani beşinci ntaddenin birin
ci fıkrasında, «karar organı» olarak tavsif edil
miş. Halbuki metinde b, c, f, ğ,. fıkraları tama
men istişari yani danışma görevlerini ihtiva et
mektedir. Ondan dolayı bendeniz bu maddeye 
ait üç Önerge sundum. Birinci önergemde karar 
ve danışma kelimelerinin ilâvesini istemiştim. 
Çünkü kendisinden danışılan mütalâa istenen 
hususlar var tbu 4 ncü fıkrada. Sadece karar 
değildir. O itibarlar karâr ve danışma organı de
mesi lâzımgeliyor. Bunu teklif etmiştim. Grup 
başkanlarının imzaladığı müşterek önergede ilk 
defa karar kelimesi okunmadı. Bu kelime ol
saydı önergemi /geri alaıcafctım.. O vakit «organ» 
denirdi ki, bu karar da olurdu, danışma da 
olurdu, her tarafa giderdi. Fakat sadece «ka
rar» diye bağladı mı, metnin kendisi ile çelişi
yor. Ondan dolayı «danışma» kelimesinde ıs
rar ediyorum. 

Diğer iki önergem; karar organı olduğuna 
ıgöre mücadele esaslarını hazırlamak bu kurula 
aittir. Ama icra 7 nci madde «e» fıkrasında zik
redilmiştir. Yani, Diyanet işleri Teşkilâtında 
bir icra organı bir de karar organı vardır. Bü 
karar organı olduğuna göre sadece mücadele 
esaslarını hazırlar, mücadeleyi kendisi yapmaz, 
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yani kurmayıdır bu, iena/ organı değildir. O iti
barla» 7 nci maddenin (E) fıkrası ile çelişiyor, 
inceledim de onun için önlemek istiyorum. Ma
mafih, komisyon ve Diyanet işleri bu şekilde 
sakat çıkmasını istiyorsa önergemden vazgeçe
rim, vicdani vazifemi yapmak için söz almış (bu
lunuyorum. 

Bir de, yurt dışındaki yurttaşların uyarıl
ması için «Toplumun aydınlanması» tâbiri için
de, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da bilhas
sa yabancı dinî tesirlerin altından kurtarılmadı 
mücadelesinin tasrih edilmesi lâzımdır. Onun 
içi» üçüncü önergemde, «Yurtdışındaki yurttaş
larımız» tâbirini de, üç kelimeyi de içine alma
lıdır, dedim. Şimdi, bizim bir meselemiz var, 
Türkiye dışına giden işçilerimize, biliyorsunuz 
her istikametten dinî telkinler yapılmaktadır. 
Komünistlik rejimi onları yalnız kendi rejimi 
altına almaya çalışmıyor, protestanlar, katolik-
ler, Fransa'da, katolikler hepsi, bu tesirlerle ça
lışıyorlar. Kitap dağıtıyorlar, neşriyat yapı
yorlar. Geçenlerde 'gazetelerde bunun bilgileri
ni gayet güzel ayrıntıları ile okuduk. O itibarla 
burada yurt dışındaki vatandaşlarımıza aidolan 
uyarma ve dini koruma görevini de bu üç keli
me ile buraya ilâve etmek lâzımdır. Bunun da 
«5» nci maddenin (g) fıkrasına ilâve edilmesi 
lâzımdır. Orada da ısrar ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahtiyar Vural. 
'BAHTİYAR VURAL (Kars) — Sayın arka

daşlarım, benimki, maddede değiştirme ve saire 
değil. Sadece burada (a, b, c) alfabe sırasiyle 
'bu fıkralar 5 nci maddede gitmektedir. Bu mad
dede, iki tçme (g) vardır. Birisi (g), birisi yu
muşak (ğ). Tatbikatta bu çok karışıklığa mey
dan verir. Binaenaleyh yumuşak (ğ) nln kaldı
rılıp bunun yerine (h) harf nln ve ondan son
ra da diğer hizaya göre alfabetik (harflerin ko
nulması uygun olur. Bunun için de bir önerge 
veriyorum. Kabulünü istiı'lıam ederim. 

BAŞKAN — Şimdi verilmiş olan önergeleri 
şıra ile okutup oyunuza arz edeceğim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere konusu Diyanet işleri Teşkilât Ka

nununun beşinci maddesinin (Ç) bendinin me 
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

- 7G 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GlYASET-

TlN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-

yenler... Ka'bul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Madde : 5 
(ç) fıkrasının aşağıda arz edeceğim şekilde 

değiştirilmesini arz ederim. 
ç) «örnek metinler hazırlamak» olarak ka

bul edilmesini arz ve istirham ederim. 
Sakarya 

Muslihittin Gürer 

BAŞKAN — .Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSlN 

TELLÎ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-

yenler... Ka'bul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 5 nci maddesinin baştan 3 ncü 

satırı başındaki (Kurulu) kelimesinden sonra 
(ve Danışma) kelimelerinin eklenmesini saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 
Bu maddenin metninde (a, b, c, f, ğ) fıkra

larındaki hükümler bu kurulun birer danışma 
görevini belirttiğinden maddenin baş fıkrasın
da ana görevlerine (D-ınışma) yi da sokmak za
ruridir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSlN 

TELLİ (Erzurum) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 5 nci maddesinin (d) fıkrasının 

sonuna : (ve karşı yayınlarla: bilimsel mücadele 
esaslarını hazırlamak) ibaresinin eklenip, yine 
bu fıkranın 2 nci satırındaki (ve) kelimesinin 
yerine ;bir (,) virgül konmasını saygı ile arz ve 
teklif ededim. 

Niğde 
Asım Eren 
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Gerekçe : 
Karar organı ol ar sık bu Yüksek Kurul (Dinî 

bilimsel mücadelenin esaslarını) hazırlarsa, 
7 nci maddenin (e) fıkrasındaki (bilimsel müca
dele) kolayca yürütülebilecektir. Bu sebeple, 
Yüksek Kurula açıkça bu nâzım görev verilme
lidir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSlN 

TELLl (Erzurum) — Komisyon katılıyor. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 5 nci maddesinin (g) fıkrasının 

(birinci satırındaki, «topluma» kelimesinden 
sonra «ve yurt dışındaki yurttaşlarımıza» keli
melerinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Âsim Eren 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSlN 

TELLÎ (Erzurum) Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Bahtiyar Vural'ın, harf tertibinin de

ğiştirilmesi ile ilgili bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'5 nci maddenin yumuşak (ğ) ile adlandırı

lan fıkrasının başına yumuşak (ğ) yerine (h) 
konması ve ondan sonraki fıkraların alfabenin 
diğer sıra hallerinin almasını arz ederim. Say
gılarımla. 

Kars 
Bahtiyar Vural 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GİYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — Türk alfabesine 
hürmeti sağlamak için katılmıyoruz. 

•BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi Sayın Komisyon sizin de iştirakiniz

le üç önerge ve son olarak da Heyeti Umumiye-
nin kararı ile bir önerge kabul edilmiştir. 

Bir de grup Başkanlarının müşterek imzala
dıkları önerge ki, onu henüz oya sunmadık. Şim
di kaıbul edilmiş olan ve sizin de iştirak ettiğiniz 
metin ve ilâveleri lütfen burada tasrih ediniz, 
son şeklini veriniz ona göre maddeyi oylıyayım 
ve nihai şsklini vermiş olalım. Gruplar arasında 
yapılan mutabakat önergesini geriveriyorum. Da
ha evvel kaıbul edilmiş olan üç önergeyi de size 
gönderiyorum, yeni şe&lini tanzim . ediniz, lûıt-
fen. 

Komisyondan geldikten sonra oylıyacağız. 
Şimdi 6 nci maddeye geçiyoruz. 
Din ve Dinî Eğitim ve öğretim işleri Daire

si : 
MADDE 6. — Din ve Dinî Eğitim ve öğ

retim işleri Dairesi bir başkanının yönetimi al
tında aşağıdaki müdürlüklerden kurulur. 

a) Dinî Eğitim ve öğretim Müdürlüğü, 
b) Derleme ve Yayım Müdürlüğü, 
BAŞKAN — 6 nci maddeyle ilgili gruplarr 

arası önergeyi okutuyorum. Muhterem arkadaş
lar lütfen dinlesinler, bilhassa bu konuda takrir 
vermiş olan arkadaşlar. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının 6 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Gümüşans Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
C. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu adma 

Siva-î Bolu 
Cevad Odyakmaz Kâmil inal 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 

Dinî hizmetler ve din görevlerini Olgunlaştır-
m". Dairesi : 

Madde 6. — Dinî hizmetler ve din görevlile
rini Olgunlfç^ırma Daireli bir Başkanın yöneti
mi altında aşağıdaki müdürlüklerden kurulur. 

a) Olgunlaştırma Müdürlüğü, 
b) Derleme ve Yayım Müdürlüğü, 
BAŞKAN — Şimdi okunan ve grup temsilci

lerinin imzaladığı önerge muvacehesinde Saym 
Şefi'k inan kendi önergesinde ısrar ediyor mu? 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Geri alıyö-
rum. 
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. B A Ş K A N — Geri alıyorlar, Sayın Asım 
Eren geri alıyorlar, her iki önerge alındı. Şimdi 

.okunmuş olan ve grup temsilcilerinin imzasını 
taşıyan önergeye Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
. TELLİ (Erzurum) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.'Kaibul edilmiş olan bu metni 
6 nncı madde metni olarak oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Dinî Eğitim ve Öğretim Müdürlüğünün gö
revleri i 
. 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-
İm.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 \um, 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. 

e) Okullardaki din dersleri, müfredat ve 
kitaplarının 'hazırlanmasında ilgililerle işbirli
ği yapmak, 

ç) İbadethanelerin 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 imkân I arından 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- yayınları izlemek, dine karşı yayınlarla bi
limsel mücadeleyi yürütmek. 
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f) Kuran kurslarının yönetim, eğitim ve 

öğretim işlerini ilgili bakanlıklar işbirliği yapa
rak yürütür. 

BAŞKAN — Ürerinde en çok tadil önergesi 
verilen maddelerden birisi de bu madde. Grup-
lararası müşterek takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarlısının 7 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grupu Adına C. H. P. Grupu Adına 
Gümüşana Burdur 

Sabahattin Savacı F. Çelikbaş 
C. K. M. P. Grupu Adına M. P. Grupu Adına 

Sivaa Bolu 
Oevad Odyakmaz! Kâmil İnal 

Y. T. P. Grupu Adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 

Olgunlaştırma Müdürlüğünün görevleri: 
MADDE 7. — Olgunlaştırma Müdürlüğünün 

görevleri şunlardır : 
a) Kuruluş mensuplarının olgunlaştırılmia-

smda; ' , ' ' ' 
1. Kuruluşun çeşitli kademelerine yetkili 

elamanlar temin etmek amaeı ile, yurt içindeki 
ve yurt dışındaki' her dereceli okullara burs tah
sis etmek ve burslarla ilgili işleri yürütmek, 

2. Kurluş personelinin meslekî bilgilerini ge
liştirmek, görgülerini artırmak amacı ile lüzumlu 
kurs, seminer ve konferanslar hazırlamak ve bun
ların çalışmalarını yürütmek. . * 

3. Yurt içinde ve yurt dışında açılan dinî ve 
meslekî. kurs, seminer, fconferens ve kongrelere 
kuruluş personelinden lüzum görülenlerin devamı
nı sağlamak ve yürütmek. 

b) İbadethanelerin içinde ve dışında, toplu
mu din konusunda aydınlatmak için gerekli iş
leri yapmak; bu gaye ile teknik araç ve imkân
lardan faydalanmak, 

c) Müslüman vatandaşların millî ülkelere 
bağlılıklarını koruyucu, inanç ve ayrılıklarını. 
istismarını önleyici tedbirlerin alınmasını sağ
lamak. 

d) Kuran kurslarının yönetim, eğitim işleri
ni ilgili Bakanlıkla işlbirliği yaparak yürütmek, 

Ve Din işleri Yüksek Kurulunca alınıp daire
sine tevdi edilen kararlan yürütmek. 
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' B A Ş K A N — Sayın Dursünoğlu önergenizi 
.geri ahyormusunuz? 

OEVAT DURSÜNOĞLU (Erzurum) — Ge
ri alıyorum, parti Gruplarının müştereken verdi
ği- önergeye iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dursünoğlu önergesini ge
ri almıştır. 

Sayın inan, önergenizi geri alıyor musunuz? 
Şefik inan (Çanakkale) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın inan önergesini geri aldı. 
Sayın Ali Baran Numanoğlu? Yok. 
Sayın Asım Eren?... 
ASIM EREN (Niğde) — Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eren önergesini geri aldı. 
Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğlu?.. Yok. 
Sayın Sıddık Aydar geri alıyorlar. Sayın Ha-

mit Kiper? Yoklar Sayın Kâzım Arar geri, alı
yorlar/Sayın Turgut Çulha? 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Bir noktada 
düzeltme yapılması lâzımdır, onun için İsrar 
ediyorum. 

B A Ş K A N — Sayın Kâzım Arar ikinci öner
gelerini de geri alıyorlar. Sayın Ali Dizman, 
geri alıyorlar, Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğlu? 
yoklar. Sayın Hâdan Kısayol? Yoklar. 

. Sayın Ali Dizman, ikinci bir., önergeniz, var. 
Geri alıyor musunuz? 

ALt-DÎZMAN (Tokat) — Geri alıyorum. 

BAŞKAN — "Dizman önergesini geri aldı. 
Sayın Giritlioğlu,. siz • geri . alıyor - musunuz ? 
FAHİR GlRÎTLtOĞLU (Edime) — .Is

rar ediyorum. 
BAŞKAN — Geri almıyorsunuz. Sayın Hâl-

dan Kısayol? Yoklar. 
Muhterem arkadaşlar, bu arada Sayın Tur

han Feyzioğlu'na ait ve 7 nci maddenin komis
yona iadesine dair bir önergesi varmış. Zaten 
komisyonda görüşülmüş olduğu için muamele 
görmiyecektir. 

Ali Baran Numanoğlu'nun iki Önergesi var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
•7 nci--maddenin (Ç) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Burdur Nevşehir 

Fethi Çelikbaş A. Baran Numanoğlu 

.ç) ibadethanelerde toplumu din konusunda 
aydınlatmak. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ GlYA-

SETTlN KARACA (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
7 nci maddenin (e) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Burdur Nevşehir 

Fethi Zelikbaş A. Baran Numanoğlu 

c) Okullardaki din dersleri müfredat prog
ramı ve kitaplarını hazırlamakla görevli Bakan
lığa bu husustaki mütalâalarını bildirmek. 

BAŞKAN — ikinci önergeye komisyon katı
lıyor mu? 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ GÎYA-
SETTÎN KARACA (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Sayın Asım Eren önergesini 
geri aldılar. 

Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğlu'nun öner
gesi : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
7 nci maddenin ikinci fıkrasının (D) ben

dinde (dinî) kelimesi eklenerek (millî ve dinî il
kelere ilâhir) şeklinde kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI TAHSlN 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler..-. Ka
bul edilmemiştir. 

Sıddık Aydar, geri aldılar. 

Hâmit Kiper'in önergesi : 

Sayın Başkanlığa 
1. Diyanet işleri Teşkilât Kanununun 7 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasının (D) bendine «dinî» 
kelimesini ekliyerek; «dinî ve millî ülkelere» de
nilmesi 
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2. (e) Bendine «İslâm» kelimesi ilâve

siyle «İslâm dini ile» ilgili, yayınlar denilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Hâmit Kiper 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSÎN 

TELLÎ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuvorum. Kabul elenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Arar, önergesini geri aldıklarına göre, 
Sayın Turgut Çulha'nın önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet îşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki tasarının 7 nci maddesinin (d), 
(e), (f) bentlerinin aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

d) Müslüman vatandaşların dinî ve millî 
ilkelere bağlılıklarını koruyucu, inanç ve inanç 
ayrılıklarının istismarını önleyici tedbirlerin 
alınmasını sağklamak. 

e) Yurt içinde ve yurt dışında din ile ilgili 
yayınları izlemek, islâm Dinine ve millî ilkelere 
karşı yayınlarla bilimsel mücadeleyi yürütmek. 

f) Kuran kurslarının idame, yönetim , eği
tim ve öğretim işlerini ilgili bakanlıklarla işbir
liği yaparak yürütmek. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çulha, ifade 
edin. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlarım, bilhassa bizim elimizdeki yazılı met
nin (F) bendinde, zannediyorum, bunu Parti-
lcrarası Komisyon değiştirmiş (E) fıkrası de
miş. Bunun üzerinde ısrar ediyorum. «Kuran 
kurslarının idame, yönetim, eğitim ve öğrotim iş
lerini ilgili Bakanlıkla.» diyor. Halbuki diğer 
maddelerde de karşılaşacağımız bâzı konular 
var. Bunun ileride diğer birkaç bakanlıkla da 
ilgili mevzuları olabilir. Ben bunu «Bakanlık» 
değil, de «bakanlıklarla» şeklinde değiştirdim. 
Zaten burada kasdedilen bakanlık da her halde 
Millî Eğitim Bakanlılğı olacaktır. Millî Eğitim 
Bakanlığının dahi, ileride kültür ve eğitim ba
kanlığı şeklinde ikiye ayrılması düşünülmek
tedir. Ben Turizm Komisyonu üyesi iken, Millî 
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Eğitim Bakanlığının bir muhterem temsilcisi 
bu hususta bir düşünceleri olduğundan da bah
setmişlerdi. Bu bakımdan önergeme iltifat Du
yurulmasını rica ederim. Diğer konularda Par-
tilerarası Komisyonun hazırladığı metne işti
rak ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon bu gruplararası öner
genin (Ç) bendinde de «Kuran kurslarının yö
netim, eğitim ve öğretim işlerini ilgili bakan
lıkla işbirliği yaparak yürütmek.» denmekte
dir. Bu önerge bunu «bakanlıklarla işbirlişi ya
narak» şeklinde değiştirilmesini istemektedir. 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSlN 
TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Ali D:zman önergesinden vazgeçti. 
Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun ikinci 

önergesi : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
7 nci maddenin (E) bendinde «izlemek» ke

limesinden sonra «İslâm Dinine» kelimelerinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon, katılmıyor. Oyunuza 
usnuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Haldun Kısayol'un önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri kanun tasarısının Dinî Eği

tim ve öğretim Müdürlüğünün görevlerini bil
diren 7 nci maddesinin son (f) fıkrasının; 

f) Kuran kurslarını yönetim eğitim ve öğ
retim işlerini yürütmek ve lüzum görülen yer
lerde Kuran kursları açmak şeklinde düzeltil
mesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

BAŞKAN — Komisyon, katılmıyor. Oyu
nuza sunuvorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Fahir Giritlioğlu'nun önergesini okutu
yorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

7 nci maddenin (f) fıkrasının metinden çı
karılmasını arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe : 
Tevhidi Tedrisat Kanununa aykırıdır. 
FAHÎR GÎRÎALÎOĞLU (Edirne) —İza

hat vermeye müsaadenizi rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, filhakika partilerimiz 
bir İnkılâp Kanunu ve Anayasa müessesesi du
rumunda olan, Tevhidi Tedrisat Kanununu 
muhterem mevkiinde tutmak için ve onu göl
gelendirin ekten uzak duruma getirmek için 
gayret göstermişlerdir. Bundan evvelki mad
delerde protokol gereğince bâzı değişiklikler ol
du. Kanaatim odur ki, bilhassa ikinci madde
de yapılan değişiklik temel değişiklik değil. 
esas değişiklik değil, sadece eğitim ismi üze
rinde durulmaktan tcvcllüddeden bir allerji 
duyulması neticesi, bu kelimeye bir allerji du
yulması neticesi yapılan bir değişikliktir, o ka
naatteyim. Fakat, 7 nci maddenin son fıkra
sını asıl Tevhidi Tedrisat Kanununa aykırı gör- • 
mekteyim. Temel noktayı bendeniz bu suretle 
tefsir etmekteyim. Müsaade buyurursanız 7 nci 
maddenin son fıkrasını Yüksek Heyetinize bir 
defa daha okuyayım: «Kuran kursların1 n yöne
tim, eğitim ve öğretim işlerini ilgili bakanlık
la işbirliği yaparak yürütmek» Bence kamımın. 
Tevhidi Tedrisat Kanunu ile çelişen tarafı bu 
noktadadır. Kuran kursu bir eğitim -müessese
sidir. Bunu okullardan ayrı mütalâa etmemize 
imkân yoktur. Bir eğitim müessesesidir. Fil
hakika bizde ilköğretim -mecburiyeti olduğu 
için, ilköğrenimi ikmal eden filân yaştaki tale
beler, . bu eğitim müessesesine gireceklerdir. 
Bu ..eğitim, müessesesinde, acaba Millî Eğitim 
Bakanlığının mutlak hâkimiyeti var mıdır, yok 
mudur? Maddenin son fıkrasında, ben ikili 
bir tedrisat hüviyeti görmekteyim. 

