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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç, ekonomik 
bakımdan önemi büyük olan ve son günlerde ba
sında yer alan demir ve pik fiyatları ve dağı
tımı ille ilgili gündem dışı demeçte bulundu. 

Ankara Milletvekili Emin Paksüt'ün, Ba
kanın konuşmasının bir sözlü soruya cevap ni
teliğinde olması sebebiyle soru sahibine de söz 
verilmesi gerektiği hakkında usuüe dair konuş
masından sonra; 

Gaziantep. Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve 
ıSanayi Bakanı Salâhalttin Kılıç, İçtüzüğün 95 
nci maddesine göre sataşma sebebiyle, birer 
konuşma yaptılar. 

İçel Milletvekili Turhan özgüner, belediye 
sınırlan dışındaki karayollan boyunca açılacak 
akaryakıt tesisleri hakkındaki yönetmeliğin 
uygulanmasından. Petrol Ofisinin zarar gördü
ğüne dair günidem dışı demeçte bulundu, 

Kurulmalına karar verilen ve üç defa yazılı 
tebligata rağmen başkan, sözcü ve kâtibimi sê  
çip görevine başlıyamamış olan bir Karma Ko
misyonun durumu hakkında Genel Kurulda ya
pılan görüşmelerin ışığı altımda, konunun ön
ce Başkanlık Divanında ve gerekirse siyasi parti 
gruplan yöneticilerinin de görüşlü alınarak, ka
rara bağlanması ve bu karann Genel Kurulun 
onayına sunulması kabul olundu. 

Zonguldak Milletvekili Kevni Nedlilmoğlu ve 
10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına raportör 
kadrolan eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet me
murları aylıklannın tevhit ve teadülüne dair 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı bölümünde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi, önceki birleşimde komisyonca geri 
alman geçidi maddesinden başlanarak, yapılan 
görüşmeler sonunda, kabul olundu. 

Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teâ--
düliine dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
s?;yjli cetvel ile tadil ve eklerinin AdakJ!; Bakan
lığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine dair 
kanun tatearasımn gelen kâğıtlardan gündeme 
alınarak basılıp dağıtıîmaisımdan itülbaren 48 
saat geçmeden ve öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi onaylandı ve yapılan görüşmelerden sonra, 
adı geçen kanun tasarısı kabul olundu. 

25 . 3 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 t e 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
İsmail Arar Kemal Ataman 

Kâtip 
Tünde! 

Kena?ı Aral 

— 676 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
Yasama ve Yürütme organlarımda görev alanla
rın mal bOdiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi (2/297) (İçişleri, Adalet ve Anaya
sa komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 212 arkadaşının Anayasanın 94 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/298) (Anayasa Komisyonuna) 

Teskere 
3. — Niğde Milletvekili Avnii Kavurmacı-

oğüu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/228) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

Raporlar 

4. — Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz 
ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 

tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşki
lâtı ? Kanununa eklenen madldenin değiştirilme
sine, mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ve 30 Haziran 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesine dalir kanun teklifi ve Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/110) (S. Sa
yısı : 79) 

5. — Trabzon Milletvekili Selâhaittin Güven 
ve 18 arkadaşı ile, Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener'in, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden 
muaf tutulmasına dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/239, 2/276) 
(S. Sayısı : 81) 

6. — Ankara Üniversitesi kuruluş kaidroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Vete
riner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/166) (S. Sayısı : 83) 

• ^ • » M 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 60 ncı Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin lütfen burada diye 
cevap vermelerini rica ederim, 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz 

- 6 7 7 -
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IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhurun, 
Gümüşhacıköy ilçesinin bir köyünde bir aileye 
Jandarmanın yaptığı haksız işlem hakkındaki de
meci ve t çişleri Bakanı Haldun Menieşeoçjlu'nun 
cevabı. 

BAŞKAN — Amasya Milletvekili Saym Veh
bi Meşhur, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Der-
bentobruğu köyünde jandarmanın bir aileye 
yaptığı haksız işlem baklanda gündem dışı söz 
istemiştir, buyurun Sayın Meşhur. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Saym Baş
kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

13 Mart 1970 Cumartesi akşamı Gümüşhacı-
köyü ilçesinin Dorbeııtobruğu köyü halkından 
Mehmet Atmaca'mn 40 günlük orman suçundan 
mahkûm olduğu bahanesi ile, arama emri ol
maksızın, Saraycık Jandarma Karakol Kuman
danı Uzman Çavuş Naim Köroğlu ve jandarma
lar tarafından gece saat 02,30 sıralarında uyku 
halinde iken, evinin kapısı kırılarak içeri giril
miş, «Ne oluyor?» diye yataklarından fırlayan 
Atmaca ailesi çırıl çıplak rastgele döğülmeye 
başlanmıştır. Ailenin feryatları üzerine, köy 
ihtiyar heyeti, köy öğretmeni ve köy halkı ye
tişene kadar sopa ile tecavüze uğrayan Atmaca 
ailesi, halkın yalvarmaları ile de kurtarılama
mıştır. Evinden alınan Mehmet Atmaca, Köy 
İhtiyar Heyetinin ve köy öğretmeninin şaha-
detleriyle de tesbit edilmiştir, kan revan içinde 
karakola kadar sıra ile jandarmalar tarafından 
sırtına binilmek suretiyle götürüldükten sonra, 
yine sopa ile komaya sokuluncaya kadar doğul
muş, insanhğa yakışmıyacak edep dışı hakaret 
ve tecavüzde bulunulmuştur. 

Bir gün sonra ilçeye getirilip Leslim edilen 
Mehmet Atmaca, başından geçenleri ağhyarak 
anlatmış ve muayenesini istemiştir. 

İptidai ülke halklarında ve hattâ ilkel in
san topluluklarında bile göriilmiyen bu iğrenç 
olay, halk arasında büyük üzüntü yaratmıştır. 
Şakilerin, katillerin, kol gezdiği, sayısız cinayet 
ve hırsızlıkların failleri meçhulde kaldığı Tür
kiye'de, 40 günlük bir orman hükümlüsü Atma
ca ailesine yapılan bu insanlık, Anayasa ve hu
kuk dışı davranışı şiddetle kınar, şerefli Türk 
jandarmasının itibarını sarsan, bölgede halkın 
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

nefretini kazanan hâdisenin failleri hakkında 
gerekli kanuni işlemin yapılmasını ilgililerden 
rica eder, Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 
(O. I I P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Saym Haldun 
Menteşeoğlu, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (O. S. Muğla Üyesi) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; arkadaşımızın işaret 
ettiği hâdise Devlet arşivlerine göre şöyle cere
yan etmiştir : 

Cumhuriyet Savcısı mahkûm olan zatın ya
kalanması için adli zabıtaya yakalama emri ver
miştir. Bu bir vakıadır. Yakalama emri yok di
yor arkadaşımız... 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Arama emri 
dedim, Saym Bakan, 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Devamla) — Yakalama emri dediniz. 
Zabıtta yazılı, (ö. H, P. sıralarından «Arama 
emri dedi.» sesleri) Yakalama emri Cumhuriyet 
Savcısı tarafından verilmiş; tutulup, getirilme
si istenmiştir. Bu itibarla jandarma afili göre
vini ifa için, bu vatandaımızı alıp, götürmüştür. 
Kendisi clöğüldüğünü iddia etmiştir, Cumhuri
yet Savcılığı yani adalet hâdiseye va.ııyed et
miştir, tahkik etmektedir. Eğer, bahsedilen 
jandarmamla görevini kötüye kullanmışsa, ka
nunların sınırlarına tecavüz etmişse, bu vatan
daşımızı hakikaten dcğmügse, elbette ki, kanu
nun tâyin ettiği cezayı alacaktır. 

Arkadaşımız, «Kaatillerin ve şakilerin kol gez
diği Türkiye'de, faillerinin yakalanmadığı Tür
kiye'de» diye bir emniyet ve asayiş tablosu çiz
diler, bu hâdise ile hiç bir ilgisi olmadığı halde. 
Şunu arz etmek isterim ki Yüce Meclisinize 
yalnız Doğu ve Güneydoğuda asayişe müessir 
fiillerin failleri ve diğer fiillerin failleri olmak 
üzere 2 005 kişi yakalanmış ve Türk Adaleti
ne teslim edilmiştir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

Suçu kim işlerse işlesin, Türk zabıtası ka
nunların verdiği imkânlarla ve yetkilerle onun 
peşinde olmakta ve Türk Adaletine teslim edil
mektedir. Binaenaleyh, arkadaşımın hâdiseyi 
objektif sınırlar içinde Yüce Heyetinize takdim 
etmediği bir vakıadır. Biz vatandaşlarımızın ta
şıdığı sıfat ne olursa olsun, vazife görürken say-
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gılıyız, nazikiz. Ama vazifemizi yaparken gene 
kanunların sınırları içinde çetiniz, esaslıyız, 
süratliyiz ve kuvvetliyiz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysaV-
%%, Parlömanter rejimde sorumluluk ve Millet 
Meclisinin çalışmaları hakkında demeci ve Dev
let Bakanı Refet Sezgin'in cevabı. 

BAŞKAN — Sakarya milletvekili sayın Hay
rettin Uysal, parlömanter rejimdeki sorumlu
luk ve Millet Meclisinin çalışmaları üzerinde 
gündem dışı ıslöz istemişlerdir. 

Buyurunuz sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Parlömanter rejimde sorumluluk ve Millet 
Meclisinin görevi konusunda gündem dışı söz 
almış bulunuyorum. Arz edeceğim konu, Türk 
demokrasisinin özellikle bu döneminde en ciddî 
ve en önemli sorununu teşkil etmektedir. 

önce ifade etmek istiyorum ki, bugün Tür
kiye'de Parlâmentoya karşı açık bir yıpratma 
hareketi vardır. Her geçen gün, Türk demokra
sisi yoğun ve sistemli bir şekilde horlanmakta 
ve yara almaktadır. Görmek zorundayız ki, de
mokrasi bugün Türkiye'de kavramından ve de
ğerinden çok şeyler kaybediyor. Bir ülkede par
lâmento ve demokrasi zedelenmeğe, demokrasi
nin temel müessesesi parlâmento ile dışarda yer 
yer ve çeşitli çevrelerce oynanmaya başlandı mı , 
konu üzerinde ciddiyetle durmak zorunluğu do
ğar. 

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde bâzı de
mokratik müesseseler vardır ki, örneğin; par
lâmento, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Üniversite ve başkaları, nereden gelirse 
gelsin bu müesseseleri tahribe yönelindi mi, çe
şitli etkilerle ve stratejilerle halk oyunda kuşku
lar uyanmaya başlandı mı, biliniz ki, o ülkede 
demokratik devlet çöküntüye uğrar. 

Halk oyunun sonuçlarına, bu sonuçlarla de
ğerlenen bu müesseselere, başta Anayasa bağı 
olmak üzere ve sonra da demokrasiye inanışlı-
ğın şartı olarak saygı duymak zorunluğu var
dır. 

Anayasamız meşruluğun bütün hudutlarını 
tesbit etmiş, ve halk oyundan çıkmıştır. Bu Ana

yasa var olduğu içindir ki, demokratik devlet 
vardır. Parlâmento halk oyundan gelmiştir. Si
yasal iktidarlar, muhalefet partileri halk oyun
dan gelmektedir. Modelini, programını, politi
kasını ben beğenmesem de halk oyundan gel
miştir, Anayasa için gelmiştir. Bu sözlerimin al
tını kalın çizgilerle çiziyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bugün dünyamızda her 
ülkenin kendine özgü sorunları var. Zaman za
man geri kalmış ülkelerden tutun da, bütün ge
lişmiş ülkelere değin toplumlarda patlamalar ol
makta, bunalımlar görülmektedir. Dünyamız 
birbiriyle çatışan rejimler ve modellerle dolu-

" dur. Birbirini etkileyen karşıt düzenlerin olu§-> 
turduğu farklı modellere dayanan uygulamalar 
vardır. Görünen o ki, insan toplumunun çeşitli 
ülkelerdeki ihtiyaçları, tutkuları, yapılan, ihti
rasları yalnızca kendi ülkesinde kalmıyor, ülke
ler dışına etki yapıyor ve taşıyor ve dünya böy
lece sınır tanımadan çeşitli fikir ve görüşlerin 
harmanı oluyor. 

Bilmemiz gereken bir şey daha var: Türk 
aydını gençliği okumaktadır, doktrinleri, mo
delleri, sistemleri eleştirmektedir, daha iyi bir 
dünya, daha iyi bir toplum özlemi çekmektedir. 
Bu yalnız geri ülkelerde değil, birbirine ters dü
şen Marksist, Leninist ülkelerdede, liberal ve 
kapitalist ülkelerde de olmaktadır. Çünkü han
gi sistemde olursa olsun gençlik dinamiği sü
rekli bir arayış içindedir. Ancak, büyük çoğun
lukla iyi bir düzen kurulmasından doğan bu ha
reketlerin yer yer ve zaman zaman tethişe, kı
rıp dökmeye varması da mümkündür. 

Yalnız bilinmesi ve anlaşılması gereken bir 
husus vardır: Tethişe kırıcılığa ve anarşiye doğ
ru gelişmekte olan hareketlerin yok olması, ile
riye doğru siyasal, ekonomik ve sosyal bir uy
gulama ve verim makanizmasının süratle işle
mesine bağlıdır. 

1. — Gençlik hareketlerini bütün olarak da
ha iyi bir toplum, gelişen bir ülke, ihtiyaçlara 
ve gerçeklere dikkati çekme, demokrasiyi iyi 
işliyen bir düzen haline getirme, Parlâmentoyu 
lüks bir makanizma olmaktan kurtarma, dev
rimler ve reformlar yapan bir sistem gücüne 
eriştirmek uyarı ve ihtiyacından doğan hare
ketler, yani Anayasa içi hareketler, 

Ya da : 

— 679 — 
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2. Gençlik hareketlerini, bir bütün olarak 
parlâmentoyu yıkma,, demokrasiye son verme, 
Devleti kaldırma stratejisine bağlı hareketler 
olarak görmek mümkündür. 

Siyasal iktidar, gençlik hareketlerini yal
nızca ikinci maddede ifade ettiğim unsurlar açı
sından değerlendirdi mi yanlış hareket etmiş 
olur. Çünkü Türk gençliğinin büyük çoğunlu
ğu bu eğilimde değildir. Anayasaya, demokrasi
ye özgürlüğe bağlıdır. Bu bakımdan gençlik ha
reketlerini bir bütün olarak birinci maddedeki 
anlam, ve espri içinde görmek lâzımdır ve Par
lâmentoyu, demokrasiyi hedef almış strateji ve 
eylemleri iyi teşhis etmek gerektir. Fikir ve 
eylem yönünden zora dayanan davranışları * 
ortadan kaldırmak mümkündür. 

Bir kez, siyasal iktidar,, karşıt hareketler 
örgütleme yoluna sapmamalı, teşvik unsuru 
olmamalıdır. Bütün hareketleri fikir ve düşün
ce plânında kalmak üzere saldırıdan koruya
cak etkinlik göstermelidir. Üniversite ve bü
tün siyasal partiler özgürlük ve demokratik 
inanç dışı eğilimleri, eğitim yolu ile ve gerçek 
forum düzeninde karşılamalıdır. 

En önemli bir etki unsuru da; hareketleri 
geliştiren, sürdüren sorunlar üzerinde düşün
mektir. 

Değerli arkadaşlarım,, eğer toplumda bâzı 
çevrelerde ümit yitirilmeye başlanmışsa, ümidi 
yitiren nedenler üzerinde durmayıp, hareket
lere göre karar verilirse yanlış teşhise varı
lır. Gençliği dolaşmak, arasına girmek gerek. 
Onlarla konuşmak lâzım, öğretmenlerin lokal
lerine gitmek;, memurların arasına girmek, ay
dınlarla konuşmak lâzım. Bu gençleri ve öğ
retmenleri, aydınları dinleyiniz. Göreceksiniz 
büyük bir ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Uğ
radıkları baskılardan, kendilerine yöneltilmiş 
kuşkulardan, çeşitli sıkıntılardan, haksızlık
lardan söz edeceklerdir. 

Bir ülkede ümitsizlik yavaş yavaş bütün 
çevreleri etkisi altına almaya başladı mı, siz, biz 
İstediğiniz kadar demokrasi nutku çekelim, bil
meliyiz ki, altımızdaki zemin kaymaktadır. 

Bir ülkenin okumuşları, aydınları gençle
ri, öğretmenleri ayakta duramıyacak hale gel
di mi, baskılar altında kaldı mı; bir karam
sar düşünce gelişir, demokrasi büyük ölçüde 
zarar görür. Türk okumuşu da, Türk aydını 

da millî iradenin, etkin bir parçasıdır. Çağdaş 
bir kalkınma sürecine bu Parlâmento bizi so-
kabilirse, demokrasi, de, Parlâmento da kökle-
şir, değer kazanır. 