Şimdi arkadaşlar, bu iddiama karşı yapı
lacak müdafaaları tahmin ediyorum, tepkileri 
tahmin ediyorum. Bu tahminime müsteniden 
cevaplarımı arz etmek için müsaadenizi istir
ham ediyorum. Denilecektir ki, kaymakamlar, 
valiler, nasıl olsa Millî Eğitim Bakanlığının 
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mümessilidir. Mümessillik sıfatiyle bunlar bu 
müesseseleri kontrol ederler. Son derece en-
drekt yollardan bir yetki tanımak. Aslında 
kaymakam ve valiye ne gibi yetki tanıdığımız 
muallâktadır, kanunda gösterilmemiştir. 

İkinci bir nokta; yıllardan bu yana Kuran 
kursları Diyanet İşleri Bütçesine konan tahsisat
la devam ettirilmiştir. Böyle bir fıkranın ka
bul edilmesi için bu bir gerekçe teşkil etmez. 
Yıllardan bu yana kanun çiğnenmiştir. Tevhi
di Tedrisat Kanunu yıllardan bu yana bütçe 
kanunlariyle ikinci plâna atılmıştır ve Kuran 
kursları, Millî Eğitim Bakanlığının mutlak ne
zaretinden uzak tutulmuştur. Demek isterim 
ki, Hükümet tasarısında 7 nci maddesinde son 
fıkrası yoktur. Kuran kursları lüzumludur 
ama, bunu Millî Eğitim Bakanlığı açmalıdır. 
Müşavir alınması lâzımgelirse, o zaman Diya
net İşlerinden getirilmelidir. Onların hocaları 
kanaliyle Kuran kursları yürütülmelidir. Saygı
larımla. 

BASAN — Efendim, Sayın Fahrettin Ke
rim Bey söz istediler. Buyurun efendim. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
— Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben 
Sayın Fahir Girit! ioğlu'nun fikirlerine iştirak 
edecek değilim. Tevhidi Tedrisat Kanunu Ata
türk ilkelerinin esas umdelerindendir. Buna he
pimiz hürmet erleriz. Fakat burada, «ilgili 
bakanlıkla işbirliği yapar» dediğine göre,, ilgili 
bakanlık Millî Eğitim Bakanlığıdır. Fakat Mîl
lî Eğitim Bakanlığına böyle yukarda kabul et
tiğiniz 4 ncü madde ile yüksek.bir kurulu olan 
salâhiyattar insanların Kuran gibi bizim, en 
mukaddes kitabımızın öğretilmesi hususunda is
tihare veya işbirliği yapması Tevhidi Tedrisatta 
kanuna muhalif değildir. Onun için komisyo
nun getirdiği maddenin aynen kabulünü rica 
ediyorum. _. ••• , . •• 

MEHMET GEÇIOĞLU (Adana) •— Sual so
racağım. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, sual mi sora
caksınız, yoksa konuşacak mısınız? 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Konuşa
cağım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET-GEÇİOĞLU (Adana) — Bende

niz, Fahrettin Kerim Beyin fikrine iştirak edi
yorum. Halen mevcut Kuran kursları vardır. 
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Bunjar ne şekilde idare edilmektedir? Devam 
eden bu kursların idare yetkisi kimlerin elinde
dir? Bunun da tasrihini komisyondan rica 
ediyorum. 

BAŞKAN —' Buyurun Sayın özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, Fahir- Giritlioğlu arkadaşımızın 
fikrine iştirak etmiyeeeğim. Bu bakımdan aley
hinde konuşacağım. Türkiye'de Müslümanlık
tan gayri bâzı dinlerin tedrisatı yapılmaktadır. 
Meselâ; hıristiyanlar muayyen tedrisat yap
maktadır. Bunun münakaşasını yapmıyoruz. 
Müslümanlığa gelince, bu maddenin Tevhidi 
Tedrisat Kanununa aykırı olduğu iddia edili
yor. Acaba hıristiyanların yaptığı tedrisatta 
aynı esaslar takibedilmemekte midir? Binaen
aleyh aleyhindeyim. Doğrudur. Maddenin ay
nen kabulünü arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yusuf Ulusoy. 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Çok muh

terem arkadaşlarım; Kuran kursları mevzuun
da müsaadenizle malûmat arz edeyim. Bir yer
de Kuran kursu açılacağı zaman evvelâ binası 
yapılır bir. Bu bina yetkili merciler tarafından 
tetkik edilir, iki. 

, Sağlamlık bakımından bayındırlık müdürlü
ğü, sağlık bakımından mahallin sağlık müdür
lüğü ile ilgilidir. Her iki müdürlüğün vereceği 
rapor Diyanet işleri Başkanlığına gönderilmek 
suretiyle bir talep yapılır. Bu talebi Diyanet 
İşleri Başkanlığı inceler, öğretmenleri tâyin edi
lir. Vazifeye başlarlar. 

Bundan sonra bunun takip ve kontrolü işi 
ilköğretim müfettişleri tarafından yapılmakta
dır! Endişeye mahal yoktur, arz ederim. 

FAHÎR GİRİTLİOĞLU (Edime) — İkinci 
defa konuşabilir miyim ? 

BAŞKAN — Elbette, Sayın Giritlioğlu, ki
fayet verilmedikçe herkes konuşacak. Fakat 
kifayet teklifi geldi, 6 kişi de konuşmuş bulu
nuyor. Yalnız sual soracak sayın arkadaşlar 
var galiba. Buyurun Sayın Vardarlı. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Efendim, 
bu (F) fıkrasındaki «Bakanlık» tabiriyle Hükü
met hangi bakanlığı kasdeder acaba ? 

BAŞKAN — Komisyon ?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TtN KARACA (Erzurum) — Millî Eğitim Ba
kanlığını. 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı.. 
SABRI VARDARLI (istanbul) — Zapta ge

çirtmek için sormuştum. 
BAŞKAN — Şimdi kifayet takririni okutu

yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oylanması

nı arz ederim. 
Bursa 

Hikmet Akalın 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Giritiioğlu'nun bu eski metin
deki (F) fıkrasının kaldırılmasını istiyen öner
gesini oyunuza sunacağım. 

Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-

"yenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Hâldan Kısayol'un bir önergesi var 

onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Diyanet İşleri Kanununun 7 nei maddesine 

aşağıdaki hususun son fıkra olarak eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

Din adamlarının dinî bilgilerini takviye et
mek üzere köy imam - hatiplerinden başlamak 
üzere muayyen merkezlerde temel din bilgileri 
kursu, 

Vaiz ve müftüler için ayrıca muayyen mer
kezlerde bir dinî tekâmül kursu açılır. 

Bu kurslara katılacaklara harcırah ve yev
miye dairelerince ödenir. 

Diyanet işleri Başkanlığınca, karalanıl sü
resi, yeri ve iştirak edecekler tesbit edilir. 
Temel din bilgileri kursu köy, nahiye ve kaza
lardaki bütün imam - hatiplerle illerdeki imam -
hatiplerin kurslardan tamamen geçmesine ka
dar devam eder. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAIJStN 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu- I 

na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. I 

Sayın Halis Bayramoğlu'nun önergesini oku- I 
tuyorum. I 

Sayın Başkanlığa I 
7 nci macldenin (F) bendindeki Kuran kurs- I 

larının Kur'an şeklinde ifade edilmesini arz ve I 
teklif ederim. I 

Gümüşane I 
Halis Bayramoğlu I 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? I 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) — Redaksiyon bakımından I 
mı? 

BAŞKAN — Efendim, Kuran yazılmış im
lâ bakımından «Kur» dan sonra bir virgül on- I 
dan sonra bir «an» gelecek bu şekilde teklif I 
ediliyor. I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) —Katılıyoruz. I 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler.., I 
Kabul edilmiştir. 

Bir de Sayın Ali Rıza Uzuner'in sonidıan bir 
evvel olarak önergesi vardır. Okutuyorum: I 

Sayın Başkanlığa 
. 7 nci maddeye laşağıdaki şekilde bir fıkra ilâ

vesini arz ve teklif ederim. I 
Trabzon I 

A. Rıza Uzuner 

«'Camilerin yapım ve bakımını yönetmelik 
bükümlerine göre denetlemek» 

BAŞKAN —Sayın Uzuner, 7 nci madde hak
kında kifayet takriri kabul edildi. Onıun için si
zin talebiniz yerinde görülmemektedir. I 

Kifayet bütün madde için kabul edilir. I 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Benim 

önergem gayet kısadır. 
BAŞKAN — Efendim kısa da olsa bu kifayet 

kararını Heyeti Umumiye verdi. 
ALİ RIZİ UZUNER (Tralbzon) — Efendim 

takririm yalnız bir fıkradır. Bir daha okunsun I 
lütfen, anlaşılması için. 

BAŞKAN — Okutalım efendim, arkadaşımız 
bir fıkra ilâve ediyor. 

(Ali Rıza Uzuner'in önergesi tekrar okun- I 
du.) I 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miy enler... Kabul edilmemiştir. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, çok gürültü oluyor, 
bâzı hususların takibi mümkün olmuyor. Çok ri
ca ederim gürültü edilmesin. Konuşmakta zaru
ret duyanlar salonda konuşma imkânını 
bulabilirler. Şimdi grup temsilcilerinin tek
lif ettiği ve daha evvel okuduğumuz bir önerge 
var. Yeniden okutulmasını istiyor musunuz? 
(Hayır sesleri) 

O halde oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kabul ettiğimiz metni, 7 nci madde metni 
olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... .Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 5 nci madde 
hakkında daha evvel Yüksek Heyetinizce kabul 
edilmiş olan üç önergenin de grup temsilcilerinin 
teklif ettiği önergeye ithâl edilerek tanzim edilen 
komisyon nihai komisyon metni gelmiştir. Sayın 
Asım Eren'e aidolan bu önergeler metnin lüzum
lu yerlerine yerleştirilmiştir. Bu metni okutuyo
rum. Arkadaşlarım, lütfen takibetsinler. 

Din işleri Yüksek Kurulu 
MADDE 5. — Din İşleri Yüksek Kurulu, 

Diyanet İşleri Bakanlığının en yüksek karar ve 
danışma organı olup, bir başkan ile on üyeden 
teşekkül eder. 

Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Din işleri ile ilgili konularda ilmî incele

meler ve araştırmalar yapmak, 
b) Dinî eserler telif ve tercüme etmek, Baş

kanlıkça yayınlanması istenen ve tercüme eser
lerin yayımına karar vermek, tetkiki istenen eser
ler hakkında mütalâa bildirmek, 

c) Din ile ilgili soruların cevaplarını hazır
lamak, 

d) Hutbe ve vaızların esaslarını tefoit et-
met ve örnek metinler hazırlamak, 

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki din ile 
ilgili yayınları izlemek, gereğine karar vermek 
ve karşı yayımlarla bilimsel mücadele esaslarını 
hazırlamak, 

f) Başkanlık teşkilâtının çalışmaları için 
lüzumlu tüzük, yönetmelik ve programlar gibi 
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metinleri hazırlamak, ilgili dairelerco hazırlan
mış olanları kabul etmek, 

g) Başkanlıkça havale edilen hususları tet
kik etmek ve bunlar hakkında düşüncelerini bil
dirmek, 

h) Din hususunda toplumu ve yurt dışın
daki yurttaşlarımızı aydınlatmak amacı ile ilgili 
çalışmaların programlarını tebit etmek, 

i) Başkanlıkça toplanacak Din Şûrasına su
nulacak raporlarla Başkanlık görüşünü hazır
lamak, 

j) Kuruluşa eleman yetiştiren okulların mes
lek dersleri ile diğer okullardaki din derslerinin 
bitap, müfredat ve programları hakkında rapor 
hazırlamak ve gerektiğinde ilgililerle işbirliği 
yapmak, 

Kurulun çalışmalarını Kurul Başkanı yürü
tül*. 

Diyanet îşleri Başkanı Kurulun çalışmaları
na katıldığı hallerde Kurula Başkanlık eder. 

Din îşleri Yüksek Kurulunun çalışma usul 
ve esasları, toplantı ve karar yetor sayıları bir yö
netmelikle tesbit edilir, 

BAŞKAN — Komisyondan gelen bu metni 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu metni beşinci madde metni olarak oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Derleme ve Yayım Müdürlüğü : 
MADDE 8. — Derleme ve Yayım Müdürlü

ğünün görevleri şunlardır : 
a) Başkanlığın her çeşit yayım işlerini yü

rütmek, 
.• b) Belge arşivinin kuruluş ve yönetimini 
sağlamak, 
-.-: ç) •>, Merkezde ve kuruluşun diğer dalların
da kütüphaneler 'kurmak, kurulmuşları yönet
mek; din ile ilgili yayımlar derlemek ve, ge
reğinde bu konularda Millî Eğitim Bakanlığı 
kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile işbirliği 
yapmak, 

ç) İstanbul'daiki uzmanlar kurulu vasıtasiy-
le mushaflarm doğru basılmasını sağlamak, 

BAŞKAN — Madde ile ilgili partilerara-
sı heyet 'bir önerge vermiştir. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet îşleri Başkanlığı Kuruluş ye görev

leri hakkındaki kanun, tasarısının 8 nci maddesi
nin (c) fıkrasının üçüncü satırındaki (yayımlar) 
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deyiminin (yayımı) olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Gümüşano 

Sabahattin Savacı 
C. K. M. P. Grupu adına 

Sivaa 
Cecad Odyakmaz 

Burdur 
Fethi Çelik 

M. P. Grupu adına 
Bolu 

Kâmil înal 
Y. T. P. Grupu adına 

Bitlis 
Nafiz Giray 

BAŞKAN — Şimdi bu, gruplararası önerge 
muvacehesinde, Sayın Şefik inan takririnizde 
ısrar ediyor musunuz efendim ? 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sekizinci mad
de için teklifim yoktur, benim. 

BAŞKAN — Var efendim, takririniz var. 
Sekizinci madde yerine Hükümet teklifinin 

10 ncu maddesini teklif ediyorsunuz. (Geri alsın 
sesleri) 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Giri aldım. 
BAŞKAN — Sayın Turgut Çulha siz? 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Israr ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kâzım arar? 
KÂZIM ARAR (Çankırı) —* Vaz geçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Arar önergesinden vaz 

geçti efendim. Şu halde bir önerge vardır; Sa
yın Turgut Çulha'ya ait, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görevle

ri hakkındaki Kanunun 8 nci maddesinin (a) ve 
(ç) bendlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

a) Başkanlıkça her ay çıkartılacak dergi 
ve her çeşit yayın işlerini yürütmek, 

ç) İstanbul'daki uzmanlar kurulu vasıta-
siyle Mushaflarm aslına uygun şekilde basılma
sını sağlamak. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN-— Komisyon katılıyor. Oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etıiıiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 
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Şimdi diğer arkadaşlar önergelerini geri al

dıkları için, okuttuğum gruplararası önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

HALİS BAYRAMOĞLU (Gümüşane) — Sa
yın Başkan 8 nci madde ile ilgili bir sorum var
dı, sorabilir miyim ? 

BAŞKAN — Sayın Bayramoğlu geç oldu bi
raz, oylamaya geçmiş bulunuyoruz. 

Kabul edilmiş olan bu metni 8 nci madde ola
rak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında grupların 
bir. önergesi yok. Gruplar metinle mutabıktır
lar. Yalnız Mahmut Alicanoğlu arkadaşımız 
bir önerge vermiş bir de İlyas Kılıç ve Muslihit-
tin Güroır arkadaşımızın önergesi var. 

Sayın Ilyas Kılıç siz önergenizde ısrar ediyor 
musunuz ? 

tLYAS KILIÇ (Samsun) — Vaz geçmiyo
rum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin, 3 ncü satırına aşağıdaki fık

ranın eklenerek maddenin tedvinini arz ederiz. 
Madde 9 : 
Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat ve niteliğini ta

şıyan bir başkanın yönetimi altında en az yarısı 
yüksek din eğitimi görmüş müfettiş ve müfet
tiş yardımcılarından kurulmuştur. Müfettişler 
kuruluşun bütün işlerini başkan adına teftiş 
ederler. Hizmeti ve hizmetlileri denetlerler. 
Soruşturma yaparlar. Teftiş Kurulunun yetki 
ve çalışma usulleri bir tüzükle düzenlenir. 