Şahsan belirtmek isterim ki„ ben demokra
siye vş parlömanter rejime yürekten bağlı
yımdır. Her zaman devrim, reform hamlelerinin 
Parlâmento ile, demokratik yolla yapılabilece
ği inancını taşımışımdır, bu görüşü savunmak
tayım. 

Bugün parlömanter rejim, dünyamızda bü
yük ölçüde etkin bir sistem haline gelmiştir. 
O kadar ki, bâzı Batı ülkelerinde Marksist, Le-
ninist partiler içinde dahi özgürlük istemi, 
biraz liberalleşme tutkusu, Marksist teoriye 
ve pratiğe yansımaktadır. Kapitalist burjiva 
partileri kendi bünyeleri içinde değişikliklere 
uğramakta, sermayenin belli ellerde ve mer
kezlerde toplanmasının ters etkilerini gözden 
ırak tutmamaktadırlar. Genellikle proleterlere, 
çalışan kütlelere dayanan sosyal demokratla
rın değişmez çizgisi, bütün devrim, reform 
hamlelerinin mutlak parlâmento aracı ile ya
pılacağı olmuştur. Halk oyuna dayanan, halk 
oyu ile iktidar, çağımıza demokratik sol kesin 
olarak bu noktadadır. 

jp&rlömanter rejim, Batı demokrasilerinde 
solda ve sağda burjuva ve proleter kaynağa 
dayanan bütün partileri ile tepeden, ya da ta
bandan ihtilâlle iktidara gelme görüşünü red
detmiş, bünyesinde halk oyuna dayanan ve oy 
mekanizmasının gereklerine bağlı partileri 
toplamıştır. 

Bir gerçek demokraside, aşırı sağ da, aşırı 
sol da bulunacaktır. Sosyal demokrat da, mu
hafazakâr liberal partiler de olacaktır. Bura
da önemli olan nokta şudur: Bütün bu parti
lere dayanan oy güçlerinin hiçbir hesaba da
yanmadan parlâmentoya yansımasının usulü
nü gerçekçi bir biçimde bulmak lâzımdır. , 

Bunları niçin söyledim, arz edeyim: Gerçek 
bir demokrasinin ilk büyük aracı parlâmento
dur. Parlâmento bütün sorunların çözüm yeri-
di.'. Baskı grupları, basın, dış muhalefet var
dır, olacaktır. Özgür eleştiriler yapacaktır, ey
lemler yapacaktır. Ancak bir ince noktayı da 
gözden ırak tutmıyacaktır. O da, parlâmento
nun sarsılması değil, güclenmesidir. 

Sorun yalnız burada toplanmıyor. Bir ül
kede Parlâmentodan, demokrasiden ümit kes-
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tiren görüşler,, akımlar, yer yer belli çevrelerde 
yer buluyorsa, çevre topluyorsa, bizzat parlâ
mentonun kendi kendini eleştirmesi, kendine 
bakması gerektir. Batı'da parlömanter rejim, 
Türkiye'deki gibi bir zarf içinde değildir. İn
giltere, Fransa parlömanter rejime yönelik 
oluşlarını bizzat parlâmento mekanizması için
de halletmiş ve halletmektedir. İtalya'da aynı 
meseleler yine parlömanter rejim içinde ele 
alınmaktadır. Almanya'da palâmento dışı mu
halefet, parlömanter rejimin daha iyi çalışma
sı, sorunların ortaya çıkmasının eleştirisini ya
pıyor. 

Hiç şüphesiz parlömanter rejim, sorunları 
çözdüğü ve kalkınma sürecinin etkin kaldıracı 
olduğu oranda değer kazanacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, konuşmamı toparlıyo
rum. Türkiye'mizde birkaç yıldır parlömanter 
rejim hafife alınmaya başlanmıştır. Kasıtlı ha
reketlerin dışında bunun başlıca kusurunu ken
dimizde aramak durumundayız. Parlâmentomuz 
çağımızın, isterlerinin gerisine düşmüştür. Şim
diye kadar meclislerimizde devrim, reform 
niteliğini taşıyan ve ülkemizi büyük bir hamle 
noktasına getirecek bir kanun çıkmamıştır. 

Geri kalmış ülkelerde halk yığınlarını duy
gusal unsurlarla oyalamak mümkündür. Fa
kat aydınları, gençleri, düşünen kütleleri hiç
bir şey yapmadan, toplum hayatına köklü 
bir düzen değişikliği getirmeden biçim olarak 
parlömanter rejime, demokrasiye inanın deyip 
ikna etmek kolay değildir. Parlâmentomuz eği
timde birliği bozmuş, ülkemize sömürüye da
yanan yabancı sermaye, petrol kanunları, iki
li anlaşmalar getirmiş, ülkemizi yabancı ka
pitalizmine bağlamış, devrimci,, reformcu atı
lımdan uzak bir görünüm getirmiş... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Komü
nizmden mi bahsediyorsunuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Dinle, 
sorunu da anla. 

Ülkemizi yabancı kapitalizme bağlamış, dev
rimci, reformcu atılımdan uzak bir görünüm 
vermektedir. İddialar yalnız bunlar değil
dir. Parlâmento, çıkarların bozulmaması için 
gerektiğinde mebus alım satımının tezgâhlandı
ğı yer olarak ele alınmaktadır. Elbet bu suçla
malara sebep parlömanter rejim ve demokrasi 
olama.z. Bunların bu şekilde ifadesinde başlı

ca sorumluluk ve kabahat siyasal iktidardadır. 
İfade etmek isterim ki, bu gidişle demokra
si de parlömanter rejim de içten içe çürümek-
tedir. Bu sorumluluğu, başta, tutucu bir çizgide 
tutmak istiyen Adalet Partisi yöneticileri an
lamalıdır. 

Bu Parlâmento toprak reformu yapmalıdır. 
Dı| ticaret soygununa çözüm yolu bulmalıdır. 
Petrolü, madenleri millileştirmelidir. Barış gö
nüllülerini, yabancı uzmanları Türkiye'den çı
karmalıdır. Kültür emperyalizmine son verme
lidir. Yabancı sermaye sömürüsüne dur demeli
dir. Eğitim ve üniversite reformu yapmalıdır. 
Yani bir orman düzeni, yeni bir kredi düzeni 
kurmalıdır. İkili anlaşmaları tek tek, meclis
lerde görüşmelidir. Halk için ekonomik ve sos
yal yasalar getirip kabul etmelidir. Anayasayı 
yaşanır bir hale getirmelidir. 

Bizim bu görevimiz vardır. Parlâmentonun 
itibarı ancak böyle yükselir. Parlömanter re
jim böyle çelikleşir, gerçek demokrasi böyle ku
rulur. 

Bu sorumluluğa işaret etmek için söz aldım, 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Refet 
Sezgin, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Sayın Uysal arkadaşım, demokratik par
lömanter rejimin bugünlerde veya son zaman
larda üzerine tevcih edilmesi sebebiyle bir yıp
ranmaya mâruz kalındığından bahisle, bundan 
şekvacı olarak meseleyi kendi açılarından bir 
tahlile tabi tutmak suretiyle, demokratik par
lömanter rejimi itibarlı tutmak için ne yap
mak lâzımgeldiği hakkında da mütalâalarını ifa
de buyurdular. 

İlk nazarda Sayın Uysal'ın kendi beyaniy-
le altını kalın çizgilerle çizmiş olduğu demok
ratik parlömanter rejim, halk oyuna dayanır. 
«Ben bu inancın içerisindeyim,» şeklinde ifade
sini bulan düşüncesiyle bir samimî beyan ma
hiyetinde, demokratik parlömanter rejimi vi
kaye etmek için hangi tedbirleri, daha doğru
su Cumhuriyet Halk Partisinin şimdiye kadar 
ortaya koymuş bulunduğu ortanın solu politi
kası içerisindeki tedbirleri dile getirmeye ça
lıştılar. (A. P. sıralarından alkışlar). 
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Evvelâ, demokratik parlömanter rejime 
karşı, Türkiye'de çeşitli çevrelerde parlâmen
to dışında demokratik rejimi yıkmak için, 
parlâmentoyu itibarsız hale getirmek için de
vamlı bir gayretin mevcudolduğunu hep be
raber kabul ediyoruz. Bu doğrudur. Sayın Uy-
sal'ın bu noktadaki teşhisine bu sebeple iştirak 
etmemek için hiçbir sebep mevcut değildir. 

Ancak, demokratik parlömanter rejim için 
meydana gelmekte olan ve gerçekten demokra
siye inananlar ve halk oyu ile meşru bir Ana
yasa nizamı içerisinde ve o Anayasa nizâmının 
tatbiki sebebiyle bu Parlâmentoda bulunan her 
üye her milletvekili, her senatör, meşruiyetini 
bu Anayasadan aldığı cihetle, bukabîl hareket ve 
davranışlardan üzülen halk mümessilleri olarak, 
demokrasi ve millî irade dışı, meşruiyet dışı bu 
davranışlara karşı Anayasa nizamı içerisinde 
tedbir aramak durumundadırlar. Başka tedbir 
aramaya lüzum yok. Bu tedbirler Anayasanın 
içerisinde var. Şimdi onları arz edeceğim. 

Bu münakaşayı yapmakta da zaruret var
dır. Yalnız, parlömanter rejim içerisinde, Par
lâmentoya halk mümessili olarak gelen hepi
mizin evvelâ parlömanter rejimi, demokratik 
nizamı inanarak, kavli ve fiilî birbirine uygun 
olarak, her yerde,, her vesile ile itibarlı tutma
nın, ayakta tutmanın en başta gelen vazifemiz 
olduğunu kabul etmemiz lâzımgelir. 

Bu inancı, düşünceyi, bu davranış tarzını, 
demokratik parlömanter rejime inananlar, 
Mao'cu, Castro'cu, Lenin'ci, G-uavera'cı düşün
celeri tatbik etmek istiyen herkese karşı, sı
fatları ne olursa olsun, müdafaa etmek, onları 
reddetmek ve memleketimizin meselelerinin 
çözüm yollarını bu Anayasa sistemimizde, hür 
demokratik nizam ile mümkün bulunduğunu ve 
Anayasamızın bu imkânları vermiş bulundu
ğunu ortaya koymamız lâzımgelir. 

Mesele böyle olunca, Türkiye'yi kalkındır
mak için mutlaka dış ticareti devletleştirmek 
lâzımgelmez. Bu, Anayasamızda bir mecburi
yet de değildir. Ama, dış ticaret konusunda 
mevcut aksaklıkları gidermek için gerekli ted
birleri almalıyız. Nitekim,, sayın parlömanterle-
rimiz, siyasi partilerimiz bu konuda düşünce
lerini ifade eden ve yapılması lâzımgeleni tes
bit etmek maksadiyle Meclis araştırması öner
geleri veriyorlar, her konuda. Bugün günde

mi tetkik buyurursanız;, çeşitli konularda araş
tırma önergeleri var. Şimdiye kadar bu devre
de verilmiş bulunan bu istikâmetteki araştır
ma önergelerini siyasi iktidar olarak, rey ço
ğunluğuna istinadetmek suretiyle görüştürme
me gibi bir davranışın içinde bulunmadık. Açık 
yürelde ve memleketin meselelerine çözüm yolu 
getirir inancı içerisinde bunların hepsine «evet» 
dedik. Bundan sonra da memleket meseleleri
ni çqzücü istikâmetteki bu tekliflere «evet» 
diyeceğiz. Maksadımız, Türkiye'nin meseleleri
ni, tedavi yollarını ortaya çıkarıcı istikâmet
te tesbit etmek, çarelerini demokratik parlö
manter nizam içerisinde bulmaktır. 

Bizim Anayasamız, madenlerin devletleşti
rilmesini zaruri kılmıyor ki, bizim Anayasa
mız petrolün devletleştirilmesini zaruri kılmı
yor ki. Bizim Anayasamız bu meseleleri plânla 
yapmayı derpiş etmiş; Birinci Beş Yıllık Plân, 
İkinci Beş Yıllık Plân icra edilmiş, yapılmış, 
hazırlanmış, meclislerimizden geçmiş. Kalkın
manın plânla olacağı hükmü Anayasamızda 
derpiş edilmiş ve bu yola girilmiş iken, şim
di, bir siyasi partinin programını ve memle
ketteki sloganlarını demokratik nizamı kurta
rıcı istikâmette sadece, «Bunları yaparsanız 
Türkiye'de parlömanter rejimi itibarlı kılar
sınız, bunları yapmazsanız demokratik nizam 
gitmektedir, demokrasi tehlikededir, parlö
manter rejim yıkılmaktadır,» gibi bir düşün
ceye saplanmanın hem gereğini anlamak müş
küldür, hem de bu düşünce içerisinde bulunan
ların gerçekten Anayasa düzenine inandığın?. 
kabul etmekte de bir müşkülât vardır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Meşruiyetin temeli Anayasamız olduğuna 
göre, lâfız ile değil, yürekten inanıyoruz ki, 
bu Parlâmentonun meşruiyet temeli 1961 Ana-
yasasıdır. Hal böyle olunca, bu Anayasaya uy
gun, bu Anayasaya ters düşmeyen çözüm yol
ları memleketin meselelerine getirilirse, bun
ların içerisinde noksanlar varsa geliştirmek 
suretiyle derde meşru bir çare bulmanın im
kânı vardır. Siyasi iktidar olarak Anayasaya uy
gun memleket meselelerini çözümleyici görüş
lerimizi tesbit etmiş bulunuyoruz. Seçim be
yannamemizde tesbit etmiş bulunuyoruz, Hü-

I kümet Programiyle tesbit etmiş bulunuyoruz. 
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Şimdi, muhterem milletvekilleri, anlamak
ta müşkülâta uğradığımız bir diğer husus şu
dur: 

Tenkid; gayet tabiî demokrasinin icabı si--
yasi partilerimiz kendi görüşlerini, elbetteki 
her plâtformda ortaya koyacaklardır. Tenkidi 
yapacaklardır. Ama, rakip bir siyasi partiyi, 
kendi siyasi parti programlarını tatbik etmi
yor, diye veya memleket meselelerini onların 
düşüncesi istikametinde halletmiyor, diye ten-
kidetmeye hakları yoktur. 

Eğer, yabancı sermaye bakımından Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisinin düşüncesi istika
metinde, ki o da belli değil ya aslında bir poli
tika tatbik eder isek.. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Bin defa söyledik. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bin defa değil, şimdi orayı söyliye-
ceğim; bizim bu politikada Cumhuriyet Halk 
Partisinden farkımız kalmaz. Madenlerin dev
letleştirilmesi görüşünü eğer tatbik etmeye 
kalkarsak, biz kendi siyasi mevcudiyetimizi in
kâr ederiz. Bizim programımız var, Anayasa
ya aykırı değil, Anayasaya uygun. O zaman 
C. H. P. nin madenler, yeraltındaki servetler 
bakımından düşüncelerini tatbik etmiş olu-
rua.. 

Sayın Esatoğlu, oturduğu yerden «bin defa 
söylüyoruz» diyor, doğru. Ama, bu doğrunun 
yanında bir başka doğru var, onu da ben söy-
liyeyim. 

Muhterem milletvekilleri, çeşitli vesilelerle 
arz ettik. Biz siyasi iktidar olarak, yabancı 
sermayenin dostu da değiliz, düşmanı da deği
liz. Türk Milletinin menfaatlerine uygun ol
duğu nisibette, şartlarını bu istikamette tesbit 
ettiğimiz takdirde yabancı sermayeyi yurt kal
kınmasına yararlı ve ona muhtacolduğumuz 
nisibette ve zamanda, almakta tereddüdetmeyiz. 
Memleketin nef'ine olduğu için. 

Her halde bu düşüncemiz doğrudur; doğru 
olmalı ki, Sayın Esatoğlu «bin defa tekrar et
tik» diyor. Siyasi iktidar olduğumuz devir
lerde, «Yabancı sermaye Kanunu vardır, Ya
bancı sermaye Kanununa istinaden, Türkiye'ye 
gelmiş bulunan yabancı sermaye teminat al
tındadır. Hiç kimsenin endişe etmesine mahal 
yoktur. Bu kanun olduğu gibi tatbik edile

cektir.» diye haklı olarak, doğru bir hu
kukî görüş olarak, hukuka bağlı Devletin bir 
gereği olarak Sayın C. H. P. nin Genel Baş
kanı, Başbakan olarak beyanlarda bulunmuş
tur. 

1954 senesinde bugün tatbik edilmekte bu
lunan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu çıktığı zaman, kendi düşünceleri is
tikâmetinde - haklarıdır - bunu tenkid eden 
C. H. P. si, iktidara geldiği zaman bu ka
nunu olduğu gibi tatbik etmiştir. Biz de bunu 
tatbik ediyoruz. 