Samsun Sakarya 
llyas Kılıç Muslihittin Gürer 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bir sual sora
bilir miyim Sayın Başkan ? 
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BAŞKAN —• Takrirler var, okutalım ondan 

sonra efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. ~ . ' . 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

Madde 9. — Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat ve 
niteliklerini taşıyan bir başkanın yönetimi al
tında başmüfettiş, müfettiş ve müfett'\ yar
dımcılarından kurulmuştur. Müfettişler ^Baş
müfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcıları), kuru
luşun bütün işlerini Başkan.adına teftiş ederler, 
hizmeti ve hizmetlileri denetlerler. Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu ile Memurin Muha-
kemat Kanunu hükümleri gereğince soruşturma 
yaparlar. 

BAŞKİ.N — Şimdi Sayın Alicanoğlu burada 
yoklar. Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabunl edilmemiştir. 

Sayın Kılıç siz önergeniz hakkında söz mü 
istiyordunuz? 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Evet. 

BAŞKAN —• Buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka

daşlarım, söz alan arkadaşlara karşı içinizde 
bir allerji var. Kabul ediyorum. Gecenin geç 
vaktinde sizi oyalamak istemezdim. Ama bir hu
susu tecil etmekte fayda vardır. Biz müfettiş
lere hizmetin icabatını ve dinî mevzuda icabında 
teftir, yaptıracağız. Lütfetmez misiniz ki bu müfet
tişler içinde yüksek Din eğitimi görmüş birkaç ta
ne müfettiş imlunsun da, }ıer zaman çıkan ih
tilâfta hâkim bilirikişiye havale etmek suretiy
le, mahkeme koridorlarında şu hocayı bu ho
cayı mahkemeye çağırmak suretiyle fetva mı 
alsın? Bir mahzuru var mıdır ki müfettişlerin 
en az yarısı - ben yarsmı teklif ediyorum, ister
seniz siz üçte birini kovunuz - Yüksek Din eği
timi görmin, İlâhiyet Fakültesinden mezun ol
muş arkadaşlardan olmasında bir fayda görmü
yor musunuz? Gecenin geç vaktinde konuşur-
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ken söylüyorsunuz ki, bu kanunun özelliği var
dır, idare hukukunu dahi tersine çevirmek su
retiyle yeni bir nizam kuruyoruz. Binaenaleyh, 
lütfediniz hiç olmazsa bu müfettişlerden, gerçi 
ben yarısını diyorum ama, üçte birini kabul et
mek suretiyle, yüksek Din eğitimi görmüş arka
daşlardan alalım. Yapılan teftişlerde daha adi
lâne hususlar ve daha adalete uygun neticeler 
alnısın. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ali Rıza Uzuner 
siz söz mu istiyorsunuz1? 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Yalnız takrir sahiplerine söz 
veriyoruz, sizin bir takririniz yok. 

Komisyon Sayın îlyas Kılıç'm önergesine 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — llyas Kılıç'm söylediğine 
katılmıyoruz, çünkü 22 nci maddenin (B) fıkra
sı aynen şöyle diyor: «Teftiş Kurulu Başkan ve 
üyelerinin, müfettiş yardımcılarının, Personel 
Dairesi Başkanının; Din öğretimi veren yüksek. 
dereceli bir okul veya fakülteyi bitirmiş olması» 
kaydını bizzat içirişinde ihtiva etmiştir. Bu ba
kımdan arkadaşımızın söylediklerine katılmıyo
ruz. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Özür diliyerek 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç özür diliyor 
ve önergesini geri alıyor. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sual soraca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun sorun sualinizi. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, Teftiş Kurulu tamamen Diyanet İşleri 
Başkanlığı adına teftiş yapar. Bakanlık adına 
diğer dairelere müşabih bir teşkilât kurduğu
muza göre Başbakan adına teftişi yapacak olan 
müfettişin. 

BAŞKAN — Mütalâa değil efendim, sorunu
zu sorunuz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — O halde Ve
kil adına kim teftiş yapacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARCA (Erzurum) — Daire münhasıran 
Başbakanlığa bağlıdır. Dolayısiyle Başbakanlık 
adına teftiş yapılmış olur. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Yapılamaz 

efendim, yapılamaz. 
BAŞKAN — O sizin mütalâanız. Nasıl olsa 

şimdi madde oylanacak o şekilde rey izhar eder
siniz. Şimdi bu maddeyi oyunuza ^ sunuyo
rum (Hangi maddeyi, sesleri) 9 ncu maddeyi 
oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Müşavirliği : 
MADDE 10. — 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, 

BAŞKAN — Bu konuda hiçbir değişiklik 
önergesi yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Personel Dairesi : 
MADDE .1.1. — Personel Dairesi,bir başka

nın yönetiminde aşağıdaki müdürlüklerden ku
rulmuştur : 

1. özlük İşleri Müdürlüğü, 
2. Meslek Teşekkülleri ile tIgilenme ve 

Moral Hizmetler Müdürlüğü, 
3. Evrak ve İdari işler Müdürlüğü. 

BAŞKAN — 11 nci madde hakkında partiler 
arası heyet yeni bir metin teklif ediyor, onu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının 11 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
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0. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu adma 

Sivas Bolu 
Cevad Odyakmaz Kâmil înal 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 

Madde 11. — Personel Dairesi, bir başkanın 
yönetiminde aşağıdaki müdürlüklerden kurul
muştur : 

İ. özlük tşleri Müdürlüğü, 
2. Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü 
BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, siz de bu 

maddeyle ilgili bir önerge vermişsiniz. Bunda 
ısrar ediyor musunuz efendim1? 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Şu halde, okun
muş olan ve grup temsilcilerinin de mutabakat
ta kaldıkları imzalı önergeyi, oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu metni 11 nci madde metni olarak oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Özlük İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
MADDE 12. — özlük İşleri 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. 

BAŞKAN — Bu 12 nci madde hakkında da 
partiler arası kurul bir metin teklif etmiştir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının 12 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 

C. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu adına 
Sivas Bolu 

Oevad Odyakmaz Kâmil İnal 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 
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Özlük İşleri Müdürlüğünün görevleri : 

Madde 12. — özlük İşleri Müdürlüğü, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş memur ve hizmetli
lerinin özlük işlerini yürütür. Başkanlığa bağlı 
olmıyan fahrî vaizlerle mülhak Vakıflardaki ve 
köylerdeki cami görevlilerinin sicillerinin il müf
tülüklerince tutulmasını sağlar. 

Meslek onurunun muhafazası ile ilgili faali
yetlerle din görevlilerinin hizmet verimini ar
tırıcı moral işleri yürütür. 

BAŞKAN — Sayın İnan, bu madde hakkın
da da bir önerge vermişsiniz. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın İnan önergelerini geri 
alıyorlar. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Sayın Başkan «Araştırıcı» değil 
«artırıcı» olması lâzım. Sondan ikinci kelime, en 
sonda ikinci kelime. 

BAŞKAN — Araştırıcı değil, artırıcı olacak. 
Yani bu son fıkra «meslek onurunun muhafaza-
siyle ilgili faaliyetlerle din görevlilerinin hizmet 
verimini artırıcı» olacak. 

Bu tashihatla beraber Önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu metni 12 nci madde metni olarak oyunuza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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. 

BAŞKAN — Partiler arası önerge bu madde
nin tayyını istiyor, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet tşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının 13 ncü madde
sinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 

— 87 — 



M. Meclisi B : 116 
C. K. M. P. örupu adına M. P. Grupu adına 

Sivas Bolu 
Cevad Odyakmaz Kâmil İnal 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 

BAŞKAN — Başka önerge yoktur. Komis
yon buna katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum)—Katılıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oyunuza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir ve madde tayyedilmiştir. 

Evrak ve İdari İşler Müdürlüğünün görev
leri : 

MADDE 13. — Evrak ve İdari İşler Mü
dürlüğü, Başkanlığın genel evrak işlerini dü
zenlemek, ilgililere işlerinin durumu hakkın
da bilgi vermek ve bütün daire hizmetlerini yö
netmek ve yürütmekle görevlidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Maddenin numarası 
13 olacak. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında hiçbir 
önerge yoktur. Yalnız numarası 13 olacaktır 
diyor komisyon. Bu okunmuş olan 14 ncü mad
deyi 13 ncü madde olarak oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Donatım Müdürlüğünün görevleri : 
MADDE .14. — 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, bağışların özel bir fonda 
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toplanmasını sağlamak, bağışların 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, satış ve sa
tıştan elde edilecek paraların benzeri hizmet
lere tahsis, cetvellerin yapılması, muhasebesi, 
denetlenmesi ve sair hususları Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
hazırlanacak bir yönetmeliğe göre düzenlemek; 

f) Ayniyat hesaplarını tutmak ve ayniyat 
kesinhesaplarını düzenlemek ile görevlidir. 

BAŞKAN — Bu madde metni hakkında par-
tilerarası heyet mutabık. Yalnız 2 arkadaşımı
zın önergeleri vardır. Bunları okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görev

leri hakkındaki Kanunun 15 nci maddesi (c) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

c) Hizmetle ilgili dilek ve şikâyetleri kar
şılamak özel ve tüzel kişilerce yaptırılması is
tenecek cami, mescit ve bunlarla ilgili yerlerin, 
yer, şekil ve kıble tâyini hakkında iştişari bil
giler vermek ve yardımda bulunmak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vakıflar Genel Müdürlüğünde muamele gö

ren, meselâ Sakalı Şerif gibi teberrükâta bağlı 
dini eşyanın, bakım, muhafaza, kullanma ve ta
sarrufunun Diyanet işleri Başkanlığına bağlan
masının kanunun 15 nci maddesinin (e) fıkra
sına ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya Kocaeli 
Muslihittin Gürer Hâldan Kısayol 

BAŞKAN — Bu okunan ikinci önergeye ko
misyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, oyunu
za sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

1 nci önerge hakkında Saym Çulha söz iste
miştiniz, buyurun. 
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TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu (c) bendine ilâvesini istediğim 
iki kelime, birisi «emsali yerleri» diğeri de 
«kıble tâyini1» mevzuudur. Kıble tâyini çok mü
himdir. Türkiye'de en az 10 bin caminin kıble
sinin halen hatalı olduğunu bana Diyanet işle
rine mensup kıymetli bir arkadaşımız ifade et
tiler. Başımdan da bir hâdise geçti, bir daki
kanızı alarak ifade edeyim Bolu'da yapılan bir 
camiin kıble tâyini için Diyanet işleri Başkan
lığına müracaat ettik. Maalesef kendilerinin 
ilmî tâyin yapacak bir uzmanlarının olmadığını, 
İstanbul'da bir zatın bu işle meşgul olduğunu, 
fakat onun da ya zaman darlığından veyahut 
da ilminin bu işe kifayet etmiyeceğinden bu 
ödevi kabul etmek istemediklerini ifade ettiler. 
Bunun üzerine Harita Genel Müdürlüğüne git
tim, Sayın Harita Umum Müdürünün gösterdiği 
kolaylık neticesinde Bolu'daki camiin kıblesinin 
tâyinini mümkün kıldık. Görüyorsunuz ki, sa
dece bir vilâyetin inşa edilmekte olan bir camii-
nin kıblesinin tâyini bir milletvekilinin en az 
birbuçuk gününü almış durumdadır. Bu bakım
dan bir dini müessese olan Diyanet işleri Mües
sesesi gibi dinî bir müessesenin bu mevzuda hiç 
değilse bir vazifelisinin bulunması icabetmekte-
dir. Bendeniz de bunu düşünerek bu fıkraya, 
«kıble tâyini» kelimelerinin eklenmesini uygun 
gördüm. Bu bakımdan önergeye iltifat buyu-
rulmasını ve kabul edilmesini rica ederim. Hür
metlerimle. 

.BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Madde No. (14) olacak. 

BAŞKAN — Şimdi bu maddenin numarası 
daha evvel 13 ncü madde tayyedildiği için 14 
olması lâzımdır, diyor Komisyon. Bu teklifi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
/enler... Bu maddenin zr^ro.?.v?^ U olmuştur. 

'"Maddeyi oyunuza sunuyorum.;. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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B) İller kuruluşları 

İl kuruluşu : 
MADDE 15. — Diyanet İşleri Başkanlığının 

il kuruluşu; il vo ilçe müftülükleri ile vaiz, 
imam - hatip, müezzin ve diğer görevlilerden 
meydana gel i:*. 

BAŞKAN — Bu 16 ncı madde ile ilgili Sa
yın Şefik İnan'm bir önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş vo görev

leri hakkında kanun tasarısının 16 ncı maddesi
nin ikinci vo üçüncü satırlarmdaki «İmam -
Hatip, Müezzin» ibaresi yerine (cami görevli
leri imam, - hatip, müezzin) ibaresinin konul
masını arz ve teklif ederim. 

Çanakkalo 
Şefik İnan 

BAŞKAN —, Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lev... Kabul edilmemiştir. 

16 ncı maddeyi 15 nci madde olarak oyunu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişti;*. 

İl vo ilçe müftülüklerinin görevleri : 
MADDE 16. — İl ve ilçe kuruluşlarının ba

şında birer müftü bulunur. Bunlar bölgelerin
de Diyanet İşleri Başkanlığını temsil ederler. 
İl müftüleri doğrudan doğruya Diyanet İşleri 
Başkanlığınca, ilçe müftüleri ise il müftülükleri
ne bağlıdır. İl ve ilçe müftüleri bölgelerindeki 
din hizmetlerini, dinî müesseseleri yönetir vo 
din adamlarının görevlerini düzenleyip kontrol 
eder. Atanmaları kendilerine aidolan görevli
lerin Dicilini tutar. 

BAŞKAN — Evvelâ gruplararası müşterek 
takriri okutalım : 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının komisyon de
ğiştirmesinde 17 nci madde olarak alınan mad
denin 16 ncı madde olarak aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Gümüşans Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
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C. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu adına 

•Sivas Bolu 
Cevad Odyakmaz Kâmil inal 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 

il ve ilçe müftülüklerinin görevleri. 
Madde 16. — il ve ilçe kuruluşlarının ba

şında birer müftü bulunur. Bunlar bölgelerinde 
Diyanet işleri Başkanlığını temsil ederler, il 
müftüleri doğrudan.doğruya Diyanet işleri Baş
kanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülülerine 
bağlıdır, il ve ilçe müftüleri bölgelerindeki din 
hizmetlerini, dinî müesseseleri yönetir, ve din 
görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip kontrol 
eder.» 

BAŞKAN — Okunmuş olan ve grup temsil
cilerinin imzalarını taşıyan önerge muvacehesin
de Sayın Aziz Zeyftinoğlu önergenizde İsrar edi
yor musunuz? 

AZtZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzumer, İsrar 
ediyor musunuz? 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Sağlam; burada 

yok. 
ıSayın Hayri Mumcuoğlu; İsrar edijyor muşu

muz? 
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Sayın Şefik inan; İsrar ediyormusunuz? 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Geri alıyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi incesulu; İsrar 

ediyor musunuz. 
HlLMl İNCESULU (Çorum) — Israr edi

yorum, izah etmek mecburiyetindeyim. 
BAŞKAN — Şimdi bu madde hakkında söz 

istiyen arkadaşlarıma sırasiyle söz veriyorum, 
Sayın Uzuner buyurun. 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz daha önce ISayın Başkan
lığa bu madde hakkında bir önerge sunmuştum, 
Bu önergemde 17 nci maddeyi il ve ilçe müftülük
lerini ayrı ayrı paragraf halinde, yani (A) ve (B) 
fıkraları halinde gösterilmek suretiyle, Hükümet 
tasarısındaki 13 ve 14 ncü maddenin tedvinini tek
lif etmiştim, önergem okunacağı için Yüksek 
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Huzurunuzu tekrar işgal etmek istemiyorum. Bu 
rada maksadım şudur : Müftü demek, fetva ve
ren kimse demektir. Görev bakımından il ve ilçe 
müftüleri arasında fark yoktur. Fiüî durum bu
gün budur. Diğer hiyerarşi kuruluşda, idari ku-
kuruluşda olduğu gibi, bir kuruluşu Diyanet iş
leri bünyesine monte etmek tatbikata uymıyan 
ve hâttâ tatbikatta birçok güçlükler ve müşkül
ler doğuracak bir yeni sistem getirmek demek 
olacaktır. Bu bakımdan ilçe ve il müftülükleri
nin ayrı ayrı Hükümet tasarısında olduğu gibi 
tedvin edilmesinde fayda görmekteyim. Esasen, 
bu konuda bir önrgem var. Diğer taraftan, müf
tüler çeşitli soruları cevaplandıran kişilerdir. 
Gerek Geçici KJomisyon teklifinde ve gerekse 
son olarak partiler arası komisyonun getirdiği 
maddede, çeşitli soruları cevaplandırmak hususu 
da tadadedilmemiştir. Oyisa iki, Hüflsümet teklifin 
de, yani 13 ve 14 ncü madde olarak teklif edilen 
Hükümet teklifinde, bu konuya yer verilmiştir. 
önergem okunacaktır. Yüksek Huzurunuzu işgal 
etmek istemiyorum. Kısaca tekrar mâruzâtımı 
özetlileyim. 17 nci maddeyi (A) ve (B) fıkrası 
olarak Hükümet tasarısında olduğu şekilde ka
bul buyurmanızı istirham edeceğim. Fiilî duru
ma uyacak şekil budur. Tatbikat böyİe olagelmiş
tir. Yeni bir sistem tatbikatta birçok güçlükler 
doğuracağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayramoğlu. 
HALİS BAYRAMOĞLU (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, ben Sayın Ali Riza 
Uzuner arkadaşımın fikrine iştirak edemiyeoe-
ğim. İlçe müftüleri ile il müftüleri, hattâ nahi
yede bulunan (imamlar ve köylerdeki hocalar 
arasındaki tefriki kanun dahi bugün açıkça ifa
de etmektedir. Yalnız 17 nci maddede bir nok
sanlık vardır, bendeniz anlıyamadım. Bu hu
susu anlamak üzere kürsüyü işgal ettim. İl müf
tüsü doğrudan doğruya Diyanet işlerine bağ
lı, ilçe müftüsü ise il müftüsüne bağlıdır. Şim
di, ilçede ve ilde bulunan bir müftünün yalnız 
Diyanet İşleri bakımından değil diğer birçok 
vasıfları bakımından tetkiki, tefriki, muraka
besi ne şekilde olacaktır? Acaba, bu ilçe müftü
sünün il müftüsüne bağlılığı, di müftüsününde 
doğrudan doğruya Diyanet işleri Başkanlığına 
bağlılığı, iller idare Kanununu ortadan kal
dırıyor mu? ilçedeki bir müftünün murakabesi
ni kaymakam mı yapacak? ildeki müftünün mu-
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rakabesini bir vali mi yapacak, yoksa doğru
dan doğruya bu müftüler kaymakamların ve va
lilerin murakabesinden azade olarak, ilçedeki 
ile, dldekide doğrudan doğruya Diyanet İşle
ri Başkanlığına bağlı olarak mı murakabe edile
cek? Ben bunu anlıyamadım. Komisyon lütfe
derde bunu açıklarlarsa kendilerine müteşekkir 
kalacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara)'— Arkadaşlar, 