Şimdi, değiştirmek istiyorsanız sizin yalnız 
isteğinizle bir kanunun değiştirilmesi mümkün 
değildir. Bir kanunun değiştirilmesinin, hangi 
şekil ve usuller içerisinde mümkün olacağı, 
bunu Yüce Parlâmentonun, Yüce Meclisin bir 
rey ekseriyetiyle ancak değiştirilmesinin müm
kün olduğu da zannediyorum ki, izahtan va
reste bir husustur. 

Yabancı sermaye Kanununun neresi yan
lışsa, onu tashih etmek başka şeydir. Bunu ikna 
edici şekilde ortaya koyarsanız, «evet» deriz, 
«hayır» demeyiz buna. Yalnız, yabancı ser
mayeyi almıyalım derseniz, bugün Türkiye'
nin içerisinde bulunduğu şartlar bakımından, 
kalkınma bakımından kalkınma plânla olsun, 
şeklindeki Anayasa hükmüne uygun olarak 
kabul buyurduğunuz plânın derpiş ettiği hük
me göre de Türkiye'nin daha 1972 - 1975 1ere 
kadar kalkınmasını gerçekleştirmek için ya
bancı sermayeye ihtiyacı olduğuna dair, gö
rüşten ve mütalâadan da istiane etmek sure
tiyle, buna memleketimizin kalkınmasını ba
şarmak için muhtacaldoğumuzu kabul etmemiz, 
bu açık hükmü plânın hararetli taraftarı ola
rak hiçbir zaman dikkatten uzak bulundur
mamız lâzımgelirken, ne hikmet ise plânın bu 
hükmünü dikkate almıyorsunuz. Bir taraftan 
titiz bir «plân arzusu ve tatbikatçısı olmak 
istiyeceksirüz, ötür taraftan plânın gereklerini 
bir tarafa bırakmak suretiyle yabancı serma
yeyi reddedeceksiniz; bu mümkün değildir, 
doğru değildir. 

İkili anlaşmalar: İkili anlaşmalar konvsu 
burada konuşuMu. Gizli celsede konuşuldu, 
ayrmtılariyle konuşuldu. 

Kültür emperyalizmi, kredi düzeni, dış ti
caret ve saire gibi konular da sayın arkadaşım, 
«Demokratik Parlömariter rejimi ayakta tut-
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mak için, bu istikamette köklü düzen değişik
likleri yapmak lâzımdır.» diyorlar. 

Konuşmasından benim edindiğim kanaat şu 
oluyor: «Türkiyede demokratik Parlömanter 
rejimi ayakta tutmak için,, itibarlı tutmak 
için bir yeli vardır.» diyor, özetle o netice 
çıkıyor. «Cumhuriyet Halk Partisinin, ortanın 
'solunda tesbit ettiği meseleleri bu Mecliste 
ka'bul ederseniz, Türkiyede demokratik Par
lömanter rejim ayakta kalır ve meselelerin te
davi çareleri bulunmuş olur.» diyor. (C. H. P. 
(sıralarından «Bravo» s-e'slîeri ve alkışlar). 

Hayır, «Bravo» değil, ben bunu reddede
rim. Bu mümkün değildir, öyle söylüyorsunuz. 
Eğer öyle olsaydı, Türkiyede demokratik parlö-
roanter rejimi ayakta tutmak için ortanın solu
nun slogan olarak ittihaz ettiği hususları ger
çekleştirmek gerekseydi, Türk Milleti bunu 
yapardı. Türk Milleti bunu elinin tersi ile it
miştir. (A. P. sıralarından alkışlar). 

ıŞimdi, bir taraftan gelip demokratik par-
lo'manter rejime inancınızı beyan edeceksiniz, 
bir taraftan halk iradesine, halk oyuna say
gılı olmaktan bahsedeceksiniz; öbür taraftan 
tebellür etmiş halk oyuna rağmen, - sizin dü
şüncenizi bir tarafa bırakan ve onu ekalliyet
te muhafaza etmesini gayet iyi bilen millet 
ekseriyeti muvacehesinde - «Bu memleketi an
cak bu düşünceler kurtarır ve parlömanter re
jimi ancak bu düşünceler kurtarır» diyecek
isiniz... 

Ben, şunu söyliyeyim... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Anlı-

yamıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Sayın Cumhuriyet Halk Partisine 
mensup Sayın Hayrettin Uysal arkadaşım, e, 
!ben anladığım kadarını söylüyorum. Eğer ben 
anlıyamamışsam, bunu benim anlayışımın nok
sanlığına değil, anlatıcının anlatma kabiliyeti
ne hamletmek gerekir zannediyorum. (A. P. 
(sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, karşılıklı 
konuşmıyalım. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Cumhuriyet Halik Partisine men-
&up Sayın Uysal arkadaşım, bir çok vesilelerle 
birçoklarının da yaptıkları gibi, memleketi sa
dece kendilerinin siyasi düşünce ve sloganla

rının kurtarıcı olacağı ve olduğu düşüncesin
den, milletin hükümleri muvacehesinde, artık 
vaz geçmelidirler. 

Bu memlekette meşru Anayasa nizamına uy
gun bir idare, millî irade istikametinde hiz
met gören siyasi iktidarları - kurtarıcı olarak 
değil, hizmet gören - kalkınmasını başarmış, 
selâmet limanına götürmüş idareler olarak gör-
aaesi mümkündür. Kurtarıcıya ihtiyaç yoktur. 
Kurtarıcı diye bu memlekette «Biz kurtardık» 
düşüncesi içerisinde, kurtardıktan sonra ne 
gibi şeyler yaptığını da hepimiz bilmekteyiz 
ve bunlar milletin hafızasından silinmiş şey 
ler değildir. O itibarla bu kurtarıcılık vasfın
dan lütfen vazgeçelim. 

Höpinize saygılarımı sunuyorum. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, C. H. P. 
'sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen sükûnetti muhafaza 
edelim. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
&ayın Başkan, Parlâmento olarak, parlöman
ter arkadaşlara sataşma vardır. Sayın Uysal 
arkadaşımız, milletvekili alım satımından bah
settiler. Ya tashih etsinler, açıklasınlar, aksi 
takdirde bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fevzi Güngör, Sayın 
Devlet Bakanı konuşmacının değindiği bütün 
hususlara geniş bir şekilde cevap vermiştir. 
Ayrıca, sizin bu hususu... 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Bu hususta ya açıklama yapsınlar yahut tav
zih etsinler. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Fevzi Güngör, 
bu hassasiyetiniz yerindedir, ama Devlet Ba
kanı cevap vermiştir efendim. 

3. — Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçe-
rimez'in, son günlerde basında yer alan ve Ma
liye Bakanlığı yetkililerine izafe edilen Perso
nel Kanunu ile ilgili haberlere dair demeci ve 
Devlet Bakanı Iiefct Sezgin'in cevabı. 

BAŞKAN — Efendim, Ankara Milletvekili 
'Sayın Ahmlet Sakıp Hiçerirnez'e, son günlerde 
basınımızda yer ailan ve Maliye Bakanlığı yet
kililerine izafe edilen Personel Kanunu ile ilgili 
görüşlerini Yüce Meclise sunmak üzere, gün
dem dışı söz veriyorum. 
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Sayın Hiçerimez, bu konuda, beş dakikayı 
ıgeçmemek üzere buyurun, efendim. İstirham 
ediyorum, lütfen beş dakikayı geçmesin. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
son zamanlarda basında ve Meclis kulislerinde 
yer alan ve Maliye Bakanlığı yetkililerine izafe 
't/dilen personel reformu ile ilgili sözlerin, bil-

! .gülerin ışığı adtında, Türkiye Kamu Personeli 
Sendikaları konfederasyonundan Yüce Mec
lise gelmiş bir kişi olarak, görüş ve düşünüşleri
mi sizlere aktarmak istiyorum. 

Çağımızda, demokrasi anlayışının zorunlu 
kıldığı halka dönük güler yüzlü bir idarenin, 
ucuz, çabuk, verimli, kaliteli bir hizmet anla
yışının özlemi yurdumuzda yıllardan beri du
yulmaktadır. Bu özlemin gerçekleşebilmesi için 
Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle halk ile 
Devlet arasındaki ilişkileri sağhyan kamu per
sonelinin bu konudaki görüşlerini önceden tes-
bit ederek, bugünkü bozuk düzen personel re
jiminin reformist bir anlayış ile değiştirilmesi 
zorunluluğuna inanmıştı.. Bu maksatla 1965 
yılında çıkarılan 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu işte böylesi nitelikler taşıyordu. 

Fakat koalisyonlar sonrası Demirel Hükü
metleri, alışkanlığından kurtulamadıkları or
taçağ zihniyetiyle, Türk memur ve hizmetlisi
ni kapu kulu zihniyetiyle görerek, ıbu uğurda 
Anayasa ihlâline giden birtakım kanunlarla 
personel reformunu engellemenin yollarını bul
muşlardır. 

Adına «Cülus Bahşişi» diyebileceğimiz bir
takım zam, tazminat ve avanslarla da Türk 
memur ve hizmetlisini bir taraftan susturduk
larını zannederken, diğer taraftan da bu mâ-
üum insanların haysiyetleriyle oynamışlardır. 

Bu ortaçağ kalıntısı zihniyet, kamu hizmet
lerinin yürütülüşünü biraz daha kırtasiyeci
liğe itmiş, halk ile Devlet arasındaki ilişkile
rin biraz dâ ha kopmasına yol açmıştır. 

Ücret bahsinde ise, baskısını Mas ettirebilen 
her zümre Adalet Partisi iktidarından nasibi
ne düşen «sus» payını almıştır. Bugün görülen 
gerçek odur ki, iş güvenliğinden, yer güvenli
ğinden mahrum, partizanlığın elinde çaresiz, 
ekonomik bağımlılığı ile şahsiyet ve haysiyeti 
zedelenmiş Türk memur ve hizmetlisi ve onu 
bu duruma düşüren zihniyet ve bozuk perso

nel rejimi yüzünden Türk Halkının özlemi
ni duyduğu halka dönük, güler yüzlü idare 
kurulamamış, böylesi bir hizmet anlayışı ger
çekleşememiştir. 

Milletvekillerinin dahi para ile alınıp satıl
dığı dedikodularının... (A. P. sıralarından 
«Yuh» sesleri, gürültüler). 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Satılmış 
adam sensin, sözünü geri al. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Haysiyetten na
sibini almamış adam. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum. 
^ Gürültüler). 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Ben... (A. P. sıralarından «Sözünü geri al
ısın» sesleri ve gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez... (Gürültü
ler.) 

Efendim, müsaade buyurun. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Şerefsiz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Ben bir dedikodudan bahsettim. Siz niye 
alınıyorsunuz? Siz niye alınıyorsunuz? (Gürül
tüler) . 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Yalan 
söylüyorsun. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Yalan söylüyor
sun. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, siz, bir daki
ka müsaade buyurun. (A. P. sıralarından gü
rültüler) . 

Bir dakika, efendim, birbirinize bağırma
yın, efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Efendim, bu 
adam haysiyetten nasibini almamış. 

SABKİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, tavzih ettiriniz. 

BAŞKAN — Efendim, hep birden görüşmi-
yelim, istirham ediyorum, Başkanlığa vazife
sini yapmak imkânını bahşedin. (A. P. sırala
rından gürültüler). 

Sayın Doğan, istirham ediyorum. 
Şimdi muhterem arkadaşlar, konuşan her

hangi bir hatip.. 
•SABRI KESKİN (Kastamonu) — Tavzih 

ettiriniz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 
Konuşan her hangi bir hatip Parlâmento

nun itibarını zedeleyici bir beyanda bulun-
— 685 — 
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duğu zaman, bunu tashih etmenin, bunu tav
zih ettirmenin çaresi, oturduğumuz yerden yine 
Parlâmento âdabına yakışmıyacak şekilde ba
ğırmak değildir. İstirham ediyorum, müsaade 
buyurun, bu husustaki görevimizi biz yapalım, 
elendim. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Tavzih 
ektirmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Kes
kin. 

Şimdi, Sayın Hiçerimez... (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Buyurun efendim. 

BAŞKAN — Sizin görüşmenizin konusu, 
Devlet Personel Kanunu itte ilgili olarak görüş
lerinizi arz etmekten ibaret idi. Bir kere bu
run, şimdi değindiğiniz şekilde bir milletvekili
nin diğer partiye geçmesiyle ilgisi yok, bir. 

ikincisi, görüyorsunuz ki, bir müddetten 
beri bu konu açıldığı ve bahusus sizin ifade 
ettiğiniz şekilde dile 'getirildiği zaman, arka
daşlarımızın çoğunluğu bunun üzerinde büyük 
hassasiyet gösteriyorlar. Bu, Parlâmentonun 
itibariyle ilgili bir mesele. Bir vakıanın mev-
cudolması, olmaması başka şey, bunun bu şekil
de dile getirilmesi daha ağır bir şey. Bunun 
için istirham ediyorum, hem konu dışındaısmız, 
hem de Parlâmentonun itibariyle ilgili olan, 
bütün arkadaşlarımızın hassasiyetini celbeden 
bu konudaki sözlerinizi, istirham ediyorum. 
tavzih ediniz, efendim. Benden, bu konudan 
(bahsedeceğinize dair söz istemedinis ki. Siz, 
«Devlet Personel Kanunu» dediniz ve ondan 
sonra milletvekili meselesine geldiniz. 

Lütfen, efendim, istirham ediyorum, zaten 
beş dakikanız da dolmak üzeredir. Şu kesilen 
müddeti ilâve 'edeyim, fakat sözlerinizi topar
layınız ve bu konudaki beyanlarınızı da tav
zih ediniz «fendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Sayın Başkan, ben, bir dedikodunun mevcu-
dolduğundan 'bahsettim, arkadaşlarım, almdı-
lar. Ben, kimseyi itham etmiyorum. Hiç kim
seyi itham etmiyorum. (A. P. sıralarından «(Per
sonel Kanunu ile ne alâkası var» sesleri) Sade
ce (bir dedikodudan bahsettim, ilgisi var Per
sonel reformu ile. (A. P. sıralarından gürültü
ler). 

i BAŞKAN — Lütfen, esas konunuza gelin 
Sayın Hiçerimez. Sözlerinizi de lütfen topar
layınız. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla — 
Esase geçiyorum. A. P. sıralarından gürültü
ler). 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Bu me
seleyi halletmek mecburiyeti vardır, Sayın 
Başkanını. 

Zatıâlinizin Başkanlık ettiği her celsede, 
aynı istikamette, maksatlı şekilde konuşul
maktadır. Burada satılmış insan yoktur. Bunu 
halledelim. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin, «Bunu 
halledelim» buyurdunuz. Halledelim.. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Haysiyetli 
olanlar, bunu ispatla meclburdurlar. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin, hallede
lim, ama bir hususu anlıyamadım efendim. 
Benim başkanlığım zamanında mütemadiyen 
bu söz konusu oluyor, bunu ben anlıyamadım 
efendim. 

i SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Biraz ev
vel burada, gündem dışı olarak talebedilen ko
nunun dışında konuşuldu. Gündem dışı ko
nuşmalar, bu devreye kadar Meclisin teamülü
ne göre beş dakikayı geçmez iken, aynı istika
mette Sayın Uysal burada saatlerce konuştu, 
aynı meseleye temas etti, ses çıkartmadınız 
Fayın Başkanım. 

ikinci defa söz alan Hioerimeız arkadaşı
mız, her halde kendisi aynı his içindedir ki, 
mebusların satılabileceğine kaanidir ki, bu me
seleyi burada dile getirdi. Bu Parlâmentoda 
parayla satılan bir kimse olduğunu düşünmü
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin, sM bir 
noktada insafa davet ederim. (A. P. sıraların
dan «tavzih etsin, tashih etsin» sesleri, gürül
tüler). 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Bunlar, 
mahalle kahvesinde dile (getirilir. 

BAŞKAN — Efendim, tashihe muhtaç o ka
dar çok şeyimiz var ki... Bakınız, Başkanlık 
Divanında görev yapan bir arkadaşımız bura
daki vazifesini terk ediyor, oraya oturuyor ve 
bana müdahale ediyor, istirham ederim. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

ıSayın Sabri Keskin, ben, burada konuşan 
| arkadaşlarımızın konuşmalarını daha evvel 
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tansüre tabi tutmuyorum, efendim. Ben de si-
nm gibi dinliyorum ve şayet Tüzük dışı, Par
lâmento adaibı dışı bir beyan varsa - tabiî si
zin de müsaadenizi alarak - derhal vazifemi ya
pıyorum. Onun için istirham ediyorum, biraz 
haksızlık yapıyorsunuz, efendim. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Tavzih 
etmiyorsunuz, tavzih ettirmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Etmedim mi efendim? Sayın 
hatibe tavzih ettirmedim mi, istirhaim ediyo
rum? 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Tavzih 
ettiriniz. 