vaktinizin pek dar olduğunu biliyorum. Onun 
için gayet kısa konuşacağım. Bu maddede Di
yanet işlerinde de iller idaresine muvazi olarak 
ilçe teşkilâtları ile bağlanmıştır. Diyanet işle
ri Teşkilâtında görev alan il müftüleri, ilçe müf
tüleri aynı niteliktedir, aynı yetkidedir. Binaen
aleyh, ayrıca bunlar Diyanet işleri Başkanlığı
na bağlı bulunduğuna göre ilçe müftülükleri
nin-il müftülüklerine bağlanmaları kendi ara
larında da her hangi bir karar mevzuunda bdr 
çok ihtilaflar yaratacaktır. Bu bakımdan doğ
rudan doğruya ilçe müftülüklerinin de il müf
tülükleri gibi Diyanet işlerine bağlı olması hiz
metin daha isabetli yürümesi bakımından ye
rinde olur. Arkadaşım Uzuner'in önergesini des
teklemenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın incesulu. 
HlLMl İNCESULU (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlarım; konuşmakta olduğumuz Diyanet 
işleri teşkilât ve görevleri hakkındaki kanun, 
Anayasanın 154 ncü maddesini okuduğumuz 
zaman 17 nci maddede bdr aykırılık göze derhal 
çarpmaktadır. Anayasanın 154 ncü maddesi, 
«Diyanet işleri Başkanlığı» matlabı ile; «genel 
idare içinde yer alan Diyanet işleri Başkanlığı 
özel Kanununda gösterilen görevleri yerine 
getirir.» demektedir. Ydne Anayasamızın ge
nel idareye taallûk eden maddesi de bu kapsa
mı açık olarak tesbit ediyor. Madde 112, «ida
renin esasları, idarenin bütünlüğü ve kamu 
tüzel kişiliği» matlabı ile başlıyan 112 nci 
maddesi; «idarenin kuruluş ve görevleri mer
kezden yönetim ve yerinde yönetim esaslarına 
dayanır, idare, kuruluş ve görevleri ile bir bü
tündür ve kanunla düzenlenir.» demektedir. Hal
buki, komisyonumuzun tesbit etmiş olduğu 
17 nci maddede «di ve ilçe kuruluşlarının başın
da birer müftü bulunur.» güzel, «bunlar bölge
lerinde Diyanet işleri Başkanlığını temsil eder
ler.» Bu da güzel. «İl müftüleri doğrudan doğ-

26.5.1965 0 : 3 
rüya Diyanet işleri Başkanlığına, ilçe müftü
leri ise il müftülerine bağlıdır.» bu hükümler 
aykırıdır, çıkarılması lâzımdır yahut da idare
nin umumi esaslarına intibak ettirilebilmek için, 
«iller İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır.» di
ye bir ibare ilâve etmemiz dcabeder. idarenin 
bütünlüğünü mahfuz tutmak için bu esas 'şart
tır. Diyanet işlerini genel idarenin dışında bı
rakmamıza imkân yoktur. Diyanet işleri mer
kez teşkilâtını genel idare içerisinde mütalâa 
ediyoruz, taşra teşkilâtını genel idarenin dı
şına çıkarıyoruz, gibi birbiriyle çelişen bir va
ziyet hâsıl olmaktadır. Nazarı dikkatinizi cel-
bederim. Bendeniz çıkarılsın diye bir takrir 
verdim. Sayın Bakanla vâki konuşmamızda çı
karma yerine; «iller idaresi Kanunu hüküm
leri saklıdır» diye bir fıkranın eklenmesine hem 
komisyon, hem de Hükümet muvafakat edecek
lerini beyan ettiler. Takdir sizlerindir, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın incesulu, şu halde muta
bık bulunduğunuz ölçüler içerisinde lütfen ye
niden bir takrir veriniz efendim. 

HlLMl İNCESULU (Devamla) — Vereyim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZIZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, bu maddedeki, «ilçe müf
tüleri ise il müftülerine bağlıdır.» ibaresinin çı
karılması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bu hu
susta da bir takrir vermiş bulunuyorum. Bu
nun sebebi şu arkadaşlarını : Bizde müftü deyin
ce hepsi din adamıdır. Onlardan dini hususları 
sorarız. Ama il mütüsününkü doğrudur, ilçe 
müftüsününkü yanlıştır, diye bir hükme vara
mayız. ilçede olanlar dinî hususları ilçe müf
tüsüne sorarlar, ilde olanlar il müftüsüne so
rarlar. Binaenaleyh, ilçe müftüsünün din bahis
lerinde her hangi bir bilgisizliği üzerinde duru
lamaz veyahut da il müftüsününkü, birinci de
recede bir müftüdür diye de o daha bir mümey
yiz vasıf kazanmaz. Bir hususu bir vatandaş 
il müftüsünden sordu, kaani olmadı, gider her 
hangi bir ilçe müftüsünden de sorabilir. Hangi
sinden kaani olursa, ona göre hareket eder. Ama, 
bu doğrudur, bu yanlıştır, diye herhangi bir 
fetva kendi fikrine göre yapamaz. Binaenaleyh, 
bu şekilde ilçe müftüleri bugün de halen doğ
rudan doğruya Diyanet işlerine bağlıdır ve Di-
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yanet İşleri bunları tâyin eder. Bunun il müf
tülüklerine bağlı olması, il müftülükleri ile ilçe 
müftülükleri arasında bâzı tezatlar teşkil eder. 
Bâzı ayrılıklar da getirir. Bu ise bâzı geçimsiz
likleri intacettirir. Binaenaleyh, bugünkü ha
liyle kalması çok yerinde olur, çünkü, bu di
ğer memuriyetler gibi değildir. Meselâ ilçeler
de Millî Eğitim memurudur, illerde de Millî 
Eğitim müdürüdür ama, bunlar arasında: ayrı
lıklar, farklar vardır. Ama bu din bahsi bu 
memuriyetlere benzemediği için bugüne kadar 
olduğu gibi ilçe müftülükleri de Diyanet işle
rine bağlı olarak kalmalıdır. Bu bakımdım bu 
17 nci maddedeki, «İlçe müftüleri ise il müftü
lerine bağlıdır.» ibaresi çıktığı takdirde ıhepsi 
yine aynen bugünkü gibi, Diyanet işlerine bağlı 
olarak kalmış oluyorlar. Bendeniz bu cümlenin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

. BAŞKAN — Buyurun Sayın Ulusoy. 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Değerli ar

kadaşlarım, Diyanet işleri teşkilâtı ve bugün
kü durumu itibariyle genel idare içerisinde mü
talâa edildiğine göre, pek talbiîdir i:i, doğrudan 
doğruya vilâyetin dinî sahadaki umur ve husu-
satım Bakanlığa karşı temsil eden bir tek in
san varsa o da vilâyetin müftüsüdür. Burada 
arkadaşlarımızın endişe ettiği bir nokta var. 
İlçe müftüsünün sırasında, müsaadenizle arz 
edeyim, ilçe değil ilçedir bu. (Ç) harfinin al
tında işaret yoktur, ilce müftüsü muamele ba
kımından doğrudan doğruya il müftüsüne bağ
lıdır. Böyle olmasa normaldir ve mantıkidir. 
Ancak, yetki bakımından vilâyetteki müftü ne 
vazifeyi görürse o da kazasında o vazifeyi ya
pacaktır. Esasen, defterdarın karşılığı olarak 
kazalarda malmüdürü mevcuttur, vilâyetlerde 
maarif müdürünün karşılığı olarak ilçelerde de 
ilköğretim' müdürü mevcuttur. Onun için bu
nun da bu hali ile muhafazasını arz ve istirham 
ediyorum. Doğrudur. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, yeterliğin oya arzını 

saygı ile teklif ederim. 
Tokat 

Ali Diz man 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde, Sayın öz-
oğul, buyurun efendim. 

26.5,1965 0 : 3 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, • kifayetin aleyhindeyim, çünkü 
muhterem arkadaglarımız bir endişe duymakta
dırlar. Bu endişeyi duymaya lüzum yoktur. Müs
lümanlıkta Allah'la kul arasında bir vasıta 
yoktur. Hocanın durumu öğretmendir, öğret
men olduğuna göre, ilde bulunan hoca herhal
de ilçede bulunan hocadan dinî bakımdan... 

BAŞKAN — Esas hakkında konuşuyorsu
nuz, Sayın özoğul, esas hakkında konuşamazsı
nız. 

NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Esas hak
kında konuşmuyorum, izah edilmediği için ko
nuşuyorum. Arkadaşlarımın endişesi yersiz ol
duğu için bu izah gereklidir. Bu bakımdan mad
denin aynen kabul edilmesi için müsaade buyu
run, konuşalım, nitekim aynen ka'bulü icalbet-
mektedir, bu bakımdan ben kifayetin aleyhinde
yim arkadaşlar. 

BASIK AN — Okunan kifayet önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kifayet kabul edilmiştir. 

Şu halde önergeleri sırasıyle'ölmtuyoruım. 

Millet Mec'isi Başkanlığına 
16 ncı maddeye «I'ler idaresi Kanunu hü-

künf.eri saklıdır» cümlesinin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Çorum 
Hilmi incesulu 

BAŞKAN — Konrsyon katı'ıyor. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
16 ncı maddedeki (üçe müftüleri ise il müf

tülüklerine bcğiıdır) ibaresinin çıkanlanasını 
arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytincğl.u 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Milet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasar sının (16) madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 
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Madde 16. — a) t i Müftüsünün görevleri : 
î l müftüleri bölgelerindeki dinî idari işleri 

kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre 
yürünmek ve denetlemek, din ile ilgili çeşitli so
rulan cevap]and"rmak, atanmaları ile aidolan 
memur ve hizmetlilerin sicillerini tutmakla gö
revlidir. 

b) ilçe müftüsünün görevleri : 
I'çe müftüleri, bö'geleıindeki dinî idarî iş

leri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine 
göre yürütmek ve denetlemek, din ile ilgili ç3-
şitli soruları osvap'and'.rmak, atanmaları T-çeye 
aidolan memur ve h'zm etlilerin sicillerini tut
makla görevlidir. 

BAŞKAN — Komisyon k'tı ' ıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLÎ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenle.'... 
Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuru'uş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının lö ncı mad
desinin aşnğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
tek'if ederim. 

Saygılarım1 a 
Kayseri 

Mehmet Sağlam 

Madde 16. — il ve ilçe kuruluşlarının ba
şında birer müftü bulunur, it ve ilçe müftüleri 
bölgelcr"nrîeki din hizmet'eriri dirî müerseselrri 
kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre 
yönetir ve din hizmetlerinin görev'erini düzen
leyip kontrol eder. Atanmaları kendilerine r.id-
olan görevlilerin sicilini tutar. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler..! Etmiycnler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi, daha evvel grupla rarası' önerge "okun
du. Biraz evvel kabul edilen metin onun sonuna 
aynen geçebilecek durumda mıdır? Yoksa ayrıca 
bir redaksiyona lüzum var mıdır? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSÎN 
TELLÎ (Erzurum) — Geçebilecek durumdadır 
efendim. 

BASIKA.N — Geçebilecek durumdadır ve ay
rıca bir redaksiyona lüzum yoktur. Şu halde biraz 
evvel kabul edilmiş olan ve Sayın incesulu ar-
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kadaşımıza aidolan bir fıkra ilâvesini istiyen 
önerge ile -birlikte bu komisyonun önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. Kabul edilmiş olan 
her iki metni de 16 neı madde olarak oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... E'tmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Vaizler camilerde ve toplu 
ibadet yapılan yerlerde va'zetmek suretiyle ödev 
görürler. 

Vaizler, sosyal hizmetlerin ifası için yapılan 
toplantılarda ve lüzum görüldüğünde yetkililerin 
müsaadesi ile de vazgeçerler. 

Vaizlerin görev alacakları mahal veya bölge
ler Diyanet işleri Başkanlığı tarafından tesbit 
edilir. 

Vaizler, mmtakaları dışında bulundukları 
takdirde mahallin müftüsünün müsaadesi ile hal
kı tenvir edebilirler. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili gruplararası 
önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet iş1 eri Başkanlığı kuruluş ve görev-

1eri hakbndaki kanun tasarısının komisyon d'e-
ğ'ştirisinde 18 nci madde olarak alman 17 nci 
madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

A.P. Grupu adına C.H.P. Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
C.K.M.P. Grupu adma M.P. Grupu adına 

Sivas Bolu 
Cevad Odyafcmaz Kâmil inal 

Y.T.P. Grupu adma 
Bitlis 

Nafiz Giray 

Vaizlerin görcvelri : 
MADDE 17. — Vaizler camilerde ve toplu 

ibadet yapılan yerlerde va'zetmek suretiyle ödev 
görürler. 

Vaizlerin görev alacakları mahal veya bölge
ler Diyanet, işleri Başkanlığı tarafından tesbit 
edilir. 

Vaizler, Hrntakaîann dışında bulundukları 
takdirde mahallin müftüsünün müsaadesi ile 
va'zed'obilirler. 

BAŞKAN — Sayın Şefik inan sizin de bir 
önergeniz var. 
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ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Geri alıyo

rum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Komisyon, bu vaizler mi, vaızlar mı, 

'bunu tasrih etmek lüzumunu duyuyor musunuz? 
Sonra burada vazetmek yazılmış, bu va'zetmek 
veyahut vaaz etmek şeklinde midir? 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum)— Birincisi, Vaizler olacak, 
diğeri ise», vaaz etmek olacaktır. 

BAŞKAN — O halde cümledeki yerine gö
re, «İbadet yapılan yerlerde vaaz etmek» şek
linde tasrih ederek bu maddeyi 17 nci madde 
metni olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu birinci söylediğim önergeyi oyunuza sun
mak şeklinde olacaktı. O şekilde kabul edilmiş
tir. Şimdi madde olarak oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmi'yenler... Kalbul edilmiştir. 

Cami görevlileri : 
'MADDE 18. — Cami görevlileri, görevlerini 

yönetmelikte belirtilecek esaslara göre yaparlar. 
BAŞKAN — Buraida bir tadil önergemi yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bunun 18 nci madde olarak kalbulünü oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

20 nci maddeden evvel 18 nci madde ile 
20 nci madde arasına yeni bir 19 ncu madde tek
lifi vardır,. Bu teklif Sayın Asım Eren'ind'ir. 

Bu araya istiyorsunuz değil mi? 
ASIM EBEN (Niğde) — Evet, 

BAŞKAN — Şimdi 18 nci madde ile eski 
20 nci maddenin araşma 19 ncu nıad'de. Evet 
okutuyorum, efendim. 

M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının Geçici Komisyon metninin 19 ncu 

maddesinden sonra yeni bir 20 nci madde olarak 
aşağıdaki metnin eklenmesini saygı ile arz ve 
teklif ederim, 

Niğde 
Asım Eren" 

Din Şûrası : 
«MADDE 20. — Diyanet İşleri Başkanının 

yönetiminde olarak, dinî ve bilimsel yeterliği ve 
din hizmeti kıdemi ile dinî telif ve tercüme eser 
veya eserleri bulunan din ve bilim adamı vatan-
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daşlarmdan kuruluş, seçim usulü, toplantı ve 
çalışma kuralları tüzükle belirtilecek ve kararları 
istişari nitelikte bir Din Şûrasının toplantı ve 
çalışmaları Bakanlıkça düzenlenir ve yürütülür.» 

Gerekçe : Metnin 2/e maddesinde adı geçen 
(Din Şûrası) nm kuruluş ve çalışması üzerinde 
tek bir bilgi tasanda yoktur. Kanun ana prensi
bini koymalı ki, ayrıntıları da tüzükle gösterile-
bilsin. Bu sebeple bir ana-madde metne girme
lidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GİYA-

SETTÎN KABACA (Erzurum) — Meclisin 
takdirine bırakıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Mütalâanızı söyleyin, Komisyon 
ya katılır, ya katılmam. (Müslüman dininde bu 
olur mu sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GİYA-
SETTİN KARACA (Erzurum) — Katılıyoruz, 
yalnız redaksiyon için geri rica ediyoruz. 

tLYAS KILIÇ ('Samsun) — Konsüllük var 
mı, islâmiyette? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, lütfen takibe-
diniz. önergeye katılıyor musunuz?, Eğer katıl -
iniyorsanız redaksiyon için istemenizin mânası ne 
olacaktır? 

GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GİYA-
SETTÎN KARACA (Erzurum) — önerye ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Evvelâ ben 
önergeyi oylıyayım, sonra redaksiyon için size 
veririz. Komisyon yeni bir 19 ncu madde teklifi 
önergesine katılıyor. Bunu oyunuza sunuyorum! 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Filhal Komisyon da buna katılıyor. Yalnız 
redakte etmek için Komisyona verdik. 

Şimdi 20 nci maddeyi okutuyorum. 

İkinci bölüm 
özlük işleri 

Aday teslbit kurulu : 
MADDE 20. — Din İşleri Yüksek Kurulu 

üyeliğine atanacakların adaylığını tesbit etmekle 
görevli aday tesbit kurulu kurulmuştur. 

Aday tesbit kurulu Diyanet İşleri Başkanı
nın Başkanlığında : 

a) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve 
üyeleri; 

b) Din ve Dinî Eğitim ve öğretim İşleri 
Dairesi ve Personel Dairesi başkanları; 
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c) Millî Eğitim Bakanlığı, Din Eğitimi Ge

nel Müdürü; 
(?) Din eğitimi veren yüksek dereceli okul

larla, aynı cins fakültelerin, her birinin kendi 
öğretim üyeleri arasından seçeceği, birer üye; 

d) i ler il çevresi müftü ve vaizlerinin ilde 
toplanıp seçecekleri birer il temsilcisinin, mer
kezde toplanıp aralarından seçecekleri, 15 üye; 
ile kurulur. 