BAŞKAN — Efendim, «Sadet dışı konuşu
yorsunuz» dedim. «Bunun, istediğiniz sözle il
gisi yoktur. Arkadaşlarımızın çoğunluğunun 
hassasiyetini celbeden bu konuda bu şekilde ko
nuşamazsınız, bunu tavzih ediniz» dedim. Daha 
ne yapayım han, efendim Daha ne yapayım, 
Sayın Şabri Keskin? 

Sayın Hiçerimez, şu konudaki sözlerinizi 
bitirin efendim. Şu Personel Kanunu işini bi
tirin, lütfen efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Ne zaman personel reformumdan söz edil
se «Asgari ücret şu kadar, âzami ücret bu ka
dar olacak ve bu, 1 Marttan itibaren mutlaka 
uygulanacaktır» denmektedir. O kadar ki, Baş
bakan Sayın Süleyman Demirel, bu konuda 
Cumhuriyet tarihimizde hiçbir Başbakanın ba
şına gelmemiş bir şekilde, kendi grup arkadaş-
dan tarafından yemine davet edilecek kadar 
itimat ve itibarını kaybetmiştir. (A. P. sırala
rından, «Yalan söylüyor» sesleri). 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Şimdi sözlerimi 'bağlıyorum.. (A. P. sırala-
rinıdan gürültüler, «Yalan söylüyor» sesleri) 
Türk kamu personeli... (A. P. sıralarından gü
rültüler, «Yalan söylüyorsun» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyuran, 
beyan yanlışsa bunun da cevabı verilecek, is
tirham ediyorum, efendim. («Yalan söylüyor, 
tavzih etsin» şasileri, gürültüler). 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız bir (husu
su dikkatinize arz edeyim: Hem çok partili 
demokratik rejim ayakta dursun diyoruz, hem 
de hiçhir tenkide tahammül göstermiyoruz. 
(Gürültüler) insaf ediniz efendim, lütfediniz... 
Bakınız Hükümet üyeleri burada, grup yöne-
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ticileri burada. Şu beyan yanlış olabilir, ama 
müsaade buyurunuz, faunu yetkililer çıkıp ce
vaplandırsın efendim, istirham ediyorum. («Ya
lan beyanda bulunuyor» sesleri). 

Efendim, ben o tâbiri Başkanlık kürsüsün
den kullanmak istemiyorum, onun için yanlış 
oJahilir, diyorum. Siz o şekilde beyan edin, ama, 
müsaade buyurun bunu yetkili olan cevaplan
dırsın efendim. 

Sayın Hiçerimez, lütfen bağlayın efendim-
sözlerinizi. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devmky 
Bağlıyorum efendim. 

Şimdi, Türk kamu personelinin ne istsdiği-
ni kesinlikle burada sizlere doyurmak istiyo
rum. Bunda fayda vardır. Yarın, olacak olay
lardan bizler mesul olmıyacağız, A. P. yönetici
leri mesul olacaktır. (A. P. sıralarından gürül
tüler) . 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tehdit etme.. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 

Rica ederim dinleyin efendim. Sizin lehiniz© 
konuşuyorum. (A. P. sıvaların ilan gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, bu şekilde müzakere
ye devam edemeyiz muhterem arkadaşlar... (GİL-
rültüler) 

AHMET SAKI? HîÇEEİMES (Devamla) — 
Sayın ihsan Ataöv, bir konfederasyonun genel 
kongresinde Türk memuruna hitabettiğinis şe
kilde ni.30 hitabediyorunı... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bana ne söy
lüyorsun, Başkana söyle,.. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, lütfen her 
hangi bir milletvekilini muhatap alarak hitabet-
meyiniz. Siz, Umumi Heyete hitabedeceksiniz vo 
10-tfen bitirin şu konuşmanızı efendim, bağlayı
nız şunu... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Türk kamu personeli, kendisini ekonomik ba
ğımsızlığa kavuşturacak bir ücret rejimini içi
ne alan, sosyal adalet ilkelerine dayalı refor
mist bir personel kanunu istemektedir. 

Türk kamu personeli, bugünkü gibi değişik 
değil, tek bir istihdam şeklinin uygulanmasını 
i temektedir. 

Türk Kamu personeli, işe almmada, yüksel
melerde; tahsil, kariyer, liyakat ve tecrübeye 
dayalı fırsat eşitliği istemektedir, 
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Türk kamu personeli sosyal hakların geniş- I 
letilmesini ve dağıtımında eşitliğin sağlanması
nı istemektedir. 

Türk Kamu personeli piyasa madrabazları
nın elinde oyuncak olmaktan kurtarılmasını ve 
«Eşel - Mobil» sistemi denilen ücretlerinin ha
yat pahalılığı ile orantılı olarak düzenlenmesini 
istemektedir. 

Türk kamu personeli eşit işe eşit ücret pren
sibinin gerçekleştirilmesini istemektedir. 

Türk kamu personeli, iktidarın amansız ve 
keyfi tasarrufundan kurtarılmasını istemekte
di r 

Türk kamu personeli, acık sicil sistemiyle, 
bürokrasi ağalarının iki dudakları arasında ka
lan şahsiyet ve haysiyetlerinin iadesini istemek
tedir. 

Türk kamu, personeli, kim ne is için yetişti-
rilmişse o işte istihdamını sağhyacak ve işgücü
nün israfını önliyecek bir düşene kavuşturulma
sını istemektedir. 

Türk kamu personeli, gençliğin bugünkü bu
nalımına sebebolan personel kaynakları ile, hiz
met alanlarının planlanmasına imkân verecek 
bir istihdam politikas:.nın gerçekleştirilmesini 
istemektedir. 

Özet olarak ifade etmek gerekirse; Türk ka
mu personeli halka dönük, kaliteli, verimli, 
ucuz hizmet yapabileceği bir düzeni getirecek 
reformist bir kanım istemektedir. 

Biz, 59 parlömantcr olarak böylesi bir ka
nun teklifini 11 . 2 . 1970 tarihinde Meclise 
sunmuş bulunuyoruz. Halen Plân Komisyonun
da beklemektedir. Sizlerden beklediğimiz, bu 
çok önemli yurt sorununun partizan duygular 
dışında ele alınarak, Meclis gündemine alınması 
için samimî gayretlerinizi esirgememenizdir. 

Saygılarımla efendim. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Dev
let Bakanı görüşecekler. 

(Tokat Milletvekili Mehmet Kazova ile Elâ
zığ Milletvekili Hayrettin Hanağası arasında 
karşılıklı gürültüler, anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Efendim istirham ediyorum, 
oturduğunuz yerden karşılıklı konuşmayın. Sa
yın Hanağası, lütfen sükûneti bozmayın efen
dim, istirham ediyorum, 
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MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Usul 
hakkında söz istenince, her şeye tercihan söz ve--
rilix\ 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yardımcı.. 
(Arka sıralardan karşılıklı müdahaleler) Efen
dim, istirham ediyorum, müzakere devam edi
yor ve Sayın Bakan görüşüyor. Sükûneti boz
mayın. (Gürültüler, anlaşılmıyan karşılıklı ko
nuşmalar) Sayın Kazova, istirham ediyorum 
efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, 

Huzurunuza iki konuyu arz etmek üzere çık
mış bulunuyorum. Birisi, Sayın Hiçerimez arka
daşımın, Personel Kanunu ile alâkalı mütalâa
ları; ikincisi, Sayın Hiçerimez'in, personel re
formu ile ikil i mütalâalarını ser d ederken, mil
letvekili alım satımı ile ilgili beyanları ve on
dan önce konuşan Sayın Uysal arkadaşımın ay
nı istikamette sarf ettiği, mebus ahım satımı 
şeklindeki bir cümlesine, bundan önceki konuş
mamda, meseleyi not almadığım için cevap ve
rememekten dolayı, bu konuda mâruzâtta bulu
nacağım. 

Evvelâ personel reformu ile alâkalı kısa bir 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Eşelmobil sistemini ihtiva eden, Personel Ka
nununun malî hükümlerini tatbike imkân ve
ren kanun tasarısını, Bütçe kanunu tasarısı ile 
Yüce Meclise takdim edeceğiz. Maliye Bakan
lığında bu husustaki hazırlık bitmiştir. Ümide-
diyorum ki, ay sonuna kadar bütçe kanunu ta
sarısı ile birlikte Yüce Huzurunuza gelmiş ola
caktır. 

Sayın Hiçerimez Personel Kanunu ile alâ
kalı mütalâalarım ifade ederken, esasen bu
nun Meclise gelecek bir mesele olduğunu bil
mekte ve grupumuzda yapılan bir konuşmayı, 
personel reformu ile alâkalı bir konuşmayı, 
gerçek dışı olan beyanı, takilbettiği gazete
lerdeki intikal eden şekliyle dile getirdiği ci
hetle, onu bilen, gerçek dışı olarak bir gaze
tede neşredilen; «A. P. milletvekilleri ve sena-
'törleri Sayın Başbakana yemin ettirdiler», 
şeklindeki yalan kısmı bilince, elbetteki Per
sonel Kanunu hakkındaki düşündüğümüzü, 
grupumuzda dile getirdiğimiz konuların doğ
rularını da bilmesi icabederdi, Ama Sayın Hiç-
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erimez, kendi meşgalesi itibariyle, personel 
reformu üzerinde birtakım mütalâalarını söy-
liyecek, bunlar gereken yerlere «Millet Mec
lisinde şunları söyledi» şeklinde intikal ede
cek, o da kasdettiği neticeyi bununla ken
disine göre alacaktır. O itibarla, Personel Ka
nunu ile alâkalı mütalâalarını, Yüce Huzuru
nuza birkaç gün içerisinde geleceği cihetle, 
artık eleştirmeyi zait telâkki ediyorum, vak- -
tinizi işgal etmeme bakımından. 

Yalnız, Sayın Başlbakana A. P. Grupunda 
bir yemine davet yapılmamıştır. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Gazetede tekzibetseydi... (A. P. sıralarından, 
«Sus, sus» sesleri.) 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Gayriciddî beyanları tekzibetmeye 
kalkarsak, hiçbir iş görme imkânını da elde 
edemeyiz. Arkadaşımız ve bâzıları gayriciddî 
ve yalan beyanları, bir iş yapıyorlarmış gibi, 
hakikatmış gibi tahkik etmeden, sormadan 
dile getiriyorlar, bu itiyadı gösteriyorlar. Şim
di bu o kadar önemli bir mahiyet alıyor ki, 
sayın milletvekilleri geliyorlar Parlâmento 
kürsüsüne, milletvekili alım satımından bahse
diyorlar, reaksiyon görünce de; «Efendim, 
dedikodu halinde söyleniyor» diyorlar. Evvelâ 
ben, bir milletvekilinin bir dedikoduyu mille
tin kürsüsüne getirmesinin mümkün olduğu
na, isabetli olduğuna kaani değilim. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) Ve bunun ahlâka uygun 
bir davranış olduğuna da kaani değilim. (A. P. 
«ıralarından «Bravo» sesleri; alkışlar, C. H. P. 
«ıralarından anlaşılmıyan müdahaleler.) Mü
saade ediniz arz edeyim. Ben bir şerefli ,bir 
dürüst milletvekili... (G. H. P. sıralarından an
laşılmıyan müdahaleler.) 

BİR MİLLETVEKİLİ — Hâdisede ahlâk 
yok, bütün gazeteler yazdı... 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Müsaade buyurunuz beyefendiler. 

'BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 
istirham ediyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Ben bir dürüst milletvekili arıyo
rum... (C. H. P. ve A. P. sıralarından karşılıklı 
konuşmalar, müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, müdahale et
meyin efendim.., 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bu iddiaları yapacak... (Gürültüler) 
Beyefendiler... 

BAŞKAN — Lütfen sükûnetle dinleyelim 
arkadaşlar. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Beyefendiler, bir Parlâmentonun 
ve o Parlâmentoya vücut veren bütün millet
vekillerinin bizatihi kendilerini ilgilendiren bir 
meselede... 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Bakan ter
biyesiz olmaz, Bakana terbiyesiz diyemezsiniz... 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika. 
Sayın Kazova ve Sayın Cengizhan Yorul

maz, istirham ediyorum, oturduğunuz yerden 
bağırarak birbirinizle görüşmeyin. Hatibi din
lemeye mecbursunuz efendim. Bu şekilde Mec
lis müzakeresi olmaz, istirham ediyorum. Lüt
fen hatibi dinleyin. 

Buyurun ıSayın Bakan. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri; bir Par
lâmentoya itibarı ve vücudu, o Parlâmentoda 
âza olan bütün milletvekilleri verir. Siyasi 
parti bahis konusu değildir. Hiçbir Milletveki
linin bu Mecliste alım - satım mevzuu olduğu
nu, dedi - kodu şeklinde dahi hiçbir Milletve
kili söyliyemez. Ancak, eğer böyle bir fiil var
sa, böyle bir vakıa varsa, ben bir namuslu 
Milletvekili arıyorum, o namuslu Milletvekili 
bunu kürsüye getirmeli, o Milletvekili delille
rini irae etmelidir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Açık alınla söylüyorum, her
kes için söylüyorum. Bunu söylemek doğru de
ğildir. Deliliniz varsa, iddianızı ispat edecek 
deliliniz varsa ithamlarınızı kabul etmeye ama
deyiz. (C. H. P. sıralarından «Allah Allah» ıses-
leri) Evet, Allah Allah... 

Şimdi muhterem milletvekilleri; bakınız ben 
bir Parlömanter davranışı, bundan evvelki mi
salleriyle huzurunuzda dile getireceğim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Niye alınıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Ben alınmıyorum. Ben, işte, Parlâ
mentonun itibarını da, «alınıyorsunuz» diyen 
Milletvekilinin itibarını da müdafaa ediyorum. 
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AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sizin müdafaanıza ihtiyacımız yok. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Evet, sizin de itibarınızı müdafaa edi
yorum. 

1901... (C. H. P. sıralarından «Sizin müda
faanıza ihtiyacımız yok» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sakıp Hiçerimez, 
size bir ihtar veriyorum efendim, istirham edi
yorum, eğer bu temadi şeylerinize devam 
ederseniz bu cezayı kademeli olarak artıraca
ğım, istirham ediyorum. Bu şekilde müzakere 
olma2 efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, 1961 - 1965 
arasında çeşitli koalisyon hükümetleri kurul
du. Bunlardan birisinin kurulması sırasında çe
şitli transferler oldu. Arkadaşlarımı itham et
miyorum, dedikodudan da bahsetmiyorum, 
sadece bir transferden bahsediyorum, kimse
ye de sataşmak niyetinde değilim. Sayın Akar
ca, 0. H. P. ne intisabettiği zaman; «Bir hazi
neye sahibolduk» diye! beyanda bulunuldu 0. 
H. P. den.. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Genel Baş
kan dedi. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Genel Başkanları tarafından. 
Bir şey söylemedik. «Yaş günü hediyesi» den
di. Sayın Evliyaoğlu intikal etti, Sayın Yü
celer intikal etti, Sayın Artukmaç intikal etti, 
Sayın Su, Sayın ökten intikal etti. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Fahrettin 
Kerim Gökay. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Fahrettin Kerim Gökay intikal etti 
ve bir başka siyasi partideyken, ameliyat ol
muş, hasta yatağında yatan bir Milletvekili 
orada Vekil yapılmak suretiyle Kabineye alın
dı. Biz, bu Parlâmentonun itibarı bakımın
dan bu meseleleri dile getirmedik, hiçbir şey 
söylemedik. Koridordaki dedikoduları getirme
dik kürsüye. Hiçbir yerde bahis konusu etme
dik. Görüyor musunuz Parlömanter nizama say
gısı olanların davranışını? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) işte farkımız burada. 
(Alkışlar) Farkımız burada. 

I Onun için diyorum ki, Parlâmentonun iti
barını müdafaa ederken, bu Mecliste bulunan 
her Milletvekilinin de itibarını müdafaa ediyo
rum, onu söylüyorum ve beyanımı tekrar edi
yorum. (0. H. P. sıralarından «3, 5 oya hiçbir 
zaman ihtiyacımız olmadı» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum 
oturduğunuz yerden bağırarak hatibin sözünü 
kesemezsiniz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bakınız bir şey arz edeyim muhte
rem milletvekilleri : Bir gazetede, Birlik Par
tisindeki muhterem1 milletvekillerinin, benim 
aracılığımla, benim vasıtamla, vekillik v. s. 
va'diyle beyaz oy verdikleri hususunda bir ya
zı neşredildi. Eğer burada değillerse, zabıtla
ra intikal edeceği için açıkça söylüyorum, Bir
lik Partisinin tek bir Milletvekilini, Sayın Yu
suf Ulusoy'u, güven oylaması icra edildikten 

I sonra tanıdım, ondan evvel ıhiçbirisiyle, hiçbir 
şekilde münasebetim yoktur, şu anda da gör
sem diğerlerini tanımam beyefendiler. 

Tekrar ediyorum, böyle bir iddiayı, Mebus 
alım - satımına dair, maddi veya mânevi her 
hangi bir menfaat karşılığında bir Milletveki
linin transfer edildiğine dair iddiası olan na
muslu insanları delillerini irae, bütün mura
kabe yollarını işletmeye davet ediyorum. A. P. 
olarak biz böyle bir murakabe yolunun açılma
sında reylerimizle kendilerine destek olacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü
züğün 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğin
ce en az ikisi münavebe ile Heyeti Umumiyede 
bulunmak üzere Başkanlık Divanında 6 kâtip 
bulunur. Şu anda bizzat müşahede ettiğiniz 
gibi Başkanlık Divanındaki kâtiplerden bir ta-

I nesi inhilâl etmiştir. 

Binaenaleyh nöbet cetveline göre hangi ar* 
kadaşımız bugün görevli ise Başkanlık Diva-
nmdaki görevini alması için, saat 17,00 de 
tekrar toplanmak üzere birleşime onbeş daki
ka ara veriyorum. 

I Kapanma saati : 16,47 
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ÎKlNCl OTURUM 
Açılma saati : 17,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 60 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

4. — İstanbul Müleitvekili Mehmet Yardımcı'-
nm, gündem dı§ı görüşmelerin usulüne dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yardımcı, zatı-
âliniz usul haikkında söz istemişsiniz. Acaba ne
ye mütaallik efendim? 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, izin verirseniz kürsüye gelip izah ede
ceğim. Bu gündem dışı söz almaların, bu şekli 
almasını önlemek için İçtüzüğe davet bakımın
dan. 

BAŞKAN ı— Buyurun efendim. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım, 
Bendeniz 1965 senesinden itibaren siyasi ha

yata girmiş bir arkadaşınızım, 1965 - 1969 dev
resi arasında gündem dışı konuşmaları müşa-
hade etmiş bir arkadaşınızım. Bu sene bir tea
mül çıktı ortaya. O teamül şu : Bir kere gün
dem dışı yapılan konuşmaların kendisine mah
sus bir hitabet şekli var idi, bu hitabet şekli 
ortadan kalktı. Zaman şekli vardı, zaman şekli 
de ortadan kalktı. Bu sebepten dolayıdır ki, 
bendeniz, bir usulsüzlüğün içinde bulunulduğu 
düşüncesiyle Yüksek Huzurunuzu işgal etmiş 
bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsünün kudsi-
yetini bütün arkadaşların takdir ettiğine emi
nim ve buna kaaniim. Arkadaşlarımız, filân 
mevzu üzerinde söz istiyorum ve şu kadar za
mana sıkıştıracağım, diyorlar ve görüyorsunuz 
ne tarzda konuşuyorlar... Bugün meselâ, muha
lefet partisinden üç tane arkadaşımız bu kür
süyü işgal etmişlerdir, teşrif etmişlerdir, konuş
muşlardır, ben inanıyorum ki, yaptıkları konuş
madan bizzat kendi partisinin içinde bulunan 
arkadaşlar da müteessir olmuşlardır. Niçin? 
Çünkü, hitabet, bilhassa T.B.M.M. deki hitabet, 
dedikodu şeklindeki bir hitabetin istikameti tar
zında olursa, muhterem arkadaşlarım o zaman 

T.B.M.M. nin kürsüsü, seçim sathı maillerinde 
yapılan konuşmadan farksız olur. Bunu siz ka
bul etmezsiniz, bunu muhalif ve muvafık hiçbir 
milletvekili arkadaşım kabul etmez. İşte bu se
bepten dolayı bendeniz, bir usulsüzlüğün içeri
sinde olduğumuza kaaniim. O halde şunu arz 
etmek istiyorum : Hitabetin âdabı var, bilhassa 
T.B.M.M. kürsüsünde hitabetin âdabı var. Bu hi
tabetin âdabına hürmet etmeye, riayet etmeye 
mecburuz. Bu takdirde o zaman biz birbirimize 
hürmetkar olma ve hakiki olarak millet ve 
memleket menfaatine icabeden noktaları bu kür
süye getirip derdi beraber bulmayı bir vazife 
bilmek kanaatinin içerisine girmiş oluruz. 

Görüyorsunuz burada dinleyiciler de var. 
Eğer biz bu kürsüyü, buradaki dinleyicilerin 
içerisinde mevzu ile ilgili bâzı insanların ya
nında bir propaganda vesilesi haline getirip de 
buradan konuşursak, bu milletvekilinin vazifesi 
olmamış olur kanaatindeyim. Bunu rica ediyo
rum. 

İşte bu sebepten dolayı ben Yüksek Başkan
lıktan rica ediyorum, bu usulsüzlük devam et
memelidir. Ben kalkacağım bu kürsüde filân 
mevzu hakkında Yüksek Huzurunuzu işgal ede
ceğim, zamanınızı alacağım, ama o mevzuda çok 
az, bir nebze konuşacağım, yalnız bir tezyif ha
vası içerisinde konuşmuş olursam eğer, her hal
de sizi memnun etmiş olmam. 

Bakınız size küçük bir misal vereceğim ve 
ben müteşekkirim, kürsüye gelirken bana ye
rinden hitabeden arkadaşıma ben teşekkür edi
yorum. Ben bu kürsüye geldiğim zaman muhte
rem bir arkadaşım bana, sakin konuşmamı, daha 
doğrusu benden evvel konuşan arkadaşlar gibi, 
şu Meclisin ihtiramla karşılamamız icabeden 
havasının bozulmamasını temin etme bakımın
dan bana ikazda bulunduğu için ben kendilerine 
teşekkür ediyorum ve gayet samimiyiz burada. 
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Muhterem arkadaşlarım tenkid, eğer mutla
ka bir tahrip ise, eğer mutlaka bir yaralama ise 
bundan netice almamıza imkân ve ihtimal yok
tur. Nahak yere birbirimizi kırmış oluruz ve va
zifemizi yapmamış oluruz. Saat üçte başlıyan 
Meclis, gündeminde bulunan meselelere daha 
henüz geçmemiştir. Yazık değil mi? Ama sonra 
ne olacak? Bakınız arz edeyim, yarın kalkıp di
yeceksiniz ki, veya diyeceğiz ki, efendim mille
tin lehinde yürümesi icabeden kanunlar çıkmadı 
ve bundan iktidar mesuldür diyeceksiniz. Bu 
olur mu? Hem yapacağım, hem yıkacağım, hem 
tahribedeceğim ve hem de kalkıp da davacı ola
rak şikâyetçi olacağım. Böyle, bir mantık silsile
sinin içerisinde bunu yürütmemize imkân ve ih
timal yoktur arkadaşlarım. (A.P. sıralarından 
«bravo hoca» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, biz Meclisin itiba
rını, muhalif ve muvafık arkadaşlarımızın da 
ağzından daima işittiğimiz gibi, müdafâaya mec
buruz ve bu müdafaa hiç birimizin malı değil
dir. Bugün, yarın bendeniz bu Meclisin içerisin
de bulunurum, bu muhteşem ve mukaddes kub
benin altında bulunurum, ertesi gün başka ar
kadaşlar bulunur. Eğer biz kötü teamüller ve
rirsek ve böylece usulsüzlük edersek o zaman 
muhterem arkadaşlarım... (C. H. P. sıraların
dan «Usul hakkımda konuş.» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, vallahi, bakünız gö
rüyor musunuz bana sükûneti tavsiye eden ar
kadaşıma minnetimi bildirdim ama, her halde,.. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Ders mi veri
yorsun burada? Biz talebe değiliz. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Ders 
verme bakımından olursa, sizi çok defa rahle-i 
tedrisimden, elli defa geçiririm arkadaşlar, elli 
defa. Anladınız mı?... (A. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar; C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Elli defa geçiririm sizi... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sen âdâm ola
mamışsın daha. 

BAŞKAN — Efendim lütfen hatibe müda
hale etmeyiiniz. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Evve
lâ bir nezaket ve terbiyeye davet ederim seni. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Senden daha 
nazikim... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe müda
hale etmeyiniz. Oturunuz yerinize. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — İşte 
ders alıyorsun. Ders almana rağmen adam ola
mıyorsun hâlâ. Onu da sana ihtar ederim. O 
kadar. 

BAŞKAN' —Sayın Yardımcı, lütfen sükûne
tinizi muhafaza ederek konuşun, sinirlenmeyin 
efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Terbiyesiz he
rif... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, oturunuz yerinize.. 
MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, ben sükûnetle, aziz arka
daşlarıma, usulün bozulmamasını, kürsünün kud-
siyetirii, muhalif ve muvafık olarak burada hi
tabet âdabının temini bakımından bir usulsüz
lüğün içinde gittiğimizi izah etmek istedim, ama 
ne yapalım ki, meşhurdur: «Vermeyince mabut, 
neylesin Mahmut» O zaman da bende günâh 
yok. (A. P. sıralarından alkışlar, C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şevket Doğan, size iste
diğiniz konuda söz veremiyeceğim efendim. 
«Hitabetten inmenin sebebini izah etmek üzere 
bana söz verilmesini arz ederim.» Her halde siz
ce zaruri bir sebep vardı, esasen bir arkadaşını
zın yerini almak üzere gelmiştiniz, şimdi müza
kereyi bir de bu şekilde uzatmıyalım efendim. 
Başkanlık Divanı tamamlanmıştır ve mesaimize 
devam ediyoruz efendim. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Müzakere lü
zumsuz yere uzamaktadır. O itibarla bana stiz 
verin kısaca izaih edeyim. 

BAŞKAN — istirham ediyorum efendim. 
Böyle bir usul yok. Yâni, «Niye terk ettim, bu
nu izan edeyim» diye bir usul yok. 

5. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı
nın, (6/83) sayılı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (6/83, 4/54) 

BAŞKAN — Efendim bir arkadaşımız sözlü 
sorusunu geri alıyor. Bu husustaki önergesini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 79 ncu maddesinde yazılı, Hastaş 

Anonim Şirketi hakkındaki Ticaret Bakanlığın
dan sormuş olduğum soruya çeşitli vesilelerle 
cevap ilgililerden aldığım için gündemden çıka
rılmasını en derin saygılarımla arz ederim. 

Tokat 
ismet Hilmi Balcı 
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BAŞKAN — Sözlü som önergesi geri veril
miştir. 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, (2/212) 
esas numaralı kanun teklifinin İçtüzüğün 36 net 
maddesi gereğince, gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/212,4/53) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı, yapmış olduğu bir kanun teklifinin İç
tüzüğün 36 mcı maddesi gereğince gündeme alın
masını istiyor. Bu husustaki önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Halen Maliye Komisyonunda bulunan (2/212) 

numaralı, askerliğini er olarak ifa etmiş bulu
nanların askerlikte geçen sürelerinin kıdem ve 
terlilerine sayılmasıyla ilgili Maaş Kanununa 
ek 4379 sayılı Kanunu değiştiren 5585 ve 6724 
sayılı Kanunlara bâzı maddeler eklenmesi ma
hiyetindeki kanun teklifim Maliye Komisyonu
na 12 . 1 . 1970 tarihinde havale edilmiş olup, 
bugüne kadar Komisyon gündemine alınarak 
müzakere edilmemiştir. İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince mezkûr komisyonda 1,5 aydan 
fazla kalan teklifimin Genel Kurul gündemine 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

İçel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu adına bu 
konuda Sayın Buldanlı, buyurun. 

MALİYE KOMİSYONU ADINA AHMET 
BULDANLI (Muğla) — Muhterem Başkan, 
saygı değer arkadaşlarım; 

Sayın Celâl Kargilı'nın, 4379 sayılı Kanunu 
değiştiren 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı 

1. T- Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

BAŞKAN — Saym Mevlüt Ocakçıoğlu bu
rada mı efendim?.. Sayın Ocakçıoğlu burada. 
Sayın Bayındırlık Bakanı yoklar. Bakan bulun
madığı cihetle sorunun görüşülmesini erteliyo
ruz efendim. 

. 2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu 

maddeler eklenmesi hakkındaki kanun teklifi 
Komisyonumuza gelmiş ve 21 . 2 . 1970 tarihin
deki gündeme alınmış ve Komisyon üyelerinin 
14 ünün iştirakiyle konuşulmuş, fakat Hükümet
çe getirilmekte olan Devlet Personel Kanununun 
malî hükümlerinin tatbiki hakkındaki kanunun 
Meclise gelmesi yaklaştığından, Celâl Kargılı'-
ya ait bu teklifin bumdan sonra görüşülmesine 
dair bir karara varılmış ve bu karar da 
23 . 2 . 1970 günü 2/212 sayılı bir tezkere ile 
Yüksek Başkanlığa sunulmuş, Yüksek Başkan
lık da filhal bu kararı 25 . 2 . 1970 tarihinde 
Umumi Heyete arz etmiştir. Binaenaleyh, Ce
lâl Kargılı arkadaşımızın iddia ettiği gibi ka
nun teklifi görüşülmemiş değildir. Görüşülmüş
tür, ancak Umumi Heyete sunulması, Devlet 
Personel Kanununun malî hükümlerimin tatbiki
ne dair olan Hükümet teklifinin Meclise gelme
sine kadar ertelenmiştir. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, isteğe ve buna karşı 

Maliye Komisyonunun görüşüne ıttıla kesbetnıiş 
bulunuyorsunuz. Simidi ö n e r d i oyunuza sunu
yorum. önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
KaJbul edilmemiştir. 

Efendim Yüce Heyetinizin 9 Mart 1970 gün
lü 53 ncü Birleşiminde aldığı karar şu: Çarşam
ba günlerinin, varsa, saat 15,00 ilâ 17,00 ara
sında Meclis araştırması ve genel görüşme öner
gelerine ve 17,00 ilâ 19,00 arasımda sözlü soru
lara tahsis edilmesi Yüce Heyetinizin evvelce 
almış olduğu karar gereğidir. Saat 17,15 oldu
ğuna göre gündemde bulunan sözlü soruların 
görüşülmesine geçiyoruz. 

ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Os
man Avcı'nın sözlü cevabı (6/6) 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu burada, Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı burada. 
Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aksaray - Niğde - kazamızın bir Uluırmak 

projesi vardır. Mamasın Barajı ve buna bağlı 
sulama işleri dışında ve barajdan sonraki kısım
da yağış patlamaları sebebi ile şehir içi mahal
leler için bâzı seneler âfet halini alan Uluırmak 
sel ve taşkınlarını önleme amacı ile ırmağın set 

V — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR. 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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içine alınımalsı daha evvel kararlaştırılmış, ya
pımı programa alınmıştır. Ancak 4 - 5 milyon 
liraya ikmal edilecek olan bu iş için, yasak sav
ma gibi bir yol takibedilerek, senede 50 - 100 
bin lira ayrılıp bir kısım duvar çekimi yaptırıl
maktadır ki, bu suretle ikmali 30 sene gibi uzun 
bir zaman almakta, her sene sarfedilen paranın 
da ziyama meydan verilmektedir. 

Programda olan bu işin daha tutarlı ve müs
taceliyet içine alınması, işin ehemmiyeti bakı
mından (gerekmektedir. 

Bu hususta ne düşünüldüğünün Sayın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say
gı ile dilerim. 

3 . 11 . 1969 
Niğde Milletvekili 

Mevlüt Ocakcıoğlu 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı (Sayın Sabit Osman Avcı buyurunuz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Niğde Milletve
kili Sayın Mevlüt Ocakcıoğlu'nun, Niğde'ye 
bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak projesi hak
kında vâki sözlü sorusuna cevaplarımı arz edi
yorum. 

Asaray'ın içinden geçen Uluırmak çayı, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce 1956 
yılında ele alınmış ve çayın su potansiyelinden 
istifade etmek ve zararlarından korunmak için 
bir proje hazırlanmıştır. Bu proje, Uluırmak 
sularının Mamasın Barajında depolanması su
retiyle zararlarının önüne geçilmesi ve bu su ile 
Aksaray ovasında sulama yapılmasına matuf 
bir projedir. 

Baraj 1957 - 1961 yılları arasında inşa edil
miştir. Bu barajın inşa edilmiş plması Aksaray 
Uluırmak taşkınlarını önemli bir miktarda 
azaltmıştır. Ancak, 1964 yılı Haziran ayında 
barajın mansabı ile Aksaray arasındaki sahaya, 
normalin çok üstünde ve kadastrofal mahiyette, 
ikibuçuk saatte 54 milimetre yağış düşmüş ve 
büyük bir feyezan vukua gelmiştir. Sonradan 
yapılan tetkiklerde bu feyezanın dörtyüz yılda 
bir tekerrürlü feyezanlardan daha büyük bir 
feyezan olduğu tesbit edilmiştir. 