(ç̂ ı ve (d) bendinde adı geçen aday tesibit 
kurulu üyeleri, 6 yıl için ve aynı sayıda yedek
leri ile birlikte, seçilir. 

Bu maddedeki seçimler gizli oy salt çoğunluk 
esasına göre yapılır. 

Aday teshit kurulu iki yılda bir (olağan), 
Din "İşleri Yüksek Kurulunun açığı yarıya inin
ce derhal (olağanüstü) toplanır. 

Kurulun müraeaatsız seçeceği adayların iste-
' memeleri halinde seçim o aday için hemen ye
nilenir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 20 nci 
madeyi dkutum. 20 nci madde hakkında parti-
lerarası heyet yeni bir telkl'ifte bulunmaktadır, 
şimdi bu teklifle ilgili önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının komisyon d'e-
ğiştirisinde 20 nci madde olarak tedvin edilen 
maddenin 20 nci made olarak aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

^ P . Grupu adına C.H.P. Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı FelM Çelikbaş 
C.'K.M.P. Grupu adına M.P. Grupu adına 

Sivas Bolu 
Cevad Ödyakmaz Kâmil înal 

Y.T.P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 

Aday Tesbit Kurulu : 
MADDE 20. ~ Din İşleri Yüksek Kurulu 

üyeliğine atanacakların adaylığını teybİt etmekle 
görevli bir Aday Tesfbit Kurulu kurulmuştur. 

Aday Tesbit Kurulu, Diyanet İşleri Balkanı
nın Başkanlğmda : 

a) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve 
üyeleri, 
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b) Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Ol

gunlaştırma Dairesi ve Personel Dairesi başkan
ları, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı, Din Eğitimi Ge
nel Müdürü, 

d) Din eğitimi veren yüksek dereceli okul
larla, aynı cin's fakültelerin, her birinin kendi 
öğretim üyeleri arasında seçeceği ikişer üye, 

e) Her il çevresi müftü ve vaizlerinin ilde 
toplanıp seçecekleri birer il temsilcinin Başkan
lıkça teslbit edilecek on'beş bölgede toplanıp, her 
bölge için kendi bölgelerinde seçecekleri birer 
temisilci ile kurulur. 

(d) ve (e) bendinde adı geçen Aday Teshit 
Kurulu üyeleri, altı yıl için ve aynı sayıda ye
dekleri ile birlikte seçilir. 

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

Aday Teshit Kurulu iki yılda bir (olağan), 
Din tşleri Yüksek Kurulunun açığı yarıya inin
ce derhal (olağanüstü) toplanır. 

Kurulun müraeaatsız seçeceği adayların iste
memeleri halinde secim o aday için hemen yeni
lenir. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, söz istemişsi
niz. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Teklife 
katılıyorum. 

BAŞKAN — Fahir Girltlioğlu 
FAHİR OİRİTLİOĞLU (Edirne) — Geri 

alıyorum; 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Şefik İnan? 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Geri alıyo

rum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Mumcuoğlu? 
HAYRI MUMOUOĞLU (Tekirdağ) — Geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Ali Dizman? 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Ahmet Gürkan? 
AHMET GÜRKAN (Konya) — Geri alıyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Geçioğlu? 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Geri 

alıyorum. 

95 



M. Meclisi B : 116 
BAŞKAN — ikiniz de geri alıyorsunuz. 
Sayın Süleyman Çağlar? Yok. 
Sayın Hâldân Kısayol? Yok. 
Sayın Muslinittin Gürer? Yok. Bu üç arka

daşımız burada olmadıkları için önergelerini 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

rica ederim. 
Manisrv 

Süleyman Çağlar 

MADDE 20. — Diyanet işleri Başkanı ve 
Din Is1 eri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacakla
rın adaylığını te^bit etmekle grevl i Aday Tes-
bit Kura1 ıı kurulmuştur. Aday Tesbit Kurulu 
Dlvanet î^eri Başkan adaylarının tcsbiti için 
toplandığında en ypşlı üyenin başkanlığında di
ğer tonlnntıl arını Diyanet işleri Başkanının 
Başkan1 ıhında; 

BAfYKAN — Komisyon katılmıvor. önerge
yi ovunuz a sunuvorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet işleri Kanununun Aday Tesbit Ku-

ru'una ait 20 nei maddecinin (ç) fıkrasının 
(Din eğitimi veren yüksek dereceli okullarla ay
nı cins fakültelerin her birinin kendi din dersi 
okutan öğretim üyeleri arasından seçeceği ikişer 
üve) olarak dercini, ayrıca (d) bendinden sonra
ki paragrafta, Aday Te:6it Kurulunun 6 sene 
yerine dört sene için aynı sayıda yedekleri ile 
birlikte seçilir, kaydının konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kocaeli 
Hâl dan Krsayol 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSÎN 

TELLt fErzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, oyunuza 

fmnuvorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 nci maddenin aşağıdaki, şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
MADDE 20. — Diyanet Is]eri Başkanı ve 

Din isleri Yüksek Kııırfu üyeliğine atanacakla
rın ad'aylığ-nı tesbit etmekle görevli Aday Tes
bit Kurulu kurulmuştur. 
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Aday Teabit Kurulu, Diyanet işleri Başka

nının Başkanlığında, 
a) Aynen, 
b) Aynen, 
c) Aynen, 
ç) Aynen, 
d) Her il ve ilçe çevresi müftü, vaiz ve-

imam - hatiplerinin ilde toplanıp seçecekleri bi
rer il temsilcisinin, merkezde toplanıp araların
dan seçecekleri, 15 üye ile kurulur. 

Aday Te:ibit Kurulunun Diyanet işleri Baş
kan adaylarının tesbit edeceği oturuma, Din iş
leri Yüksek Kurulu Başkanı Başkanlık eder. 

ç) Ayno.n, 
Diğer fıkralar aynen. 
Gerecini savgı ile arz ederim. 

Gümüşane Sakarya 
Sabahattin Savacı Muslihitin Gürer 
S AB \H A T T lN SAVACI (Gümüşane) — 

Geri a^ 'm efendim. 
BAŞKAN — Siz aldınız ama Mus'ihit'tin Gü-

rer' :n d^ »rması var. Komisvon katlıyor mııf 
OECtCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSlN 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge-
vi oyumca sunuvorum. Kabul edenler.... Etmi-
yen^r... Kabul edilmemiştir. 
Partilerarası kurulun teklif ettiği metin okun- * 

muştu, bu metni oyunuza sunuvorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu metni, şimdi.20 nci madde olarak oyu
nuza sunuyorum. 19 ncu madde teklif ediMirçi-
nc ve kabul ettiğinize göre bunu 20 nci madde 
metni olarak oyunuza sunuvorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

Atanmalar : 
MADDE 21. — Diyanet işleri Başkam ile 

kuruluşun bütün görevlilerinin 22 nci maddede 
yazılı nitelikleri taşımaları halinde atanma 
usul ve şartları aaşğıda gösterilmiştir : 

a) Diyanet işleri Başkanı, Başbakanın tek
lifi üzerine, Cumhurbaşkanının imza edeceği, 
Bakanlar Kurulu kararı ile; 

b) Din işleri Yüksek Kurulu üyeleri, Aday 
Tesbit Kurulunun gizli oy ve salt çoğunlukla, 
açık yerin iki katı olarak, seçecekleri adaylar 
arasından, Diyanet işleri Başkanının teklifi, 
Başbakanın inhası üzerine Bakanlar Ifurulu 
kararı ile; 
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c) Din işleri Yüksek Kurulu Başkanı, Ku

rul üyelerinin kendi aralarından gizli oy ve 
salt çoğunlukla seçmeleri ve Başbakanın tasdi
ki ile; 

ç) Diyanet işleri Başkan yardımcıları, Din 
ve Dinî Eğitim ve öğretim işleri Dairesi Baş
kanı. Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Hu
kuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Dona
tım Müdürü, il Müftüleri, Diyanet işleri 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 işleri Baş
kanınca ; 

e) Kadrolu imam - hatipler ilgili müftü
nün inhası üzerine Diyanet işleri Başkanlığın
ca; 

f) Köy imam - hatipleri, koy derneğinin 
teklifi ve ilgili müftünün inhası üzerine vali
likçe ; 

g) i l ve ilçe kuruluşunun diğer hizmetli
leri, ilgili müftünün inhası üzerine Diyanet iş
leri Başkanlığınca; 

Yukardaki bendler dışında kalan memur
lar, Başkanlıkça; 
atanırlar. 

BAŞKAN — Bı. 21 nci madde hakkında 
partiler arası mümessiller heyeti yeni bir metin 
teklif ediyor, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö

revleri hakkındaki kanan tasarısının komisyon 
değiştirisinde 21 nci madde olarak tedvin edi
len maddenin 20 nci madde olarak düzeltilme
sini ve (d) bendinin üçüncü satırındaki «iki 
katı» deyiminin, (üç katı) olarak düzeltilme
sini, aynı maddede (Ç) bendinin bir ve ikinci 
satırındaki, «Din ve Dinî Eğitim ve öğretim 
işleri Dairesi Başkanı1» deyiminin, (Dinî Hiz
metler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dai
re Başkanı) olarak düzeltilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H.'P. Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
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C. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu adına 

Sivas Bolu 
Cevad Odyakmaz Kâmil inal 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Yalnız, 
bu (Ç) ve (ö) leri kaldırmak için karar ver
miştik evvelce. Daha evvelki maddelerde ceçti. 
Buna göre muamele yapılsın. 

BAŞKAN — Efendim bu «ç» ve «ğ» konusu. 
sadace o madde ile ilgili idi. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Bunların hepsi 
için bir takririm var. Sonunda oylarsınız. 

BAŞKAN — Yalnız sonunda bir takrir veri
lirse her madde kesinleştikten sonra oylanması 
mümkün değildir. Bu konuya ehemmiyet ve
ren arkadaşlarımız varsa her maddeyi takibe-
derler ve her maddede bununla ilgili Önergele
rini versinler. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Bir kısmı geçti, 
şimdi bu nasıl olacak? 

BAŞKAN — O bizi ilgilendirmez. Biz sade
ce usul hakkında herkese söz verir ve oylarız. 
Takibedenler, vazifelerini yaparlar. 

Şimdi bu 21 nci madde hakkında grup tem
silcilerinin getirdiği yeni metni okuduk. Bu yeni 
metin muvacehesinde, Sayın Aziz Zeytinoğlu ıs
rar ederler mi? 

AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Israr 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şefik inan? 
ŞEFlK İNAN (Çanakkale) — Geri alıyo

rum. 

BAŞKAN — Saym Ahmet Gürkan ve Saym 
Geçioğlu? 

MEHMET GEÇlOĞLU (Adana) — Geri alı
yoruz. 

BAŞKAN — ikiniz de geri alıyorsunuz. Sa
ym Muslihittin Gürer? Burada yok. 

Savın Arar? 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — I s r a r ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Ali Dizman? 
ALÎ DlZMAN (Tokat) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Saym Haklan Kısayol? Burada 

yok. Ahmet Bilgin?-Yok. Saym Turgut Çulha? 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Israr ediyorum. 
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BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. 
Süleyman Çağlar? Burada yok. 
Fahir Giritlioğlu? 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Coşkun Kırca? Burada yok. 
Sayın Hayri Mumcuoğlu? 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Sabahattin Savacı ? 
SABAHATTİN -SAVACI (Gümüşane) — 

İzahat vermek lüzumunu hissediyorum, ısrar edi
yorum. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. 
Sayın Hâımit Kiper? Burada yok. 
Sayın Süleyman Çağlar? Burada yok. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup Baş

kanı olarak imzası var Sabahattin Savaer'nın. 
BAŞKAN — Kimin efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sabahattin 

Savacı'nın. 
BAŞKAN — Sayın Savacı şahsınız adına mı 

önergeyi verdiniz ? 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Şimdi bir de Saym llyas Kılıç 

arkadaşımızın şimdi gelen önergesi var. Bun
ların hepsini şimdi sırasiyle okutuyorum. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Saym Baş
kanım bir yanlışlık var, tashihi zımnında tak
rir veriyorum. 

BAŞKAN — Verin efendim. 
Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun beşinci maddesinden bir önerge ile 

(Ç) v e yumuşak (Ğ) harfleri çıkarıldı. Halbu
ki, diğer maddelerde (Ç) ve yumuşak (Ğ) 1er 
kaldı. Kanunun madelerindeki ahengi tesis et
mek için bütün maddelerinden (Ç) ve yumuşak 
(ö) harflerinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rini. 

Samsun 
llyas Kılıç 

Sayın Başkanlığa 
21 nci maddenin (f) fıkrasındaki (valilikçe) 

ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
: * • Eskişehir 

Aziz Zeytin oğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

21 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

21 nci madde; (a) bendinin şu şekilde değiş
tirilmesini, 

a) Diyanet İşleri Başkanı aday tesbit ku
rulunun gizli oy ve salt çoğunlukla seçeceği üç 
aday arasından, Başbakanca seçilen birisinin 
Cumhurbaşkanının imza edeceği Bakanlar Ku
rulu kararı ile, 

Diye değiştirilmesini saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

BAŞKAN — Muslihittin Gürer'e aidolup 
okunmuş bulunan önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri Kanununun atanmalar kıs

mındaki Geçici Komisyon değiştirişinin 21 nci 
maddesinin (a) paragrafının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

Madde 21 
a) Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yük

sek Kurulu Başkan ve üyeleri İlahiyat Fakül
tesi ve Yüksek İslâm Enstitüsünün dinî tedrisat 
yapan hocaları, imam - hatip okulları din ders
leri hocaları, iller müftüleri ve dinî ihtisas ve 
İlmî Din işleri Yüksek Kurulunca tescil ve tes- „ 
bit edilmiş 15 i geçmiyecek zevatın davet edi
lerek teşkil edilecek heyet tarafından gizli oyla 
ve salt çoğunlukla seçilir. 

Seçim neticesinde Başkanlığı kazanan adayın 
ismi Başbakan tarafından Cumhurbaşkanının 
tasdikine sunulur. Bu suretle seçilen Diyanet 
işleri Başkanı dört senelik bir süre için seçil
miş olur. 

BAŞKAN — Hâldan Kısayol'a ait önergeye 
komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TKLLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ahmet Bilgin'in önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığının Teşkilât Kanu

nunun 21 nci maddesinin (a) bendinin aşağıda
ki şekilde tedvinini arz ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

Madde 21. — (a) Diyanet İşleri Başkam, 
Din İşleri Yüksek Kurulu, başkan muavinleri, 
İslâm Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi profe
sörlerinin iştiraki ile kurulacak bir meclisin 
seçeceği 3 adaydan biri seçim ile atanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu"? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN" — Komisyon katılmıyor. Oyunu

za sunuyorum. Kaimi edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Süleyman Çağlar'ıu önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere konusu Diyanet İşleri Kanununun 

21 nci maddesinin (A) bendinm aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Madde 21 fıkra A. 
Diyanet İşleri Başkanı, aday tesbit kurulu

nun gizli oy ve salt çoğunlukla tesbit edeceği 
:> aday arasından Başbakanın teklifi, Reisicum
hurun. inhası üzerine Bakanlar Kurulu kararı 
ile : 

BAŞKAN" — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za, sunuyoruz. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin (b) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.: 
b) Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, aday 

Tesbit Kurulu ile istişareden sonra, Diyanet İş-
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leri Başkanının teklifi ve Başbakanın inhası 
üzerine Bakanlar Kurulu kararnamesiyle; 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ G1YASET-
TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
21 nci maddenin (V) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Süleyman Çağlar 

V) Köy İmam - Hatipleri Köy Derneğinin 
teklifi ilgili müftünün onayı ile tâyin olunur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Hânı it Kiper'in önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Teşkilât Kanununun 21 nci 

maddesinin (F) fıkrasında yazılı valilikçe keli
mesinin tayyı ile müftülükçe onaylanır denile
rek tashihini teklif ederim. 

Samsun 
Hâmit Kiper 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANT TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Turgut Çulha arkadaşımızın önergesi. 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görev

leri hakkındaki Kanunun 21 nci maddesinin 
(a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
(g) bendine de bir fıkra eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 
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a) Diyanet işleri Başkanı, 
20 nci maddede adı geçen aday tesbit kuru

lunun kendi arasından veya dışardan gizli oyla 
seçeceği 2 aday içinden Bakanlar Kurulu kara-
riyle, 

Ek fıkra — Diyanet işleri Reisinin görev sü
resi 4 yıldır. Tekrar seçilmesi caizdir. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Aziz Zeytinoğlu 
siz önergenizi izah edecek misiniz? 

AZIZ ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Sava
cı, incesulu ve Kâzım Arar'm önergeleri kaldı, 
onları da okutacağım.' 

AZIZ ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu 21 nci maddenin (F) fık
rasındaki «valilikçe» kelimesinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ediyorum. Bunun sebebi şudur : 
Yine aynı maddenin (G) fıkrasında, «il ve ilçe 
kuruluşunun diğer hizmetlileri, ilgili müftünün 
inhası üzerine Diyanet işleri Başkanlığınca 
tâyin yapılır.»1 diyor. Esasen konuşmakta ol
duğumuz bu tasarı, idari bir tasarı değildir. 
İdari îasarı olmayınca da idari tasarrufa hak 
yok. Binaenaleyh, valilerin bu tasarıda hiç 
ismi geçmediği halde burada, yalnız bu fıkrada 
«valilikçe» denilmektedir. Binaenaleyh, bura
daki bütün tasarruflar, bütün tâyinler Diyanet 
işleri Başkanlığınca veya müftülüklerce yapıl
maktadır. Burada yalnız, valiliğin köy imam -
hatipleri, köy derneğinin teklifi ve ilgili müf
tünün inhası üzerine, diyor. Binaenaleyh, bu 
derneğin teklifi üzerine, ilçedeki müftü veyahut 
da merkez köylerde ise illerdeki müftü tara
fından bu tâyinler yapılmalıdır. Valilik bu iş
lere, artık bu dinî tasarruflara karışmamalıdır. 
Ben bu bakımdan takrir vermiş bulunuyorum. 
Esasen yine alttaki, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
diğer hizmetlilerin tâyini nasıl Diyanet işleri 
tarafından yapılıyorsa ilgili mü ütünün inhası 
üzerine bu da köy imarıı veya hatipleri olduğu 
için köy derneğinin teklifiyle ilgili müftü tara
fından yapılmalıdır. Bu, hem muameleyi kısal
tır ve hem de dinî bir tasarruf olduğu için di
nî reis tarafından tâyini daha muvafık olur 
kanaatiyle arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu'nun önergesi
ne komisyon katılıyor mu 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Çulha buyurun efendim. Sizin öner

genizi okuttum. Buyurun izah edin. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar-

kadaşlar; Diyanet işleri Reisi gibi en büyük 
dinî müessesenin başında bulunan zatın tâyi
ninde biraz itinalı hareket etmek lâzımdır ka
naatindeyim. Bunu bir Başbakanın teklifi, Ba
kanlar Kurulu gibi siyasi bir icra organının ka
rarı ile yapmak doğru değildir. Hiç değilse 
benim önergemde teklif ettiğim gibi bu aday 
tesbit kurulu birçok dinî bilg'ye sahip ve aynı 
zamanda bu iste ehil kimselerden teşekkül ede
cektir. «Bunların tesbit edecekleri iki aday 
arasından Başbakanın teklifi ve Bakanlar Ku
rulunun kararı ilc:> şeklinde olmasını teklif 
ediyorum, önergeye iltifat buyurmanızı ve 
bu yüksek mevkie gelecek zatın memlekete da
ha hayırlı olacağı kanaatini beslediğim için ri
ca ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon, katdıyor mııf 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kâzım Arar'm önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve gö

revleri hakkındaki kanun tasarısının 21 nci 
maddesinin (A) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Çankırı 
Kâzım Arar 

a) Din hizmetlilerinden mütevekkil Seçim 
Kurulu ile Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri 
müştereken toplanarak aralarından veya dışar
dan tslâmî ilimlere vukufu sabit, itikat ve amel
ce islâm esaslarına bağlı kimseler arasından 
5 yıl için ve gizli oy ve 2/3 ekseriyetle üç Di
yanet işleri Başkan adayını seçer. Bu üç aday
dan biri Başbakanın teklifi üzerine Cumhur
başkanının imza edeceği Bakanlar Kurulu ka
rarnamesi ile; 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın 
Arar? 