Şehir korunmalarında Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğü, genellikle yüz sene tekerrürlü 
taşkınları göz önüne almaktadır. Aksaray'da 
uğradığı bu felâket, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün taşkın korunma kriterelerinin çok 
üstünde ve çok anormal olmasına rağmen, bu
ranın bin sene frekanslı taşkın debisine göre 
korunması projesi hazırlanmıştır. 

Aksaray Belediyesince istimlâk konusu de-
ruhde edildiği cihetle, Aksaray ilçesinin taş
kından korunması için hazırlanan projeye gö
re, dört milyon liralık bir yatırım gerekmekte
dir. Bu yatırım bedeli geçen yıllar bütçelerin
de tefrik edilemediği cihetle bütçe imkânları 
oranında ayrılabilen meblâğlar karşılığı 1969 
yılında âcil durum arz eden koruma ve duvar 
işleri, sadece şehir içi ele alınarak 439 000 li
ralık bir harcama yapılmıştır. Yani, 50 ilâ 100 
bin lira değil, 439 000 lira bir harcama yapıl
mıştır. 1970 programında da 300 000 lira öde
nek ayrılmak suretiyle önemli kısımların, âcil 
kısımların inşasına devam olunacaktır. Böyle
ce, Aksaray kasabası Uluırmak çayının normal 
feyezanlarına karşı korunması temin edilecek
tir. Bütçe imkânlarına bağlı olarak ileriki yıl
lar programlarında teklif edilecek projenin di
ğer kısımlarının da gerçekleştirilmesine peyder
pey çalışılacaktır. 

Saygı ile arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Ocakcıoğlu, bu
yurunuz efendim. 

MEVLÜT OCAKCIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Niğde'nin Aksa
ray kazası, İstanbul ve Ankara'yı Güney ve Gü
ney-Doğu Anadolu'ya bağlıyan büyük Devlet 
yolu üzerinde, büyük ziraat memleketi, büyük 
sanayiin de kurulmasına, coğrafî durumu müsa
it, 45 vilâyetimizden daha geniş, nüfus, kuru
luş, ekonomik gücü olan büyük bir kazamızdır. 
1933 lerin vilâyeti olan Aksaray, o zamanın eş
rafı ile Hükümet yetkililerinin çekişmeleri ne
ticesinde bu çekişmenin cezasını Aksaray gör
müş ve vilâyetlikten kazalığa indirilmiştir. Son 
senelerin Kırşehir misali. 

Hükümet binasının üzerinde halen «Aksaray 
vilâyeti» yazılıdır. Bu hazin maceraya Aksa
raylılar halen sağlamaktadırlar. Şehir içi nü-
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fusu 35 000 dir. Mesahai sathiyesi çok geniştir. 
Bir Eskil kasabasının seksen yaylası vardır, 
her biri bir köydür. Buğday ambarı haline ge
tirilebilecek büyük Aksaray'ın muhtelif dâva
ları ve "halledilmesi gerekli ihtiyaçları var
dır. 

Bunların birisi; bugün elimizde olan Uluır-
mak'ın set içine alınması işidir. Uluırmak üzerin
de Mamasın Barajı yapılmıştır. Bu baraj, ka
zaya otuziki kilometre mesafede Gücünkaya kö
yünde kurulmuştur. Ancak, baraj ile şehir ara
sındaki mesafede, bâzı seneler bir patlama ha
linde yağmurlar yağar, büyük sel felâketi olur, 
bu ırmağın üzerinde kurulu olan Aksaray'ın vir-
miye yakın mahallesi büyük hasar ve zarar gö
rür. 

1964 yılı içinde böyle bir taşkın felâketi 
üzerinde Hükümetin dikkati çekilip., bu mesele 
üzerine hemen el konuldu. Sair büyük faydala
rı da göz önünde tutularak Uluırmağın set içi
ne alınması Hükümetlerce kararlaştırıldı. Ha
len programdadır. 

Ancak, malî portesi 4 500 000 lira olan bu 
iş, her sene 50 - 100 bin liralık bir tahsisat ay
rılarak peyderpey, cüz'i tamirat kabilinden, 
yürütülür. Dolayısiyle hem iş seneler senesi 
uzar gider, hem de az tahsisatla yapılan ufak 
işler ve ayrılan tahsisat da heder olmak duru
muna düşer. Biz, yapılmasına karar verilmiş, 
programa alınmış bu gibi meselelerin biran ev
vel halledilmesinde, yapılmasında faydalar gör
mekteyiz. Bu bakımdan yüksek Meclisin huzu
runda Sayın Bakanımızın dikkatlerini çekmek 
zorunda kaldım. Evet, Sayın Bakanın söylediği 
miktarda ayrılan tahsisatlar her sene peyder
pey harcanmaktadır. Fakat yukarda da arz et
tiğim gibi, 4 500 000 lira malî portesi olan bir 
meselenin, her sene 50 - 100 bin lira harcanmak 
suretiyle zamanın çok uzıyacağı ve peyderpey 
harcandığı için de hakikaten bu sene yapılan 
duvarın bir kısmı gelecek sene, yarım olduğu 
için yıkılacak, masraf da heder edilecektir. 

Bizim görüşümüz, gerek bu meselede ve ge
rekse memlekette yapılan diğer meselelerde, iş
lerde, yapımına karar verilen işlerin biran evvel 
başlanılıp sona erdirilmesi, yahut da sıraya ko
nulup sırası geldiğinde, seneler senesi uzamak 
değil, biran evvel bitirilmesidir. Bu Bu sebep
le 1964 teki felâketlerin zaman zaman tekrar-

lanmıyacağı temin edilemiyeceğine göre, Aksa
ray'a hem büyük zarar veren, hem de gelişmesi 
bakımından faydası olacak olan barajın biran 
evvel bitirilmesi hususunu istirham ediyorum. 
önümüzdeki sene için geniş bir tahsisat ayrıl
dığı, - bütçe imkânlarına göre - görülmekte
dir. Fakat, yine de başlanılmış bir iştir, ayrılan 
bu tahsisatı kâfi göremiyoruz. 

Sayın Bakana, gösterdikleri ilgiden dolayı, 
huzuruzda teşekkürümü arz ediyorum ve yi
ne imkânlar aranmak suretiyle başlanmış bulu
nan bu inşaatın biran evvel bitirilmesinde ilgi 
göstermelerini rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (O. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim, 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu. (6/7) 

BAŞKAN Sayın Reşit Ülker?... Yok. Sa
yın Adalet ve içişleri bakanları buradalar. 

Soru sahibi bulunmadığı için İçtüzüğün 
154 ncü maddesine göre, bir defaya mahsus 
olmak üzere, soru önergesinin görüşülmesini er
teliyorum. 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/8) 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay?... Burada. 
Sayın Bayındırlık Bakanı?... Yok. Bakan bulun
madığı için sözlü sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu ve İç
işleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun sözlü ce
vabı. (6/9) 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay?... Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Burada. 

Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Siirt Milletvekili 
Mehmet Nebil Oktay 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki can ve 
mal emniyetini tehdideden, bilhassa Siirt ilin
de her gün rastlanan asayişsizlik mevzuunda ne 
gibi tedbirler alınmıştır? Veya alınması düşü
nülmekte midir? 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Mente-
şeoğlu buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (O. S. Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Türkiye çapında em
niyet ve asayiş hizmetinin önemini müdrikiz. 
Hükümet programımızda dile getirdiğimiz 
veçhile emniyet ve asayiş hizmetlerinin sü
ratle sağlanması için, alınması iktiza eden 
bütün tedbirleri almak kararında olduğumu
zu beyan ve derçetmiş bulunuyoruz. 

Emniyet ve asayiş meselesinin mühim bir 
mahiyet ve karakter taşıdığı aşikârdır. Perso
nel takviyesi, motorlu vasıtalarla emniyet ve 
asayiş ekiplerinin takviyesi ve fennî cihazlar
la emniyet ve asayişin takviyesi ve hizmetin 
plânlı, hedefli olarak yeni metotlara göre uy
gulanması bugün dünya emniyet ve asayiş 
problemlerinin çözümünde ortaya konmuş olan 
esaslardır. 

Türkiye'de emniyet ve asayiş meselesinin 
çözümlenmesi, huzur ve sükûnun sağlanması 
konusunda emniyet kuvvetlerini personel ola
rak takviye etmek ve, yeni organizasyonlar 
kurmaya, motorlu ve fennî vasıtalarla teçhiz 
etmeye ikna göstermiş ve bunu emniyet ve 
asayiş politikamızın değişmez prensibi olarak 
kabul etmiş bulunuyoruz. 

Siirt ilimiz, gerçekten emniyet ve asayiş 
bakımından üzerinde durulmaya değer bir vi-
lâyetimizdir. İstatistiki rakamlara baktığımız 
zaman, adam öldürme hariç, diğer suçlarda bir 
düşme görülüyorsa da gene bir hassas bölge ol
ma hüviyetini ve bünyesini muhafaza etmek
tedir. Bu itibarla, biraz evvel dile getirdiğim 
emniyet ve asayiş politikamızın icabı olarak, 
ıSiirt ilimizi de içine alan ve Güney - Doğu il
lerimizi kapsıyan bir hizmet plânlaması yaptık 
ve «teksifi metot» dediğimiz, «merkezi şiklet 
kurma metodu» dediğimiz, «kuvvetleri kaydır
ma, kuvvetlerin birbirlerini desteklemesi me
todu» dediğimiz yeni bir metotla, üç aydır bu 
bölgede tatbikat yapmaktayız. 

Tahmin ediyorum ki, değerli arkadaşım 
Siirt'in sahne olduğu bu çalışmalardan memnun 

olmuştur. Bu ana kadar 121 i asayişe müessir 
suç faili olmak üzere 343 suç faili yakalanmış 
ve yeni kurduğumuz emniyet ve asayiş orga
nizasyonu, tesbit edilmiş olan hizmet plânına 
göre çalışmakta ve Siirtli vatandaşlarımızdan 
ve onların değerli temsilcilerinden memnuni
yetlerini ifade eden beyanlar almaktayız. 

Tahmin ve ümidederim ki, önergeyi vermiş 
olan arkadaşım da bu memnuniyetini, objektif 
olarak görmüş olduğu tatbikattan mülhem ol
mak üzere, Yüce huzurunuzda izah edecektir. 

Saygılar sunarım. (A.P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay, buyurun. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, sözlü sorumuza 
Sayın içişleri Bakanının verdikleri cevabı din
ledim. 

Herşeyden evvel doğruya doğru ve eğriye 
eğri bir politikanın takipçileri olarak şunu ifa
de etmek isterim ki, son zamanlarda Siirt'te 
asayiş mevzuunda alınan tedbirler, bundan ev
vel alman tedbirlere kıyasla, memnuniyet ve
ricidir. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu
nu bir milletvekili olarak huzurunuzda ifade 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, içinde yaşama
dan ve görmeden bölgemizdeki asayişsizliğin 
durumumu tarif etmeye ve anlamaya imkân 
yoktur. Hakikaten bölgemizde can ve mal em
niyetinden bahsetmenin imkânını bulmak, şu 
anda mümkün değildir. Köylü tarlasına gi-
dememekte, evinde rahat bir uyku çekememek-
tedir. Eşkiya, bundan evvelki bir önergemde 
de bahsettiğim gibi, samimiyetle söylüyorum, 
köyleri ve dağları parsellemiş ve âdeta parsel
lediği bu bölgelerde imparatorluğunu ilân et
miştir. Eşkiya o bölgenin hâkimidir, vatandaş
tan haraç alır, adam öldürmeler olur, ihtilâf
lar olur hâkimlik vazifesini görür, ihtilâfları 
halleder. Bu bir vakıadır, katiyyen mübalâğa 
etmiyorum, gerekirse vesikalarla isbat edecek 
durumdayım. 

Esasen gazetelerde de okumuşsunuzdur; 
eşkiya Hakimo bugün falan gazeteci ile ko
nuştu, Davudo'nun hayatı, Sabri Tilki'nin se
rüvenleri... 

Gazetelere göz atınız; Doğu'da eşkiya bir 
hükümet adamından daha fazla basında yer 
alabilmekte, basına muhatap olabilmektedir. 

— 696 — 
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Gene bundan evvelki bdr önergemde bahset
tiğim gibi, Devlete vergi ödememenin cezası bel
ki hapsen tazyiktir, ama eşkiyaya haraç öde
memenin cezası dağa kaldırılma ve ölümdür. 
Bunun tatbikatı vardır, gazetelere intikal etmiş
tir, aksini iddia etmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğudaki asayişi 
yalnız ve yalnız zecrî tedbirlerle ortadan kaldır
maya imkân yoktur. Sayın içişleri Bakam, mo
torlu vasıtaların takviyesi suretiyle asayişe mü-
essiriyetten bahsettiler. Yolu, izi olmıyan bir 
memlekette motorlu vasıtalarla takviye eder
seniz ne yapabilirsiniz? 

Size bir misal arz edeyim; Siirt'teki Koman
do Taburunun altmış tane motosikleti vardır. 
Yaptığım tahkikata göre, bu motosikletlerin bir 
tanesi Devlete 30 000 liraya malolmuştur, top
lam olarak 1 800 000 lira. Yolu izi olmıyan bir 
memlekette tasavvur ediniz motosikletle eşkiya 
avı yapacağız, bu hakikaten gülünçtür. 1 800 000 
lirayı motosiklete vereceğinize 1 800 000 lira ile 
50 tane okul yapmanın imkânı vardır. Doğu'da 
asayişsizliğin önlenmesinin tek çaresi ve en baş
lıca çaresi sosyal ve ekonomik tedbirlerin alın
masıdır. Yolu olmıyan bir yerde soygun olur, 
insanı aç olan bir yerde soygun olur, mektebi 
olmıyan bir yerde, eğitim imkânı olmıyan bir 
yerde soygun olur. Bu sebepledir ki, her şeyden 
evvel ekonomik ve sosyal tedbirlerin alınmasın
da zaruret ve mecburiyet vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anda Siirt'in Şır-
nak'ına, Siirtlin Pervari'sine, Siirt'in Sason'una 
yol işlememektedir. Senenin altı ayında zar zor 
arazi vitesli arabalar işler, altı ayında tamamen 
vilâyet merkezi ile olan irtibat kesilir. Böyle 
bir yerde aç olan insan soygun yapmaz da ne 
yapar? Evvelemirde, bu memleketin yol dâvası
nı halletmek lâzımdır. 

Her şeyi şu Yüce Meclisin huzurunda açık
lıkla konuşmakta fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, samimiyetle söylü
yorum, Doğu'da eşkiya siyasete bile el uzatmış
tır. Bu iddiam ile partilerin yüksek kademesini 
itham etmek istemem, elbette ki, bir Hükümetin 
bundan haberi yoktur, elbette ki, bir partinin 
genel merkezinin yöneticilerinin bundan haberi 
yoktur, ama Siirt'te 1969 seçimlerinde, açıkça 
ifade ediyorum, hem A. P., hem C. H. P., özür 
dilerim, eşkiya kullanmıştır. (A. P. sıralarından 
«anlıyamadık» sesleri) Eşkiya kullanmıştır. 

Gazetelere intikal etmiştir, bu. Eşkiyalarm isim
lerini dahi şu mikrofondan ifade edebilirim, ama 
Yüce Meclise bu isimleri getirmek istemem. 
Şimdi bunda A. P. nin bir günahı mı vardır? 
Yok. C. H. P. nin haberi mi vardır? Yok. Ma
hallî teşkilât, oy bahis mevzuu olduğu zaman, 
icabında kanun dışı adamların yardımını dahi 
kabul edebilmiştir. Seçimlerde oy bahis mevzuu 
olduğu zaman, mahallî teşkilât kendi kollarını 
bu adamlara açarsa bu adamlar ne yapmaz? 
Onun için, Siirt Milletvekili olarak Yüce Mec
lisin huzurunda A. P. nin de, C. H. P. nin de 
sayın yöneticilerinin, asla tasvibetmiyecekleri 
bu hareket karşısında, dikkatlerini çekmek iste
rim. Bu bir vakıadır, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, durum o kadar fe
cî bir hale gelmiştir M, köylerdeki eşkiyanın 
taraftarları yavaş yavaş, köylerde yaşama im
kânından mahrum olduklarından, şehir merkez
lerine göç etmeye başlamışlardır. Bundan onbeş 
gün evvel Siirt gazetelerinde okudum; eskiden 
köylerde ve dağlarda olan çarpışmalar şimdi 
Siirt'in merkezine intikal etmiştir. Siirt'in 
merkezine göç eden eşkiyanın taraftarları, bu 
defa kozlarını vilâyetin merkezinde paylaşmaya 
başlamışlardır. Durum 20 nci Asrın icaplariyle, 
medeniyetin icaplariyle, insaniyetin icaplariyle 
hakikaten bağdaşamıyacak bir hal arz etmekte
dir 

Sayın İçişleri Bakanı hakikaten birçok zecrî 
tedbirler almışlardır, son aylardan evvelkilerle 
kıyaslanmıyacak derecede, kanun dışı adamla
rın yakalanmasına sebebolmuşlardır. Bunu te
şekkürle ifade etmek isteriz. Ancak, bu tedbir
lerin de kâfi olmadığını yine huzurunuzda ifa
de etmek isterim. 

Yine, Sayın İçişleri Bakanından bir hususu 
rica ediyoruz: Birtakım takipler vardır, kanun 
dışı adamlar son zamanlarda hassasiyetle takL-
bedilmektedir, ancak, bu takiplerde bazen ka
nun hudutlarının aşıldığı ve bazen hakikaten 
insan haysiyetiyle bağdaşamıyacak bâzı zecrî 
tedbirlere tevessül edildiği sık sık kulağımıza 
gelmektedir. Bunu, bir hafta evvel yaptığım Si
irt seyahatinde de bizzat müşahade ettim. 

Jandarmanın, komandonun kanun dışı ada
mı takibetmesi, yakalaması hepimizi memnun 
eder, ama jandarma, komando «ben firariyi ya-
kalıyacağım» diye firarinin karısını, firarinin 
yakinini getirir, eziyet ederse ve bu eziyetinde 
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hakikaten ölçüyü aşınırsa elbette ki, bâzı şikâ
yetler olur. Bu hususu Sayın İçişleri Bakanı
nın dikkatine arz eder ve hakikaten büyük bir 
.asayişsizliğin sıkıntısını çekmekte olan bütün 
Doğu ve Güney - Doğu'da ve ilimiz olan Siirt'
teki tedbirlerin devamını ve bu tedbirlere eko
nomik ve sosyal tedbirlerin ilâvesin© ve ta
vassut buyurmalarını rica eder, Yüce Meclis© 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — içişleri Bakanı Sayın Men-
teşeoğlu buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (O. S. Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, önerge sahibi arkadaşımın 
temas ©tbiği iki noktayı izah etmek için tekrar 
huzurunuza çıkmak mecburiyetinde kaldım, 
özür dilerim. 

Ben hâdiseyi, emniyet ve asayiş açısından 
aldım. Çünkü, arkadaşımın önergesi böyle bir 
gayeye matuftu. Emniyet ve asayiş hizmet po
litikamızın esaslarını dile getirdim ve Siirt'teki 
tatbikatımız hakkında bilgi sundum. 

Elbette ki, bu önerge Doğu'nun sosyal, eko
nomik ve kültürel hizmetler beklediği hususla
rını da kapsamış bulunsaydı, Hükümetimin bu 
(konudaki politikasını ve götürdüğü hizmetleri, 
götürmek azminde ve kararında olduğu hizmet
leri özetle bu kürsüden dile getirirdim. 

Teferruata girmeden şunu ifade etmek iste
rim ki, dört senelik Adalet Partisi iktidarı, Do
ğu'ya çeşitli menşe ve mahiyet taşıyan hizmet
ler ve yatırımlar götürmüştür. Doğu'ya giden 
hizmetlerin bütçenin umumi yekûnundaki yeri, 
yatırımlar bakımından, yüzde 10 iken bunu 
yüzde 25 e çıkarmıştır. 

Şu vakıa, bizim Doğu'ya ve Güney - Do
ğu'ya verdiğimiz ehemmiyetin en aşikâr şekilde 
ispatıdır. Doğu, yalnız bu tatbikatımızla nasi
bini almıştır gibi, kısır bir görüşün, kanaatin, 
mütalâanın ve politikanın da sahibi olmamışız, 
yeni Hükümetimizin programında Doğu'da ya
pılması lâzımgelen hizmetlerin prensiplerini 27 
maddede sıralamışız ve bunu da uygulamanın 
gayreti içine girmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımın mem
nuniyet ifade eden sözlerine teşekkür ediyo
rum. Ama şunu da ifade edeyim; hâlâ eski 
şartların ve havanın mevcudiyetini işrabeden 
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konuşmasını, bu memnuniyet ifadesiyle bağdaş
tıramıyorum. 

İsmini söyledikleri Hakümo, bütün çetesi il© 
beraber ortadan kalkmıştır. Kendisi, gizli bir 
yerde bâzı insanlar tarafından saklanmış, ama 
etrafı kontrol altına alınmıştır. Artık yol ke
sen, para alan cana, ve mala tecavüz eden bir 
Hakimo nüfuzu ve otoritesi Siirt'ten kalkmış
tır. Arzu ederim ki, değerli arkadaşım bunu da 
temas buyursunlar. 

Bugün Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde 
hiç kimse, «eşkiyalar tarafından parsellenmiş 
ve eşkiyalar vatandaşı soymaktadır» iddiasında 
bulunamaz. Şöhretli ve şöhretsiz birçokları ya
kalanmış ve isim yapmış olan iki kimse de 
- Yüce Huzurunuzda açıklıyorum bu vesile ile -
çok sıkı bir kontrol altındadır. Ne yapalım ki, 
bir yataklık müesssesi, bir himaye müessesesi 
cereyan etmektedir ve zabıtamızın mâruz kal
dığı en büyük müşkilât da budur. Bu müşkilâtı 
halledici bir kanun tasarımız komisyonlardan 
geçmiştir, önümüzdeki günlerde huzurunuza ge
lecektir. Eğer bu kanunumuzu tasvip buyurur
sanız, Türk zabıtası sizi daha çok memnun ede
cek:, süratli hizmetler getirecektir. 

Saygılarımla arz ederim. (A.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN —Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 10 
Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Turhan Bilgin cevaplandıracak. 

(BAŞKAN — Evet, ilgili Bakan rahatsız ol
duğu cihetle soru önergesinin görüşülmesini er
teliyoruz. 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
bucak ve köylerdeki imam - hatip kadrolarının 
tahsis ve tevziine dair Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin sözlü ce
vabı (6/11) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?.. Bura
da. Sayın Devlet Bakanı?.. Burada. 

Soru önergesini okutuyorum efendim. 

698 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi ri
ca ederim. 

11 . 11 . 1969 
Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

1969 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 
(D) cetveline 10 bin aded 300 lira ücretli bucak 
ve köy imam - hatip kadrosu karşılığında 
43 680 000 liralık ödenek konulmuştur. Bu kad
rolardan 2 bin adedi, 633 sayılı Diyanet İşleri 
Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanunun 29 ncu maddesi gereği olarak konul
muş ve 8 aylık ödenek karşılığı bütçede yer al
mıştır. 

Bucak ve köy imam - hatiplerinin, 8 bin 
adedi bütçenin yürürlüğe konması ile ihtiyaçlı 
olan bölgelere kararname gereğince Nisan ayın
da, 2 bin adedi ise Temmuz ayında tevzi edil
mek gerekmektedir. Oysa yaptığımız inceleme
lerde kadroların zamanında tahsis ve tevzi edil
mediği ve özellikle 12 Ekim Milletvekili seçim
leri dolayısiyle kadrolar oy karşılığında değer
lendirilmek istenmiş ve iktidarın kanun dışı, büt
çe uygulamasına aykırı davranışı ile oy artışı da 
sağlanmıştır. 

Bu durum muvacehesinde : 
1. Yukarda işaret ettiğimiz 8 bin ve ay

rıca 2 bin bucak ve köy imam - hatipleri kadro
larının tahsis ve tevzii hangi ölçüler içinde, ne 
zaman ve nasıl yapılmış veya yapılacaktır? 

2.—1969 yılı bütçesinden önceki yıllarda ve 
yine 633 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dö
nemde bu tevziat hangi ayda ve nasıl yapılmış
tı? 

3. îşgal ettikleri kadronun 2/3 ünü alan ve 
vekâleten görevlerini yürüten imamların geçim 
durumlarını ıslah etmek bakımından Hükümet
çe ne gibi tedbirler alınacaktır? 633 sayılı Ka
nunun aksaklıklarını gidermek için; Hükümet
çe değişikliği öngören bir kanun tasarısı hazır
lanacak mıdır? 

4. Bucak ve köy imam - hatiplerinin parti
zanca tevziine son verilmesi düşünülmekte mi
dir? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Hüsamet
tin Atabeyli, buyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, sayıl mil
letvekilleri, Trabzon Milletvekili arkadaşımız 
Uzuner tarafından verilmiş bulunan sözlü soru 
önergesine arzı cevabetmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

Sayın arkadaşımız, bucak ve köy imam - ha
tiplerine ait ve her sene bütçenin, 1965 yılından 
itibaren, yani 633 sayılı Kanunun meriyetinden 
itibaren, (D) cetvelinde ayrılmış bulunan 2 000 
kadronun sureti tevziine dair soru önergesinde, 
tevziin dışında diğer birtakım konulan da kap-
sıyan bilgiler istemektedir. 

Bugüne kadar, 1969 yılında alman kadrolarla 
birlikte, onbin köy imam - hatip kadrosu bütçe
lerimizde ayrılmış bulunmaktadır. Sözlü soruda 
bahsi geçen ve bir yanlışlık olduğunu tahmin et
tiğim, «8 bin adedi bütçenin yürürlüğe konması 
ile ihtiyaçlı olan bölgelere kararname gereğince 
Nisan ayında» ibaresini taşıyan bölümü, esasın
da her sene alınmak suretiyle 1969 yılına kadar 
teraküm etmiş bulunan 8 bin adede tekabül et
mektedir ki, bunlar, alındığı yıllar içerisinde 
tevzie tabi tutulmuş ve muameleleri de, tâyinler 
yapılmak suretiyle, ikmal edilmiş bulunmakta
dır. Zannediyorum ki, sayın arkadaşımızın sor
muş buunduğu sorular 1969 yılı tevziatına dâ
hildir. 

Bundan evvel yapılmış olan tevzi, hepinizin 
bildiği gibi, Bakanlar Kurulu Kararnamesine is
tinaden yapılmaktadır. Ancak; mevzuun önemi 
ve kesin bir kıstas bulma imkânının güçlüğü 
dolayısiyle birtakım şikâyetlere yol açmakta
dır. 

Biz, Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılmış 
bulunan bütçenin (D) cetvelindeki iki bin aded 
kadroyu, her yıl yüzde 80 in daha üstünde bir 
kısmı ile, vilâyetler emrine tahsis ediyoruz. Va
liler, Bakanlar Kurulu Kararnamesi ölçüleri 
içinde bu tevziatı yapıp tasdik olunmak üzere 
Diyanet İşleri Başkanlığı kanaliyle Bakanlığı
mıza göndermektedirler. 

Vilâyetler bu tevziatı yaparken; şüphesiz 
esas Bakanlar Kurulu Kararnamesidir, yalnız 
arz ettiğim gibi, kesin kıstasa bağlamak imkâ
nının güçlüğü karşısında birçok vilâyetler, na
dir ahvalde de olsa, takdir yetkilerini kullana
rak, meselâ, büyük olmasına rağmen çok fakir, 
küçük olmasına rağmen zengin olan köyler ara-
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sında bazan tercihler yapmak suretiyle bu tev
ziatı yapıyorlar, ama esas, yine Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi çerçevesi içerisinde cereyan 
etmektedir. 

Bir kere bu tevziat, siyasi iktidar tarafın
dan, bizim tarafımızdan yapılmadığına göre, 
bir partizanlık iddiasına mesnet kılınmaz. Kaldı 
ki, icrayı elinde bulunduran kuvvete verilen 
vazifeler de, tahmil edilen mesuliyetler de böyle 
bir ithamı hiçbir surette kabule müsait değildir. 
Yani, siyasi iktidar, hizmetlerinde partizanlık 
ölçüsünü esas almak suretiyle itham edilirse, 
bunun altında hiçbir siyasi iktidarın kalkması 
ihtimali yoktur. Zannediyorum ki, hareket nok
tası, sayın arkadaşımız tarafından yanlış inti-
habolunmuştur. 

Kadroların zamanında tevzi olunması mese
lesine gelince; 

Muhterem milletvekilleri, kadrolar, her yıl 
bütçelerde 8 aylık olmak üzere tefrik olunur
lar, Binaenaleyh, 8 nci ayın başlangıcından iti
baren bu kadroların tevzii mümkündür, teeh
hürü de mümkündür, biraz gecikme ile de tev
zi yapılabilir. Kaldı ki, illere yapmış olduğu
muz tefriklerin hemen bütün iller tarafından 
aynı gün de buj tevziatın ikmâl edilmesi sure
tiyle Bakanlığa intikâli de gayrimümkündür. 
Her ilin hususiyeti, her bölgenin hususiyeti, bu 
tevziatın değişik zamanlar içerisinde yapılması
nı da öngörebilir. 

Meselâ 1969 yılında yapmış olduğumuz tev
ziata ait illerden henüz tasdik olunmak üzere 
bize gönderilmemiş bulunan, cüz'i de olsa, bir 
kısım kadrolar mevcuttur. Bunlar, ne zaman 
tevziatı yapılıp da bize gönderilirse, o zaman 
biz tasdikini yapacağız. Ancak, arkadaşımızın 
bu noktaya vermiş olduğu ağırlık, bilhassa 1969 
yılı itibariyle, bu yılın bir seçim yılı olması do-
layısiyle, imam kadroları tevziatının seçimden 
sonraya ertelenmiş olması noktasında teksif 
olunuyor, zannediyorum. 

Biz bunu, arkadaşımızın dayandığı esba
bı mucibenin tam tersine, her hangi bir parti
zanlık iddiasına mesnet teşkil edilmesin, dü
rüst bir tevziat yapılsın, acele edilmesin ve se
çim havasından istifade etmek suretiyle birta
kım baskı unsurlarının, bu kadroları vasıta kıl
mak suretiyle veyahut birtakım insanların bu 
kadroları vasıta kılmak suretiyle kendilerine 

avantaj temin etmek gibi bir duruma gitmeme
lerini temin için böyle yaptık. 

Türkiye'de bugün, kesin rakam değildir, 
ama, 55 bin cami ünitesi vardır. Bu 55 bin üni
teye karşı, halen kadrolu olarak istihdam etti
ğimiz imam - hatip yekûnu, 1969 yılma kadar 
8 bindir. Buna 1969 yılında 2 bin kadro daha 
eklenmiştir ki, yekûn 10 bin eder. 55 bin üni
teden 10 bini çıkarsanız, bakiye kalan kısmını 
tatmin etmek imkânı var mıdır? Tamamını tat
min etmediğiniz takdirde veyahut çok geniş 
ölçüde tatmin etmediğiniz takdirde, eğer bir 
partizanlık niyetiniz varsa bu partizanlık ni
yeti lehte mi işler, aleyhte mi işler? Gayet ta
biî aleyhte işler. 

imam - hatip kadroları vasıtasiyle yapıl
makta olan partizanlık iddialarını şiddetle red
dederiz. Çünkü, bu kadrolar vasıtasiyle bir par
tizanlık yapmak imkânının mevcut bulunmadı
ğını tesbit etmişizdir ve böyle bir şeye teves
sül etmenin de bir iktidar için hiçbir zaman 
şeref olmıyacağım keza kabul etmişizdir. Son
ra, bu ne kadar basit bir yoldur ve milleti bir 
küçük kadro ile avlamaya tenezzüldür M, ikti
dara talibolan insanları, iktidara talibolan siya
si teşekkülleri bu vasıtadan istifadeye zorlasın. 
Bunu sayın arkadaşımın da kabul etmiyeceğini 
tahmin ediyorum ve hele milletin bir kadro ile 
kandırılmak suretiyle oyunun temin edileceği 
esasından hareketi de, milletimizin büyüklüğüy
le kabili telif görmüyorum. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

633 sayılı Kanun, bu kadrolara vekil ola
rak atanacak imam - hatiplerin, kanun gere
ğince 2/3 ücret almaları esasını bittabiî kabul 
etmiştir. Bu , esasen 633 sayılı Kanundan doğ
muyor. imam - hatip okullarının birinci devre 
ve ikinci devre mezunları bulunmadığı takdir
de Kur'an kursu mezunu olup, ehliyet imtihanı
nı veren imam ve hatipler bu göreve vekâle
ten atanırlar ve 2/3 ücret alırlar. Vekil 
imam - hatiplerin almış oldukları bu ücreti kâ
fi körmediğimizi berçevi peşin arz etmek istiyo
rum. Bunu bütçe müzakereleri vesilesiyle komis
yonda ve Yüce Senatoda ifade ettik. Devlet Per
sonel Kanununun malî hükümlerinin uygulan-
masiyle bu sınıfın da bir istikrara kavuşacağı 
kanaatini taşıyoruz. 