KÂZIM ARAR (Çankırı) « , Evet, 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
İCAZIM ARAR (Çarikırı) — Muhterem ar-

kadarlar, bu kanunun en mühim maddelerin
den birisini 21 nci madde teşkil etmektedir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bir ilim ve ihtisas hem 
de sayısı bizde çok az kalmış bir ilim adamının 
atanmasiyle ilgili bir madde üzerindeyiz. Buna 
örnek olarak Yargıtayı göstermek mümkündür, 
Yargıtay üye ve başkanlarının seçimlerinde il
mî kariyerleri, verdikleri kararların isabetini 
Adalet Bakanlığında kurulan Ayırma Mecli
sinin notlarını velhasıl birçok özellikleri ihtiva 
eden hususları bir araya getirerek, nasıl Yar
gıtay üyelerini ve reislerini bir seçimle getiri
yorsak; Diyanet İşleri Başkanlığı gibi çok mü
him bir mevkii Başbakanın tâyinine bırakmak, 
bugünün icaplarına ve demokratik zihniyetimize 
aykırı düşeceği kanaatindeyim. Bu itibarla 
yine biz bu konuda Hükümetin yerinde müda
halesini kabul ediyor ve diyoruz ki, 3 adayı ilim 
adamların, yetkili kurulların yani kanunun di
ğer maddelerinde kabul ettiğimiz, yetkili ku
rulların seçeceği üç ilim adamından birisinin 
Başbakanın teklifi üzerine, Cumhurbaşkanının 
imza edeceği, Bakanlar Kurulunun kararnamesi 
ile atan-'r diyoruz. Bu itibarla muhterem ar
kadaşlarım, hakikaten vakit çok dardır, gc-
cen'n geç vakit1 erine kadar çalışmaktan yorgun 
bulunuyoruz. Bütün madde1 erden feragat et
tik ama bu madde üzerinde hassas'yetfe du
rulmasını rica ediyorum. Buna iltifat buyuru
nuz. Bu maddeyi bu şekilde tadil edelim ve 
Diyanet İV eri Bakanlığına gerçek hüviyetini 
verelim. Çünkü TRT ye verdiğimiz muhtari
yeti, evlcviyetle vermemiz iktiza eden Diyanet 
İşlerine vermemiş bulunuyoruz. Bu müessese 
gerçekten muhtar olmalıdır. Zaten lâiklik ke
limesinin içinde de dinle Devlet işini ayıralım 
diyoruz ama bir türlü ayıramıyor ve içine doğ
ru girme yolunda gayret ediyoruz, önergeye 
iltifatınızı hassaten rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. (Gerekçesini ko
misyon yazacaktı sesleri) 

Komisyon gerekçe vermek mecburiyetinde 
değildir. Katılmak veya katılmamaktan birisi-
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ni ifade eder. Ama Heyeti Umumiyede her üye
nin komisyona sual sorma hakkı vardır. Onun 
için sual sormak hakkınızı kullanınız, o zaman 
komisyonun gerekçesini öğrenirsiniz. 

Şimdi Sabahattin Savacı arkadaşımızın öner
gesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Atanmalara ait 21 nci maddenin (e) fıkra

sında Diyanet İşleri Başkanı yenine valil'kçe 
(f) fıkrasında, valilikçe yerine vali ve kayma
kamlıkça, (g) fıkrasında Diyanot İşleri Başkan
lığı yerine, vali ve kaymakamlıkça atanır, şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşano 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Savacı, gruplara ait önergeye de im

za atmışsınız, o hususu da izaih ödün lütfen, bu
yurun efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, fazla vaktinizi almı-
yacağım, yalnız biraz evvel kabul 'ettiğiniz bir 
hükümle İl İdaresi Kanunu hükümlerinin 
mahfuz olduğuna karar veıtmiş oldunuz. Şimdi 
burada İl İdare Kanunu hükümleri mahfuz 
olunca, vilâyet ve kazalarımızda el'an gayet iyi 
şartlar içinde ve. iyi bir hava içinde çalişan ida
re âmirlerimiz de, din adamlarımızı, müftüleri
mizi ihtilâfa sevk etmiş olacaksınız. Çünkü bu
rada İl İdare Kanununun hükümleri mahfuz 
olunca ortada yerine göre icabı ve selbî ihtilâf 
doğac^ttır. Kaymakam ve vali tâyin etmek iste
mediği bir kimseyi müftüye inha ettirecektir. 
Kaymakam tâyin etmok istediği kimseyi de bu
nun bütün salâhiyeti 'bana aittir. İl İdare Ka
nunu hükümleri mahfuzdur, ban tâyin cdeee-
y'm, diyecektir. Bu doğrudan doğruya idare ile, 
din maossesemizi karşı karşıya geıtirmiş olmak
tır. Eğer lütfederseniz bu, genel idare esasları
na, Anayasada uygun olmalk suretiyle, genel ida
re esaslarına göre, İl İdare Kanununun esasla
rına göre, takririmde arz ettiğim şekilde değiş
tirilsin. Aksi takdirde arc ettiğim huzursuzluk, 
ki, - hiçjbir huzursuzluk yoktur - gayet iyi ola
rak din adamlarımız en iyi şartlar içinde çalış-
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maktadırlar, fakat, bu maddeyle bir ihtilâf se-
beni ihdas etmiş olacağız bir. 

ikincisi de, muhterem artkadaşlarım, burada 
Diyanet İşleri Başkanlığınca yani camilerin ha
deme ve bekçilerini Diyanet İşleri Başkanlığın
ca tâyin ettiriyorsunuz. Müsaade edilsin de bu
nu mahallin vali veya kaymakamı tâyin etsin 
(Doğru sesleri) 

Diğer 'bir husus da, diğer hizmetlilerin dışın
da yani, bekçi ve saireyi başkanlık, yaıni Diyanet 
İşleri Reisi mi tâyin edecek? Buna lüzum yok
tur. Bu bakımdan demin yapılan değişiklik mu
vacehesinde bunu da bilhassa komisyonun dik
katine arz edeceğim. O değişikliğe mu
vazi olarak, yani, mahfuz olan 11 İdaresi Kanu
nu hükümlerine göre ayarlanmasını arz ve tek
lif ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMtSYÎON SÖZCÜSÜ G1YA-

SETTÎN KARACA (Erzurum) — Sayın Sa
bahattin Savacı'nm verdiği esbabı mucibe ye
rinde görüldüğü için katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kahul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi o halde gruplararası imzalanan met
ni de alarak Ikalbul edilen bu önergeyi yeniden 
tanzim ederek getirmeniz için Komisyona veri
yoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, daha evvel 
ı^edaksiyonu yapılmak üzere Komisyona giden 
19 ncu madde gelmiştir, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Sayın Asım Eren tarafından -verilen ve 

19 ncu madde olarak kabulü istenen hususun 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Geçici Komisyon sözcüsü 
Adana 

Hasan Aksay 

Madde 1.9. — Din Şûrası, Diyanet İşleri 
Başkanının yönetiminde, (bilimsel yeterliği ve 
dinî hizmeti ile tanınmış olan failim ve din adam
larından kurulur. 

Şûra kararları istişari mahiyettedir. 
Şûranın kuruluş, toplantı ve çalışma esasla

rı bir tüzükle belirtilir. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarim, esa

sen bu kabul edildi ve Komisyon da buna katıl-

26 . 5 . 1966 Ö : 3 
di. Sadece rodakte edilmek üzere Komisyona . ve
rilmiştir. ,: • . 

Bunu oyunuza sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, bu 19 ncu madde ikinci 
bölümün başına mı yoksa altına mı girecektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Başına gelmesi lâzım. 

BAŞKAN — Şu halde bu 19 ncu madde
nin. yeri 2 nci bölümün başı olarak tekliL' edil
mektedir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaimi etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu arada Sayın llyas Kılıç, tekrar İlyas Kı
lıç ve Sayın Bahtiyar Vural arkadaşlarımızın 
bu «ç» ve «ğ» meselesi ile ilgili önergeleri var
dır. Biz Komisyondan bir sual soruyoruz; Ko
misyon adına kiım cevap verecek? Bir sualimiz 
var, bu arkadaşlarımız «ç» ve «ğ» harflerinin 
değiştirilerek başka haflerin konmasını isterler. 
İleride bâzı maddeler var mıdır ki, filân fıkra
ya, filân maddeye atıflar yapıyor. Yaptığı mad
deler arasında böyle haller var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum)—Var efendim. 

BAŞKAN —- Böyle haller varsa, bunun şu 
anda ka'bulü mahzurlar tevlidedebilir. Onun 
için bunlar hakkında dikkatli olursanız bizi de 
yanlış kararlar almaya sebebolmaıasmız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Var efendim, sırası gel
dikçe iştirak edeceğiz. 

BAŞKAN — Şu halde şimdi bu kafbul ettiği
miz ve müzakeresini yaptığımız 21 nci maddede 
bu teklifler yapılıyor. Komisyon olarak bu tek
liflere katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Katılıyoruz. 

B A Ş K A N — Katılıyorsunuz, şu halde bu 
hususları da düzelterek getirmeniz lâzımdır. 
21 nci maddeyi hunun için ısize veriyoruz. (Kar
şılıklı konuşmalar) 

Muhterem arkadaşlarım, karşılıklı konuşma
yınız. Bu şekildeki bir usul Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin çalışma usulü değildir. 

Nitelikler : 
MADDE 22. — Diyanet İşleri Balkanı ile 

kuruluşun bütün görevlilerinde, (itikadı, iba
deti, tavır ve hareketinin İslâm törenlerine uy-
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Ijfunluğu çevresince bilinir olduğu.) ortaik nite-
Mğinin bulunması, ayrıca; 

a) Diyanet îşleri Balkanı ile Din İşleri 
Yüksek Kurulu Balkan ve üyelerinin, Diyanet 
îşleri Balkan yardımcılarından (birinin, Din ve 
Dinî. Eğitim ve öğretim îşleri Dairesi Başkanı
nın; 

Din öğrenimi veren yüfcsek dereceli okul ve
ya fakültelerden en az ıbirini bitirmiş olması, 
din görevlisi olarak meslekte veya dinî - mesle
kî kariyerde en az 10 yıl veya din eğitimi ve
ren müesseselerde meslekî öğrettim görevlisi ola
rak 15 yıl çalışmış olması Arapça bilmesi (Fazla 
olarak Batı dili (bilmek tercih seibebidir.) 

b) Teftiş Kurulu Başkan ve üyelerinin, 
müfettiş yardımcılarının, Personel Dairesi Baş
kanının; Din öğrenimi veren yüksek dereceli 
bir okul veya fakülteyi bitirmiş olması; 

c) Hukuk Müşavirinin Hukuk Fakültesini 
bitirmiş olması; 

e) Merkez Kuruluşu mirdiîrlerinin yüksek 
öğrenim yapmış olması; 

d) Müftü ve vaizlerin din eğitimi veren 
yüksek öğrenim müesseselerini bitirmiş olma
ları (müftülük ve vaizliklere bu niteliklerde is
tekli çakmadığı 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 bMrenler atana
bilirler.) 

f) Köy imam - hatiplerinin din bilgisine 
sahip en az ilkokulu bitirmiş olmaları (Din bil
gisinin belgesi olarak «kurslardan alınmış belere 
gösterilemediği takdirde dinî (bilginin derecesi 
imtihanla teshit edilir.) lâzımdır. 

Bu kanuna göre yapılacak atanma ve yüksel
meleri temin için gereken seçme ve sınav usul
leri Diyanet îşleri Başkanlığınca hazırlnacak 
ve Devlet personel heyetinin tetkikinden geçe
cek bir yönetmelikle teshit edilir. 

BAŞKAN — Partileraram Kurulun verdiği 
önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet îşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının komisyon dc-
ğiştirisinde 22 nci madde olarak tedvin edilen 
maddenin 21 numara ile tedvinini ve aynı mad- j 
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denin (a) bendinin son satırındaki (Din ve Dinî 
Eğitim ve öğretim îşleri Dairesi Başkanının) 
deyimi yerine (Dinî Hizmetler ve Din Görevli
lerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanının) deyi
minin konmasını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Gümüşane Burdur 

Sabahattin Savacı Fethi Çelikbaş 
C. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu adına 

Sivas Bolu 
Oevad Odyakmaz Kâmil înal 

Y. T. P. Grupu adına 
Bitlis 

Nafiz Giray 

BAŞKAN — Okunmuş olan bu Önerge muva
cehesinde Sayın Ali TTzuner önergenizi geri al
mıyor musunuz? 

ALÎ RIZA ÜZITNER (Trabzon) — Evet, 
efendim. Söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sırası geldikte söz vereceğim. 
Saym Turgut Çulha; ısrar ediyor musu

nuz? 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Evet, 
BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar, geri alıyor 

musunuz? 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç, ısrar ediyor 

musunuz? Yoksa, bu okunan önerge kâfi mi? 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Hâmit Kiper; burada yok. 
Sayın Ali Dizman, ısrar ediyor musunuz? 
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Israr ediyorum. 

BAŞKAN — Hâldan Kısayol? Burada yok. 
Şimdi, diğer önergeleri sırası ile okutuyo

rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet îşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının (22 nci) mad
desinin (a) fıkrası sonuna aşağıdaki değişikli
ğin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza TTzuner 

Madde 22. — a) Fıkrası sonuna : 
«—. Din îşleri Yüksek Kuruluna tahsil du

rumlarına bakmaksızın dinî konularda özel 
ihtisas sahibi olan iki üye Diyanet îşleri Baş
kanının inhası üzerine müşterek kararla seçilir.» 
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BAŞKAN ~ Buyurun Sayın Uzuner. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) —Muhte

rem arkadaşlar; çeşitli görevlere tâyin edileeck 
şahısların niteliklerini belirten bu maddede, arz 
ettiğim değişiklik önergesinin gerekçesi şudur; 
Dini İşleri Yüksek Kurulu çok lüzumlu bir 
organdır, bunun lüzumuna hepimiz kaaniiz. 
Ancak, bu Kurulda görev alacak şahıslar hali
hazırda Diyanet işleri Teşkilâtında görev ba
şında bulunacak kimseler olmıyacaktır. Yük
sek tahsil yapmış, burada belirtilen din öğre
nimi veren yüksek dereceli okul veya fakülteler
den en az birisini bitirmiş olanlardan Diyanet 
işlerinde bulunan şahısların miktarı çok azdır. 
Diğer taraftan yıllar yılı meslekinde üstün ba
şarı göstermiş, özol ihtTTvs yanmış, h^.tâ zaman 
zaman imam - hatip okullarında hocalık yapmış, 
belki de Yüksek islâm1 Enstitüsünde hocalık yap
mış başarılı din adamlarına, özel ihtisas yapmış 
din adamlarına bir hak tanımak lâzımdır. Bu 
Kurulun başarılı çalışması için şarttır. Çünkü 
bu şahıslar yıllar yılı çalışmışlardır, sicilleri 
ortadadır, başarıları sabittir. Kurulda bulunma
ları halinde Kurulun daha faydalı, daha başa
rılı mesai \rereceği acıktır. Esasen, memleketi
mizde halen Diyanet işleri kadrosu içinde gö
rev alanların büyük bir çoğunluğu özel ihtisas 
yapmış kimselerdendir. Aynı zamanda özel ih
tisas yapmış bilgili, mevzua hâkim kimselerin 
bu Kurulda bulunmaları aynı zamanda o kütle
nin de temessül edilmesi bakımından faydalı 
ve isabetli olacaktır. Bu bakımdan 22 nci madde
nin (A) fıkrası sonuna; Din işleri Yüksek Ku
ruluna tahsil durumuna bakılmaksızın dinî ko
nularda özel ihtisas sahibi olan iki üvenin, 
sayın komisyonun bulacağı formüle katılırım. 
Diyanet işleri Başkanının inhası veya bir baş
ka yollarla fakat mutlak surette iki üyenin bu 
Kurulda yer almasını zaruri ve faydalı görmek
teyim. önergemin kabulünü rica ederim, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN .• 

TELLİ (Erzurum) -— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —- Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum- Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet işleri Teşkilât Kanununun 22 nci 

maddesinin (e) fıkrasına müezzinliklere de ilk-
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okul ve Kuran kursu mezunları tâyin edilir, 
ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Hâmit Kiper 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet işleri kanun tasarısının 22 nci mad

desine (g) fıkrası olarak, (ğ) teşkilâtın açtığı 
muhtelif kurs ve imtihanları başarı ile biti
renlerden ve bu hususta ellerinde teşkilâtça ve
rilmiş evrakı müsbiteleri bulunanlardan bugü
ne kadar vazife almamış veya tâyinleri yapıl
mamış olanlar tahsil durumları da dikkate alı
narak bu kanunun çıkışından itibaren 3 ay için
de teşkilâtta görev istedikleri takdirde bir gö
reve tâyinleri Diyanet işleri Başkanlığınca dik
kate alınır. 

Fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Hâldan Kısayol 

BAŞKAN — Komisvon? 
GEOÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLt (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisvon katılmıyor. Oyunuza 

sunuyorum.- Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
22 nci maddenin (E) bendine aşağıdaki fık

ranın eklenmesini, sözlü olarak arz ettiğimiz 
gerekçeye müsteniden arz ve teklif ederiz. 

Tokat Bolu 
Ali Dizman Ahmet Çakmak 

Müezzinlerin ilkokul veya Kuran kursunu bi- . 
tirmiş olmaları; 

BAŞKAN —- Söz istiyor musunuz? 
ALI DlZMAN (Tokat) — Komisyon gö

rüşü nedir efendim? 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 

TELLİ (Erzurum)—-katılıyoruz, müezzinler 
için katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyormuş. öner

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Turgut Çulha arkadaşımızın önerge
sini okutuyorum. 

Savın Başkanlıfa 
Diyanet îşleri Başkanlığı kuralrş ve görevls-

ri hakkındaki kanunun 22 nci maddesi ıın (a) 
bedine b"r fıkra eklenmelini (ç) ve (e) bönle
rinin de aşağıd-.ki şekilde tâdilini arz ve teklif 
ederim. 

Bolu 
Turgat Çulha 

(a) bendine eklenen fıkra ; 
Da'ıa-evvel birs'yssi partide f ilen çalşmam'ş 
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*(ç) Merkez Kuru'uşı müdürlerimi yük

sek öğrenim yapm ş ve dinî bilgi ere vâkıf ol
ması, 

(e) Kadrocu imam - hatiplerin Iram - Ha
tip Oku'u ikinci devresini biti miş o'mala" ı (Bu 
kadrolarca müezzinliklere bu niteikte istek i çık
madığı takdirde imam - hatip okullrrı bl inei 
devresini bitirenle! e ilkokul ve Kuran kursu 
mezunları tâyin edilir.) lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyırm S^ym Çılhı. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Efendim, sade

ce son noktasına temas odacsğ'm. Ku^an kursu 
mezunları bu mes'ek içinde en fazla mağlır 
ol-n insan1 ardır. Bir nokta d°lıa vrrdır: Mü
ezzinliklerde else iya ses güzellği aranır ve se
si güzel o1 anlar buraya talJbolu^lar. Bunların dı-
ş-rda bir çok ticari i;;le i vardır. Ya bakkaldır 
veya herhangi bir ticari işle meşguldür. Ya
ni geliri yüksektir. Ve bu vaz'fevi baskı bi i-
sine vekâleten devrederler. Sadece bi" titr olarak 
bu müezzindik görevini yaparlar. Çok zamanlar 
babadan cğula intikal öden bir durum da a~z 
etnektedir. Binaenaleyh Kuran kursuru bi
tirmiş o1 anlar aynı zamanca meslekî bir bi1-
gi ile teçhiz edilmiş durumdad rla.r, Yani, yal
nız ses g ü ^ r j i değl aynı zamanda dinî bir 
bilgiye de sahip'irler. Binaenaleyh, buraya ilk
okul mezunu, Kuran ku-su mezunların" n tâ
yininde faydı va-dır, ben bu kanaatey'm. öner
gemin diğer mad Verine zaten komisyon da 
katılclığra göre Yüca Heye'hrzm de iltifat gös
tereceğine eminim. Kabulünü rica ediyorum. 
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DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem arkadaşla"; Ku an kursu 
anlaşıldığı mânada ne bir mekteptir, ne bir ih
tisas kursudur. Kuran kuşu sadec3 ve sadeea 
Kuran tilâve i tedris edilmek üzere ve Kuranı 
iyi okumak için rçılrn bir tâlim yeridir. Bu
radan alman sertifika herhangi bir memur'yete 
belge teşkil etmemok lâzım gsl ir. Kurrn kur
sunun hüviye i budur. Onun için arkadaşı
mızın bu teklifine kat-lmaman:zı istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu öaerga-' 
ye. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLl (Erzurum) — imam - Hat'p okulla n -
dan mezun olanla "dan müezzini k için talip bul
mak imkânsızdır. Kamrıları ihiyfca cevap vere
cek seki1 de h-^r'cnrk m cbu iyot'nd^yi . Bu iti
barla müezzinlikler için ilkokul mcızunu olup da 
Kuran kurslarından mezun olmuş olanların 'tâ
yini hususundaki önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Komisyondan bir 
hususu öğrenmek istiyorum. Daha evvel AH Diz-
man ve Ahmet Çakmak arkadaşlar m: za d do1 an 
ve bu müzakeresini yaptığımız, 22 ne' madde
nin (E^ bendine b'r fıkra o'arak i'âve:' is'e-
nen müezzinlerin ilkokul ve Kuran kursunu bi-
tirm'ş o'mala ı şeklindeki ibare oylandı, ka
bul edildi, Komisyon da buna iş irak ettiğini 
beyan etti. Şimdi de Sayın Çulha arkad&ynr.-
zın önergesi hakkında muamee yapac ğız. Bu 
önergeye katılıyor musunuz, krtı'm yor mvsu-
nuzî 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TAHSİN 
TELLl (Erzurum) — Efendim müazzinlcr için
se katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim öıe geyi tekrar oku' a-
yım da siz şart'ı beyanda ıbu'unnryın hVfen. 
Bolu Milletvekili (Turgut Çulha'nın önerg:si 
tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN* 
TELLl (Erzurum) — Yalnız miioz-îinlik ks-
mına işti âk ediyoruz, delik. «Bu kadrolrrda» 
deyince imam hafpl.k kısmına iş.irak etmiyo 
ruz. 
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BAŞKAN — Yalnız müezzinlik kısmına iş

tirak ediyoruz, diyorlar. İmam hatiplik kısmına 
iştirak etmiyoruz, diyorlar. Şu halde önergeye 
iştirak etmiyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Evet. 

BAŞKAN — önergeye iştirak etmiyorlar. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir 

Şimdi bütün önergeler hakkında muamele 
yaptık, bitti. Parilerarası mümessillerin imza
ladıklar] bir önerge var. Sayın Komisyon, biraz 
evvel Ali Dizman arkadaşımıza ait kabul edil
miş olan önerge redaksiyon bakımından uygun
luk iffade ediyorsa aynen oya sunacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Ediyor. Yalnız müezzin
likler için olan kısmı ekliyeceğiz. 

BAŞKAN — Şu halde, şimdi parti mümessil
lerinin imzaladığı önergeyi, ki daha evvel okun
muştu, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. B'u önerge ile 
daha evvel kabul ettiğimiz ve müezzinlerle ilgili 
bir fıkranın ilâvesini ifade eden önergeyi ve 
bunların yaptığı tadillerle birlikte 22 nei mad
deyi oyunuza sunuyorum kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 22 nei mad
denin müzakeresi bitti. 

Bize gönderilmiş mütaaddit takrirler var. 
Bunlardan bâzıları bu gece tasarının müzakere
sinin bitirilmesinin mümkün olmadığını ve ya
rın saat 10.00 da bâzı idare kadrolarının tek
rar aynı yerde vazife görmelerinin zarureti ilıe 
çalışmalara nihayet verilmesini istiyor. Bâzı 
arkadaşlar da bu tasarı tamamlanıncaya ka
dar çalışmalara devam edilmesini istiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şunu ifade 
edeyim ki, herhangi bir karar alınabilmek için, 
gerek uzatma ve gerekse durdurma kararı ala
bilmek için mevcut durumu nazarı itibara almak 
lâzımdır. Bizim daha evvel aldığımız karar ge
reğince saat 99.00 dan itibaren Diyanet İşleri 
kanun tasarısını görüşmek üzere Meclis toplan
mıştır. Karar bu. Şimdi artık 24.00 den sonra 
tekrar uzatılsın diye yeni bir teklifin oylanma
sı mümkün değildir. Zaten müzakere devam edi
yor, Aksi önergeler var. Burada yalnız aksi öner
ge Sayın Mehmet Başaran'a aittir, bunun oy-
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lanması mümkündür. Bunun -oylanması meselesi 
vardır, önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1 )iyanet İşleri Teşkilâtı kanununun müzakeresi

nin bu akşam bitmesi mümkün değildir. Bu
gün saat 10,00 da Meclis vazife göreceğinden, ta
til edilmesini rica ederim. Saygılarımla. 

Samsun 
Mehmet Başaran 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşlarım ; 
bu önergenin aleyhinde, lehinde olmak üzere 
hepinize söz vermek mümkündür. Konuşurlar
sa hepsine de söz vereceğiz. Yalnız, muhterem 
arkadaşlarımın şu hususu bilmelerinde zaruret 
vardır: Bu mekanizmanın işleyişinde sabit 
hizmet gören bâzı memurlar vardır. Yani de
vamlı olarak dışarıya girip, çıkmak imkânına 
sahibolmıyan sabit hizmet gören ve yarın saat 
10,00 da da yine toplantımız vardır, aynı sabit 
hizmetine devam etmesi ieabeden memur-lar var
dır. Yani bugün, çünkü saat 00,01 e geliyor, bu
gün tlevam etmesi lâzımgelen kimseler vardır. 
Bunların nazarı itibara alınmasını da biz Riya
set olarak rica ediyoruz. Ama bütün bunlara 
rağmen gönüller böyle istiyorsa ve karar da bu 
yolda tecelli edecekse dayanabildiğimiz kadar 
dayanacağız. 

HALİS BAYRAMOĞLU (Gümüşane) — 
Usul hakkında söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında söyli-
yeceğinizi söyleyin, Sayın Bayramoğlu. 

HALİS BAYRAMOĞLU (Gümüşane) — 
(jok muhterem arkadaşlarım, saat 10 dan beri 
Yüce Meclisiniz burada müzakerelere devam et
mektedir. Türk Milletinin her bir ferdinin iş
tiyakla. beklediği bu kanunun dört başı mamur 
olarak çıkabilmesi için, akşamdan beri müzake
releri takibediyorum, muhterem arkadaşlarını. 
Arkadaşlarımı kmamıyaeağım. Çünkü çok yor
gun oldukları için, takriri veren, Divanda ka
nunun maddelerini okuyan arkadaşım, sıanki 
bir ekspres kanunu çıkarıyormuş gibi devamlı 
bir konuşma halindedirler. Bu şekilde bu kanu
nun bu millete nafi olacağına ben şahsan kaani 
değilim. Dört başı mamur görüşebilmemiz için 
yarın da vaktimiz vardır, muhterem arkadaş
larım. Yarın yine gece de devam etmek şartiyle 
bu kanunu daha mükemmel, daha dörtbaşı ma
mur, daha milletimize ve memleketimize faydalı 
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bir şekilde çıkarabiliriz. Saat bire gelmiş, hâ
lâ bunun devamında ısrar etmenin ben bir ma
nasını göremiyorum. Lütfedin yarın akşamdan 
itibaren yine devam etmek şartiyle bu kanunu 
daha iyi bir şekilde çıkarmamıza hiçolmazsa 
fırsat vermiş olun. Şimdi Ibugün saat 1 den sonra 
devam etmek isterseniz. Ben bunda fayda gör
müyorum. Bunu burada bırakalım. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Konuşmanız usul hakkında de
ğilmiş Say m Bayramoğlu. Takririn lehindeymiş, 
o şekilde kabul ettik. Şimdi, takririn aleyhin
de söz istiyen var mı! 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Takririmi/ 
vardı. 

BAŞKAN — Neydi takririniz, hatırlatın 
lütfen. 

NAZMİ ÖZOĞLL (Edirne) — Takririni bu- > 
mm aleyhinde idi. M'üza.kerenin devamına da
irdi. 

BAŞKAN — Demin o hususu ifade ettim, 
Sayın. Nazmi Özoğul. Lütfen yerinize, oturun, 
Say m Özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Aleyhinde-
yim, devamını istiyorum, olmaz öyle şey (Gü
lüşmeler.) 

BAŞKAN — 'Ufendim, evvelâ Sayın Nazmi 
Özoğul lütfen oturur musunuz? Dedik ki, iki 
arkadaşımızın önergesi, müzakerelerin'bu kanım 
bitinciye kadar devamını talebeden istikamette
dir. Bu iki önerge hakkında muamele yapmı-
ya<;ağım. Çünkü esasen Meclisin kararı saat 
9,00 dan itibaren bitinceye kadar şeklindedir. 
Yani âzami bir hudut gösterilmemiştir. Onun 
için, bu önergeler zaten vakayı destekler 'ma
hiyettedir, onun için muamele yapmadık, de
dik. Bununla birinci itirazınıza cevap veriyo
rum, «benim önergem vardı» dediniz ya işte 
ona cevap veriyorum. 

Şimdi ikinci husus olarak ne diyorsunuz, 
ifade edin lütfen? 

NAZMt ÖZOĞUL (Edirne) - - Ben aleyhin
de söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım ; gecen sene bütçe müzakerelerin
de hatırlarsınız, otobüsler buradan üçte, dörtte 
kalkıyordu. Bütün 'milletvekili arkadaşlar da 
konuşuyorlardı. _ Saat 9,0ü da başladık. Geçen 
sene, daha evvelki sene saat üçlere, dörtlere 
kadar çalıştığımıza göre ve bu kanunu da bi
raz evvel arkadaşım hütün milletin beklediğini 
ifade etti. Her sene üçe kadar çalışırız da niçin 
bu kanunun çıkması için saat bire gelmeden 
bırakmış bulunuyoruz? Onun için takati biten 
arkadaşlar gidebilirler. Biz burada kaç kişi ile 
(kanım çıkardığımızı çok iyi biliyoruz. Onun için 
istirham ediyorum, devam edelim. Zaten bun
dan sonra maddeler hakkında önerge yoktur. 
Bir iki madde hakkında önerge vardı. Onun 
için bu önergenin aleyhindeyim, arkadaşlar. 

İLYAS KİLİÇ (Samsun) — Ben de aleyh
te söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç siz de 
aleyhteki görüşlerinizi açıklayıuız. 

İLYAS KiL'KJ (Samsun) — Muhterem arka
daşlarım, başladığımız işi bitirelim. Başlanmış 
bir işi yarıda bırakınıyalını, geçen akşam da 
aytu şekilde oldu. Hakikaten uykuya d ayan a-
mıyan arkadaşlarımız isirahate çekilebilirler. 
Biz bu kanunu çıkarmaya kararlıyız, lütfen 
sizler de bizimle beraber olunuz. Şunu başladık, 
beraberce bitirelim, 'büyük bir kısmı zaten bit
miş, hakikaten geri kalan maddeler üzerinde 
de bir ihtilâf da yoktur. 'Lütfedin çalışmaya 
devam edelim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi oyunuza sunu
yorum. Önerge kabul edildiği zaman birleşime 
son vereceğiz. Bu önerge, artık çalışmamız kâ
fidir, yarma bırakalım diyor. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 17 ye karşı 20 oyla önerge 
kabul edilmiştir.. 

Bugün 27 Mayıs, saat 10 da toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma Saati: 1,00 
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Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Butça kanunu tasarısına verilen oyiariıi 

ADANA 
tbrahim TVkin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Haşa ra 11 

AĞRI 
Nevzat Günjrör 
Kerem Özean 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Ayhar 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçcr 
Melâhat Gedik 
Reşat uzarda 
ismet Se/.irin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
O v a t Kan pulat 
Cihat Turgut 

sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 222 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : ICO 
Çekinserler : * \ 

Oya katılmıyanlar : 215 
Açık üyelikler l 3 

(Kabul edenler] 

(Yeter sayı yoktur.) 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turjfiıt Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Mehmet Ozhey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet. Perin 
VI ustafa Tayyar 
\hmet Türkel 
A'ıya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
\bdurrahman Güler 

DENIZLI 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şene) 

DİYARBAKIR 
\dnan Aral 

EDİRNE 
1 İha mi Krîem 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
N'ihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Cclâlcttin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Cudrpt Mavitan 
Mithat San 
Süleyman (* rı I fi 

GİRESUN 
\Tizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
VI i Muhsin Bereketog' 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Muhiddin Güven 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Mehmet Ali, Aytaç 
Muzaffer Döşemeci 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğatıçay 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Hüsamettin (Jümüşpala 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bil grin 
Menıduh Erdemir 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Ahmet Gürkan 
Mckki Keskin 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tnshi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Agaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
{ilmi Okçu 

Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
\dnan Kara 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 

MUĞLA 
\dnan Akarca 

İlhan Tekinalp 
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MUŞ 
Sami üztürk 

NİĞDE 
Ilaydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 

ADANA 
Mehmet Geçi oğlu 
Kemal Sarıibrahimnfflu 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzhaşıoğiu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Mustafa Kemal Karat) 

ANKARA 
ismail Küftü Aksal 
tbrahim İmirzalıoğlu 
tlyas Seçkin 
AbdümaK Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Raf et Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Emina&aoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Fethi Çelikhaş 

BURSA 
Sadrettin Çarıka 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nccmi ökten 
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Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Dayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Ilâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 
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SİVAS 

Sebati Ilastaoğlu 
Kesat Turhan 

TOKAT 
Fî. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koca m e mi 

TRABZON 
l'ikrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Zeki Yagmurdereli 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Ilüdai Ornl ' 
DİYARBAKIR 

Hilmi (îüldoffan 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırım 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 
Cıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemaleılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Âli İhsan Cö&üş 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesi? 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sırrı lloeaoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
kokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
• )rhan Eyüboğlu 
Kahrettin Kerim Oöka.\ 
Vahyi Ozarar 
Ilhami Sancar 

Selim Sarper 
Kesit Ülker 
Sabri Varda rh 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Vrif Ertunga 
^iya Ilanhan 
Vî usta fa Uyar 
Lebit Yıırdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Aeraal Okyay 

KASTAMONU 
thsa.n Şvîref Dura 
Ali Özdikmcnli 
İsmail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet (Jöker 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih fizfakih 
Pakih Özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Vnr_eîtin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

UŞAK 
Ahmet Tahra kılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğhı 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kamiz Karakaşoğlö 
Sadık Tekin Müftüoğla 

MANİSA 
Şevket liaşit Ilatib-
oğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet < >skay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Perda Uüley 
Orhan Nnim Hazinedar 

SAKARYA 
Yusuf Flusoy 

SAMSUN 
Fevzi Geveni 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Kahmi Çeltekli 
fhrahim Oöker 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayrı Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit öndsr 
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TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNOBLt 
Fethi Ülkü 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimu-r 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Top al oğlu 
0*0 

ADIYAMAN 
Mahmut Denk 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHISAR 
Haşatı Dinç.er (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 

AMASYA 
tsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan " 
Osman Bölükbaga 
Fuat Börekçi (1.) 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu 
İhsan Kökncl 
Mehdi Mıheıoğlu (t.) 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün ' 

ANTALYA 
Hasan Feıhmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 

M. Meclisi B : 116 26 . 5 
URFA 

Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

. 1965 
UŞAK 

O : 3 

Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
İbrahim Bulanalp 

[Çekinser] 
ANKARA 

Mustafa Kemal Erko-
van 

[Oya kattlmıy anlar] 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Hafit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu (İ.) 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
lbharim Öktem v" 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (t.) 
Refet Sezgiu 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşik.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombug 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (İ.) 
Recai İskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirin çcioğlu 
Alf) Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman! Bilgen (1. Ü.) 
Fahir Giritlîofr . 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıeoğlu 
Naci Gür ay 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Oündoğdu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrnl Gazi Sakarya 
Seyfi-Öztüi'k (B.) 

GAZİANTEP 
Muza f f e t- Oa nbol at 
Hüseyin İnci oğlu 

GİRESUN 
Ali Oüceoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya D ormancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Zıya, Altınoğlu 
('ihad Baban 
Suphi Baykam 
Forruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 
Murettin Bulak 
Tahsin Demi ray 
Ömer Zekâi Dormar 
(B.) 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Ober 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekin el 
Abdurrahman Yazgaıı 
Malik Yolac 
Zeki Zeren 
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İZMİR 

Osman Sabrı Adal 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Baiım Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmağlu 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
S i m öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil öznıetı 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısaya! 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 

İrfan Baran (B.) 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erteu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Masan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dissdaroğlu 
Seyfi Güneştarı 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
\ımazan Demirsoy 

Ali Baran Numanoglu 

[Açık w 
Aydın 1 
Krüurum 1 
FTatay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
E£rem Aliean 
Muslihi'ttin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vtıral 

yetikler] 

Manisa 1 
Mu§ 1 
Trabzon 2 

Zonguldak 1 
— 

Yekûn 13 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 

Atalay-Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel (İ.) 

VAN 
Muslih Görcntaş (İ. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaınoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Feyzi Fırat 
| Mehmet Ali Pestilci 
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Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu ta:ansına verilen oylann sonu su 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Rai t" Ayhar 
îsmail Gence 
Züjıti Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmı Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
ITi I mi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Kesat ftzarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kava Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 218 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : 95 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 2 19 
Açık üyelikler : 1 3 

[Kabul 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 

Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI* 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoglu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

EDİRNE 
ti ham i Ertem 
Nazıni özoğul 

edenlerj 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Unlu 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
İSPARTA 

Ali ihsan Balım 
İSTANBUL 

tbrahim Abak 
Muhiddin Güven 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay t aş 
Muzaffer Döşemeci 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Hanan Erdoğan 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlıoğh 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Ahmet Gürkan 
Mckki Keskin 
Cahit Y I I H M Z . 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tusbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 

MANİSA 
Yerirnan Ağaoğlu 
Süleyman Ça 5:1ar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hilmi Okçu 
Nahit Y^ni«?piıHioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Adnan Knraküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
A «inan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami Öztürk 

NİĞDE 
FTaydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 
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ORDU 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoglu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
îlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem A£va 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Emînajraoğlu 

BÎTLÎS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettîn Çanca 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

(İORUM 
Necmi ökten 

DENÎZLI 
nüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

M. Meclisi B : 
SAMSUM 

r Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Reşat Turhan 

116 26 . 5 .1985 O : 3 
TOKAT 

II. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi öktem 
Zeki Yağmurdereli 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırım 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Ceraalcılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
.Vuroddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sırrı nocaoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboglu 
Fahrettin Kerim Gökay 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 

Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERI 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Kakih ftzW 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Nurettin Akyıırt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
üalit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kaniiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Geveei 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Al tay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayrı Muracuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bul an alp 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 
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[Çekinserler] 

AHKAM 
Mustafa Kemal Brkovan 
ibrahim İmirzalıoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet K&ramüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (t.) 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehen (B.) 

Ahmet Aydın BolaJk 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî tslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu (İ.) 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (t.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Recai tskenderoğlu (B.) 

Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin İncioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANB 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sekip inal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekine! 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Nihad Kürgad 
Ne<ûp Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtijpar Vural 
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KASTAMONU 

Avni Doğan (t.) 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Havsan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Ninat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran (B.) 
Kadircam Kaflı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpasın' 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hurrem KuWt 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Ruhi S oy er 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

Ata Topaloğlu 
RİZE 

Fuad Sirmen (Başkan) 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

StîRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Güney 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mıahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (İ.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl Öncel (t.) 

VAN 

Muslin (iörentas (İ. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (t.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Feyzi Fini t 
Mehmet Ali Pestilci 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

2 
1 

Manisa 
Mug 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 * 1 1 1 II W — 

1 
1 
1 
2 
, 

13 
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Dsvlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasansma verilen 

oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
tsmet Sezgin 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BURSA 
Hikmet Akalın 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

GİRESUN 

Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçi oğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
4hmet Topaloğlu (B.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
36 
24 
12 

0 
401 

13 

[Kabul edenler] 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GAZİANTEP 
Mithat Şan 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

KARS 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Hüsamettin Cümüşpala 

MALATYA 
II. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

[Reddedenler] 
GUMÜŞANE 

Nureddin özdemir 
KARS 

Kemal Güven 
KASTAMONU 

Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

MANİSA 
Şevket Raşit HatipoğİL 

NİĞDE 
Asım Eren 

[Oya katılmıyanlar] 
ADIYAMAN 

Arif A ta 1 ay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Diııçcr (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Kaif Ayhnr 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Sebati Hasta oğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 

Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (î.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
E^ııin Paksüî 
Zühtü Pehlivanlı (J.Ü.) 
llyas »Seçkin 
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Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
• Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar 
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Hoç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turjrut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil Jnal 
Fuat Ümit 
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BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdnrrahman Güler 
FTilmi İncesulu 
F'aruk Küreli 
NTecmi ökten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

26 . 6 . İ985 Ö : 3 
EDİRNE 

Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Tlüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuîrnıl Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâl ettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Oö«Kiş 
Hüseyin tneioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizaraettin Erkmen 
tbrahim Etem Kıhçoğlu 
Ali KSymen 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu ' 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abduilah Çilli 
Ahmet Sırrı nocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâ i Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orlıon 
Naci Öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
tsmail nakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
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Malik Yolaç (t.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Olman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
îhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (İ.) 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
M«mduh Erdemir 
Hulil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgiau 

Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpalar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deli'kaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirli oğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

Adnan Karaküçük 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap I)izdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altinsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
FuadSirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 

| Kâmran Evliyaoğlu 

Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz s 
Güner SarısÖzen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şaikir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki YağmurdereJi 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 
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URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badılh 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanu 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 
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UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

26 . 6 . 1966 0 : 3 
YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Haıtay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
izmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Bamiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Mehmet Ali Pefttilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların 

sonucu 
(Tasan kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Tuıanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerora özean 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

Üye sayını : 450 
Oy verenler 248 

Kabul edenler : 146 
Reddedenler : 100 
Çekinserler : 2 

Oya katılmayan lar : 180 
Açık üyelikler : 13 

(Kabul edenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

j İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

i ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Refet Sezjrin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

! DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Ilhami Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

JERZURUM 
Ertağrul Akça 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Krtuğrul Gazi Sakaryr* 
kiriz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞ ANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
ihsan ön al 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 

Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 

İsmail Hakkı Tekinel 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
liâfif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Güm üş pal a 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

1 KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Mckki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpasar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Ali Ilüflayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

ADANA 
Melımet Geçioğlu 
Kemal Sartibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzhaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karar 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
İbrahim Imirzalıngrlu 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Af va 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

BtTLÎS 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Kemal Demir 
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Seyfi Güneştan 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NlGDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ÖRDÜ 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivan oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

26 . 5 . 1965 Ö : 3 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Güner Sartsözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramh 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
11. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORtTM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Ilüdai Oral 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Pirinçcioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Naei Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyaaettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

[Reddedenler] 
ESKİŞEHÎR 

ibrahim Gemaleılar 
GAZİANTEP 

Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs, 
Hüseyin tnr»io&lu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır . 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gök» 
Vahyi özarar 
lhami Sancar 
Selim Sarper ' 
Sabrı Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabrı Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 

Nazmi Ökten 
URFA 

Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 

Ahmet Tahtakılıç 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentag 

YOZGAT 

Turgut Nizaınoğlu 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Telcin Müftüoğlu 

Ziya nanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoglu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
VIi özdikmcnli 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altug 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

— 121 — 



MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 

Hikni Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

ÖRDÜ 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
MeMh Kemal Küçükte-
pepmar 
Oavit Oral 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkfean 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Bcevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Emin Faksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 

M. Meclisi B : 116 
Ferda Güiey 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAMSUN 
Nu retti ıı Oe ri t o ğl n 
Fevzi Geveci 

StNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 

Adil Alltay 

26 . 5 . 1966 O : 3 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğhı 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 

URFÂ 
Osman Ağan 
iBekir Sami Karahanh 
Saibri Kılıç 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücehilgin 

[Çekinserler] 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 

[Oya katıbntyanlar] 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Atıa 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bol-ak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiriltoğülu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu (î.) 
Kâmil inal 

BUSRA 
Edip Rüştü Akyürek 
ibrahim öktem 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir GMtlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Ali Cücöoğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neomeddin Küçüker 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Denmaneı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Bayikaın 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Ratdp Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
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Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Olktay 
ismail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

KAYSERÎ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam' 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemi r 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONTA 
İrfan Baran (B.) 
Kadircan Kaflı 

tâ. Meclisi B : 116 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hürrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
İlhan TeMnalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demimoy 

26.Ö.İ966 0 : â 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sinmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ * 
Ekrem Aüean 
Muslüdttin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliya oğlu 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya Öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 

Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
At al ay Akan 
Celâl Öncel (i.) 

VAN 
Şükrü Köseredsoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (t.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
İzmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Trabzon 
Zonguldak 

Y«kûn 
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M. Meclisi B : 116 26 . 6 .1935 Ö : 3 
Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasasısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 252 
Kabul edenler : 148 

Reddedenler : 103 
Çekinserler : i 

Oya katılmıyanlar : 185 
Açık üyelikler : 13 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif A ta 1 ay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Oüngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmı Kerim oğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
o£lu 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Cihat Tunrut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

[Kabul 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Puat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Kkrern Pakaoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezsin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
thsan Tombıış 

DENÎZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoglu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Dojran Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

edenler] 
| ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
tbrahim Etem Kılıçoğli1 

Ali Köy'nen 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlı. 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 

I Sadettin Bilgiç 
İSTANBUL 

Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 

I Muhiddin Güven 
I Oğuz Oran 
I İsmail nakkı Tekinel 

Abdurrahman Yazgan 
İZMİR 

I Şükrü Akkan 
I Mehmet Ali Aytaş 

Muzaffer Döşemeci 
I N'ihad Kürşad 
I Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Ak üzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat AİT Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eri§ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
riâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadirean Kaflı 
Mckki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
n . Avni Aksi t 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
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Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Ali Ilüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDÎN 
Esat Kemal Aybar 
Scyfi Güneştan 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sanibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıo&lu 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
tbrahim tmirzalıoğlu 
Abdiilhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminasraoğlu 

BÎTLIS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çclikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
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ORDU 

Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal . 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahin oğlu 

26 . 5 . 1965 O 
SİÎRT 

Hayrettin özgen 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Güner Sarısözen 
Tahsin Tür kay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
n . Ali Dizman 
Mehmet Kaznva 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
nilmi İncesulu 
Necmi Öl eten 

DENlZLÎ 
Tsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Piri neci oğlu 

ELAZIĞ 
nürrem Müftüsril 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursun oğlu 
("riyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnnn Şen yurt 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioglu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

[Reddedenler] 
GÜMÜŞANE 

Nureddin özdemir 
HAKKARİ 

Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Göka.ı 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarpcr 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya ITanhan 
Necip Miıkolâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Ynrdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kenml Okyay 

KASTAMONU 
fhsnn Şeref Dura 
Ali ö/dikmenli 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

URFÂ 
Kemal Badıllı • 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görcntaş 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramız Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüo&la 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Al tuğ 
Hasan Tahsin UZUM 

KONYA 
insan Kabadayı 
Abdüssamct Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Deli kaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Kaşit Hatip-
oğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
nilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
nal it Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
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SİNOP 

Haşim Tan 

SİVAS 

Adil Altay 

Rahmi Çeltekli 

ibrahim Göker 

ADANA 
Ali Bozdoğanoglu 
Kasım Gtilek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t) ' 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 

ADIYAMAN" 
Mahmut Deniz (1.) 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hâtip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Emin Pakstit / 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü.) 
Ilyaa Se$cra 

Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

[Çekinser] 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 

[Oya katılmıyanlar] 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki BaltacMoğhı (t.) 
Kâmil înal 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

Ü.) 

Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Reeai Iskenderoğlu (B.) 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen fi.. 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özogul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ce] âlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necıueddin Küçüker (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet S i m Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 

fi. 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğrn 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan .(!•) 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Bahtiyar Vural 
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KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

M. Meclisi B : 116 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
îsmet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
tlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

26 . 5 . 1966 O . 3 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç s. 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (t.) 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

[Açık üyelikler] 
1 Kocaeli 
•j Manisa 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 

13 

Mahmut Vural 
TEKİRDAĞ 

Orhan öztrak 
TOKAT 

Zeyyat Kooamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Celâl öncel (1.) 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
(Vlfıl Sungur ( t ) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
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M. Meclisi B : 116 26 . 5 .1965 O : 3 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 
Ibıatıim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif At alay 
Ali Turanlı 
AFYON K A R A H I S A B 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Ay bar 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Örn er El*jn 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN . 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
252 
149 
103 
0 

185 
13 

[Kabul 
BİLECİK 

Sadi Bin ay 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Turgut ijulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın. 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür kel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezsrin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şene» 

DİYARBAKIR 
Alp Do£an Şen 

EDÎRNE 
Talât Asal 

edenler] 
İlhamı Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin- Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlı 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
ihsan ön al 

İSPARTA 
Ali thsan Balım . 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
< )ğuz Oran 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzünı 
Kemal Kaya 
M m ökt em 
Rıza Yalçın ' 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdüîhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
naldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
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Sadrettin Tosbi 
MALATYA 

H. Avni Akşit 
MANİSA 

Neriman Ağ&oğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Ğüneştan 

MUŞ 
Sait Mutlu 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAH1SAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminagaoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

M. Meclisi B:116 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

26 . 5 . 1965 O : 3 
Osnsan Şahinoğlu ] 

SİİRT i 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

Nazmi ökten 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muhlih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğiu 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
thsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskahoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdaâh Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Pirinçcioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftiigil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

[Reddedenler] 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Inceoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

IÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökay 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Sabri Vardarh 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif- Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
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ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Süreyya öner 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

M. Meclisi B : 116 
SİNOP 

Haşim Tan 
SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

l Oya kat 
ANTALYA 

Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli ' 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu (t.) 
Kâmil İnal 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (I.) 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

26 . 5 . 1965 O : 3 
Hayri Murncuoğlu I 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 

URFA 
Osman Ağan I 
Bekir Sami Karahanlı 

Yusuf Azizoğlu (I.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
(B.). 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu I 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanag 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay * 

Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebügin 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülker 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

Ali Naili Erdem (B.) 
ihsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakla Yılanlıoğlu 

Imıyanlarj 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
irfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Nurattin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet înönü 
Halit Ziya Özkan 

M. Meclisi B : 116 
MANİSA 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
ilhan Tekin alp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Topaloglu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

26.5.1965 O 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekr^m Alican 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Adü Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

3 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
İzmir 

1 
1 
1 

1 
1 
2 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yel 

1 
1 
1 
1 
2 

13 

Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Salâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Celâl Öncel (I.) 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (t.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 

4 * ^ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

116 ncı BİRLEŞİM 

26 . 5 . 1965 Çarşamba 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Devlet Üretme Çiftikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/836) 
(S. Sayısı : 965) 

X 2. — Orman Geael Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/837) (S. Sayısı : 966) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

YENİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

fi - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILLACAK 
İŞLER 

X I . — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı "Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet MecUsi 1/838, Cumhuriyet Sena
tosu 1/538) (Millet Meclisi S. Sayısı : 969, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 600) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5~. 1965] 

X 3.— Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Büçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/839, Cumhuriyet Senatosu 
1/539), (Millet Meclisi S. Sayısı : 967, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 601) [Dağıtma tari
hi : 15 . 5 . 1965] 



Döşem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 969 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ile 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Kar
ma Bütçe komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/838; Cumhuriyet 

Senatosu 1/538) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 600) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5018 

12.5.1965 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

îlgi: 27 . 4 . 1965 gün ve 1/838 - 49 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 5.1965 tarihli 82 nci Birleşiminde değiştirilerek ka

bul olunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 
Enver Aka 

Not. : Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (106) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

102 
1 
3 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/838, C. S. 1/538 
Karar No.: 53 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

14 . 5 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11. 5 .1965 tarihli 82 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul 
olunan Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçesinde, ilişik cetvelde ya
zılı değişiklik, komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmok üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Başkan V. 
Afyon K. 

B. Hanctoğlu 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 
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Balikes'r 

A. A. Rolak 

Gümüşane 
JV. Kilçüker 

İzmir 
N. Kür şad 

Konya 
//. C. Yılmaz 

Çanakkale 
£. İnan 

içel 
C. T, Okyayuz 

Kars 
K. Okyay 

Sakarya 
M. Gürer 

Yi 
/. Yi 

Çorum 
A. Çetin 

1 ttanbul 
0. Güiıüişoğılu 

İmzada bulunajnadı 

Kayseri 
. M. Şayiam 

Trabzon 
E. Dikmen 

)zgat 
zşilyurt 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Istaaibul 
M. Güven 

İmzada bulunamadı 

kayseri 
II. Dikeçligil 

Van 
Muhalifim. 
F. Melen 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karma Bütçe Ko- Senatoda değişti- Karma Bütçe Ko-
Sayfa misyonunca evvel- rilerek kabul misyonunca kabul 
No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi ce kabul edilen edilen edilen 

28 12.000 12.210 Hizmetliler ücreti 
28 12.280 lgçi ücretleri 

18 177 510 
3 864 490 

17 G50 200 
4 391 800 

17 650 200 
4 391 800 

Not : 12.210 ncu maddeden tenzil edilen 527 310 liranın karşılığında (D) cetvelinden (51) aded 
kadro tenzil edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı.: 969 ) 