633 sayılı Kanunun bu maddesinin değişti
rilmesi için muhterem milletvekilleri arkadaşları-
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mız tarafından zaman zaman kanun teklifleri 
yapılmıştır. Ancak, 633 sayılı Kanun bir temel 
kanun olması itibariyle, bu kanunda yapılacak 
değişikliklerin bir zamana ertelenmesinde zaru
ret olduğunu, zira kanunun henüz yeni mevkii 
meriyete konmuş olduğunu, bu zaman içerisin
de tesbit edilecek aksaklıklarla birlikte kanu
nun sistematiğini ve gayesini bozmadan yapı
lacak değişikliklerin ancak fayda getireceğini, 
bu itibarla bu münferit tadillere taraftar ol
madığımızı ifade ettik ve 633 sayılı Kanunun 
tadili üzerinde de geniş bir çalışmaya ve hazır
lığa giriştik. Din işleri Yüksek Kurulunda me
sele enine boyuna müzakere edilmiş ve tadili 
gereken noktalar bu kurulun raporuyla tebel
lür etmiştir. Şüphesiz, kurulun raporuyla Hü
kümet bağlı olmamakla beraber, bu bir önça-
lışmanın raporu şeklinde bize takdim edilmiştir. 
Bu rapor tarafımızdan incelenmiş ve bir kod ha
line getirme çalışmaları da hemen hemen sonu
na yaklaşmış bulunmaktadır. Yalnız biraz evvel 
arz ettiğim gibi, hassasiyetle üzerinde durulan, 
bütün arkadaşlarımızın hassasiyetle üzerinde 
durduğu, vekil imam ve hatiplerin ücretleri 
konusu, Devlet Personel Kanununun malî hü
kümleri içerisinde yeni bir istikamet, veçhe ala
cağı cihetle o noktanın tavazzuh etmesinden 
sonra 633 sayılı Kanunda yapacağımız tadilâ
tı, tasarı olarak, Yüce Heyetin huzuruna arz 
edeceğiz. 

Dördüncü madde olarak, sayın arkadaşları
mızın ifade buyurduğu bucak ve köy imim - ha
tiplerinin partizanca tevziine son verilmesi ko-
nusndaki iddialarına arzı cevabetmiş bulunu
yorum. 

Bu tevziatın müşkülâtı olduğunu ifade et
tim, ama, geniş ölçüde 1965 senesinde çıkarıl
mış bulunan Bakanlar Kurulu kararına riayet 
suretiyle idare âmirlerimiz tarafından bu tev
ziat yapılmaktadır. Nagehan hâdiseler, zaru
retler ve bir. kısım idari takdirler, çok cüz'i 
miktarda kadro tasarrufunu yapmış olduğumuz 
geçen yıllardaki tatbikatın da bir tecrübesi 
bize göstermiştir, çok cüzi bir kadro tasarrufu
nu idare elinde tutmaktadır. Bundan memnun 
olmadığımızı da ifade etmek isterim. Çünkü, 
ne biz memnunuz, ne de kimseyi memnun et
mek imkânımız vardır. Bu cüzi tasarrufa karşı 
yapılan müracaatlar binlerin üzerindedir ve bu 
müracaatların büyük kısmını milletvekili ve se

natör arkadaşlarımız bize getirmektedir. Ama 
isteklerin karşılanması gayrimümkündür, mü
racaat edenlerin memnun edilmesi gayrimüm-
kündür. Bu itibarla bundan sonra yapacağımız 
tatbikatta, belki en küçük bir tasarrufa git
meden, tamamını iller emrine vermek suretiyle 
bu tevziatı yapmayı düşünüyoruz. 

Arz ettiğim gibi, tevziat âdil ölçüler içeri
sinde, kıstaslarına uygun olarak yapmaya gay
ret ediyoruz ve bunda asla bir partizan ölçü bi
zim miyarımız ve şiarımız olmamıştır, bundan 
sonra da bu tevziat aynı anlayış ve ölçüler içe
risinde devam edecektir. Arz ederim. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Uzuner, bu
yurun. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; üzülerek arz ede
yim M, Sayın Devlet Bakanı, Bakan olduğu ta
rihten bu yana gerçekleri bir tarafa iten, ha
kikatleri örtbas eden, açık olan, herkes tara
fından bilinen meseleleri kürsülerde, bir avukat 
mahariyetiyle, Yüce Meclisin ve Türk kamu 
oyunun gözlerinden saklıyan, inkâr eden bir 
davranışın içinde olmaktadır. Şahsına karşı 
büyük saygı duyduğum Sayın Atabeyli'yi bu 
durumda görmekten en çok üzüntü duyanlar
dan biriyim. 

Değerli arkadaşlarım, Diyanet İşleri Baş
kanlığının partizan yönetimi insaf sahibi, inanç
lı Türk Müslümanları tarafından üzüntü ile 
takibedilmektedir. Bu müessese o kadar çığı
rından çıkmıştır ki, Yüce Senatoda, Bütçe Ko
misyonunda fevkalâkde yetkili kılınan bir şah
sın tasarrufları dolayısiyle, Diyanetin içinde 
bulunduğu buhran çok üzücü bir şekilde ve 
maalesef gerçeklere istinadederek dile getiril
miştir. Ama Sayın Bakanımız, gerek komisyon
da ve gerekse kısmen takibettiğim Senatoda da 
bütün bu gerçeklerin içine inmeden, meselelerin 
derinliğine inmeden bir ölçüde mesuliyet duy
gusundan uzak bir davranışla cevaplandırma
ya ve alkış toplamaya çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bendeniz sorumu, se
çim bölgemden ve diğer arkadaşlarla yaptığım 
temaslardan ilham alarak, bâzı meseleleri tar
tışmak ve doğru yolu bulmak için takdim etmiş 
bulunuyorum. 

Yine hepimize hicrandır ki, Diyanet İşleri 
Başkanlığı yönetimi, özellikle politikanın çir-
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kin eli, partizan eli dolayısiyle çeşitli tasar
rufları neticesi hak ve hukuktan tamamen uzak
laşmıştır. O kadar uzaklaşmıştır ki, en son bir 
haberi yüce huzurunuzda belirtmek isterim; Sa-
yin Devlet Bakanının burada belirttikleri «Yük
sek Din Kurulu şöyle çalışmalar yapıyor, böy
le çalışmalar yapıyor, Diyanet işleri Kanunu 
üzerinde çalışmalar yapıyor, elbette bu bize fay
dalı bir belge olacaktır, tamamen benimsemek 
mecburiyetimiz de yok» dediler. Bu Yüksek 
Din Kuruluna dahi tasallut edilmek istenmiş, 
müdahale edilmek istenmiş partizanca niyetle
ri dolayısiyle ikinci defadır ki, Danıştayca ya
pılan seçimler iptal edilmiştir. 

Diğer taraftan, Diyanet İşleri Kanunu, çok 
iyi niyetle Meclise getirilmiş olmasına rağmen 
maalesef Diyanet İşleri Başkanı, kanunun ken
disine verdiği yetkileri, salâhiyetleri kullana
maz duruma sokulmuştur. Başkan yardımcısı
nın içinde bulunduğu davranışları. İşlediği ci
nayetleri burada sıralıyacak değilim. Bunlar 
Senatoda dile getirilmiştir, burada da zamanı 
gelince âriz amik görüşülecektir. Ben, mümkün 
mertebe, sözlü soru önergemin hudutları içe
risinde kalmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan yine 
konuşmalarında: Bir politik istismardan kur
tulamadılar; işte beş yıldan beri şu kanunu uy
guluyoruz, şu kadar kadro tevzi ettik, biz şöyle 
devraldık,.. 

Bu kanun niçin getirildi? Türkiye'de köyle
rin imam - hatip kadrolarına kavuşmasını te
min etmek bakımından üçüncü İnönü Hükümeti 
zamanında Yüce Meclise gayet iyi niyetle geti
rilmiştir. Az sonra temas edeceğim, özellikle 
kadroların tevziinde 29 ncu maddede, Bakan
lar Kurulu kararı ile tesbit edilecek hususlar 
dâhilinde tevziatı öngören bir madde bu tasa
rıda yer almıştır. 

Şimdi Sayın Bakan derler ki; bu kıstasla
rın ölçüsünü bulamıyoruz. 

Bendenizin okuduğuma göre, Adalet Parti
sinin yönetiminde, Bakanlar Kurulunun, zanne
derim 4 ncü Koalisyonda - Sayın Refet Bey işa
ret ediyorlar, «benim zamanımda idi» diyorlar -
aldığı karar, yeterlidir, tartışılabilir. Ama yü
rürlükte olan bir kararnamedir. Bu kararna
me, «objektif kıstaslardan yoksundur, ihtiyaca 
cevap vermiyor» diye bir mazeretle, işin içinden 
çıkmak mümkün değildir. 

Hatırımda kaldığına göre kararname şöyle
dir, «imam kadrosu tevziinde ilk defa hudut 
köylerine öncelik verilecektir.» yerinde bir hu
sus. Düşman karşısında bulunan köylerimizde 
ezan sesi duyulmalıdır. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesi.) Vatandaşın morali daima yüksek tu
tulmalıdır. Beraberiz. 

«Belediye olan köylere de...» oraların nüfusu 
çoktur, belediye olmak için muayyen bir nüfus 
lâzımdır, «öncelik vereceğiz» doğrudur. 

Bundan sonra, «kalkınma bakımından örnek 
olan - pilot olan - köylere öncelik vereceğiz». 

Metni tam hatırımda değil ama esaslarını arz 
etmeye çalışıyorum, zannederim 4 ncü madde
sinde, «Nüfus çok olan köylerden başlanmak 
üzere diğer köylere» deniyor. 

Şimdi, bu kıstaslar objektif değil midir? 
Eğer, bu kıstaslar tatbikatı güçleştiriyorsa, eğer 
bu kıstaslar vatandaşı memnun etmiyorsa ob
jektif Ölçülerden yoksun ise, neden Sayın Dev
let Bakanı şikâyetçi olduğu bu kararnamenin 
ıslahı yolunda bir teşebbüste bulunmamıştır? 

Kaldı ki, bendenizin kanaatine göre, elbette 
her kararname tartışılabilir, ama yürürlükte 
olan bir kararnamenin her halükârda tatbiki 
gerekir. Yapılan tatbikat buna tamamen ters 
düşmektedir. 

Vaktinizi almak için, bölgecilik yaparak, mi
saller verecek değilim. Kararnamede yer alması
na rağmen nüfus kıstası katiyen önem taşıma
maktadır. Bâzı küçük köylere iki kadronun, 
partizanca talepler karşısında, rey karşılığında, 
verildiğini bilmekteyiz. Ama bâzı köylerin nü
fusu çok olmasına rağmen hiç verilmemektedir. 

A.P. SIRALARINDAN BÎR MİÎLE.TVEKÎLİ 
— Bunun seçimlerle ilgisi yok. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; seçimlerle ilgisi yok diyorlar. Se
çim zamanı kendi bölgemde çok dinledim, ar
kadaşlarla görüştüğüm zaman da tesbit ettim ki, 
her yıl bütçenin uygulamasından sonra tevzii 
öngörülen köy imam kadroları maalesef seçim 
sonuna bırakılmıştır. 

Sayın Bakan, bir mantık oyunu, fakat bâtıl 
bir oyunla işin içinden çıkmaya çalışmaktadır. 
«55 000 köy var, 1969 Bütçesi ile 10 000 kadro 
sağlıyoruz, 45 000 köyü biz nasıl memnun eder
dik? Bu, bizim bir istismar vasıtamız olamaz» 
diyorlar. 
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Oysa ki, asıl istismar burada. Yeteri kadar 
kadro olmuyor, ama çok oy alabilmek için köy
lere partizanlar tarafından salınan haber şu idi; 
- imam kadrosu talebi, muhalif, muvafık, herke
se seçim zamanı intikal eder - bize reyinizi ve
rirseniz sizin köyünüze imam kadrosu veririz. 
Mavi boncuk misali her yerde dağıtılmıştır. Be
nim mıntakamda böyledir. 

Kaldı ki, neden zamanında uygulanmamış
tır? Çünkü kadro yeteri kadar değildir, 2 000 
kadro tevzi edeceksiniz, ama 45 000 köyün oyu
nu alacaksınız. Bunun hesabı elbet bulunamaz. 
O zaman bu işi seçimden sonraya bırakmayı bir 
marifet saymışlardır ve birçok köylerimizi, büt
çenin zamanında çıkıp uygulamaya intikal etme
sine rağmen, ilk defa 1969 yılında Adalet Parti
si iktidarı döneminde 2 000 kadronun tevziinde 
ilk defa 1969 yılında bu takdim tehir olmuştur 
ve 1969 yılında seçim olmuştur. Bununla hiç mi 
rabıtası yoktur? insafınıza sığınarak arz ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, yine Sayın Devlet Ba
kanı Bütçe Komisyonunda da bu tenkidlerimiz 
karşısında, «Bu tevziat büyük ölçüde şikâyet 
konusu oluyor, bunun sorumluluğunu, mesuliye
tini - hatırımda belki yanlış kalmış olabilir -
mahallî ihtiyaçlara göre, ölçülü bir şekilde tev
zi edilsin diye valilere yetkimizi, kararname dâ
hilinde tevziat yapmak üzere intikal ettiriyo
ruz» dediler ve bir oran verdiler, «% 80 ini vi
lâyetlere gönderiyoruz» dediler. 

Bu oranın sıhhat derecesini bilmiyorum. An
cak, tamamen iller tarafından yürütülecek köy 
imam kadrosu tevziatının merkezden yürütüldü
ğünü de açık bir şekilde bilmekteyiz. Birçok 
kimseler, partili arkadaşlarımız, iktidara men
sup arkadaşlarımız, imam kadrosu almak için 
merkeze kadar geçmiş yıllarda da gelmişlerdir, 
bu kadroları buradan alıp götürmüşlerdir. (A. 
P. sıralarından «mahalle ve bucaklar için» sesi.) 
Değil efendim, değil. Yetmiyor, iki bin kadro 
alınca yetmiyor tabiî. 

Kendi ilimde olan tatbikatı biliyorum, üzü
lerek de ifade ediyorum, maalesef bir komisyon 
marifetiyle de yapılmamaktadır. Tamamen A. 
P. yöneticilerinin arzu ve isteklerine göre kad
rolar tevzi edilmektedir ve yapılan tevziat ka
rarnameye, dolayısiyle kanuna tamamen aykı
rıdır. Sayın Bakanımız gelir, burada, hangi köy

lere - nüfuslarını da saymak suretiyle - kadro 
tevzi edildiğini açıklarlarsa, onun karşısında 
kararnameye göre hak kazanmış köylerin isim
lerini de biz veririz. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekleri, konuşan
ları susturmak suretiyle, söz atmak suretiyle 
yanlış, hatalı beyanlarda bulunmak suretiyle 
örtmek mümkün değildir. 

Diyanet işleri kötü yönetim yüzünden maale
sef ciddî bir buhrana sürüldenmiştir. Fevkalâde 
yetkili bir şahıs halen, bütün ithamlara rağ
men, bütün iddialara rağmen ve Senatoda, Di
yanet işleri Başkanlığında bir araştırma yapıl
ma kararı alınmış bulunmasına rağmen fevkalâ
de yetkili olarak yine görevinin başında bulun-
maktadrı. 

Nasıl böyle bir tahkikat yapılabilir? Senato
da bütün partiler bu tahkikatın açılması için, 
Bakamn bütün gayretlerine rağmen, bir karar 
almıştır. Bunu büyük bir takdirle karşılıyoruz. 
Ama Demokles'in kılıcı elinde, personel işleri 
ile fevkalâde yetkili bir şahısın, personel tasar
rufu yönünden Diyanet işleri Başkanının yetki
lerini dahi eline almak suretiyle güçlendirilen 
bir şahsın yönetiminde, teşkilâtın başında ısrar
la tutulacağı da ilân edilerek aşırı bir savunma 
gayretiyle avukatlığı yapılarak takviye edilirse 
onun maiyetinde bulunan şahıslardan sahih bil
giler almak ne ölçüde mümkün olabilir? Böyle 
bir tahkikat selâmetle yürütülemez, bunun da 
vebali yöneticilere aidolacaktır. Bunun ciddî 
tedbirlerini almak lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, bir dakikanız 
kalmıştır efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Başkan, asıl üzerinde 
duracağım birkaç konu daha var, arkadaşlarım 
ve siz izin verirseniz daha çok açıklığa varmak 
mümkün olur. 

633 sayılı Diyanet işleri Kanunu zamanında 
yetişsin diye fevkalâde bir prosedür içinde bu
rada görüşülmüştür. Bâzı kusurları olmuştu, 
bendenizin, bütün partilere mensup arkadaşları
mın da imzasını taşıyan, özellikle çok az ücret 
alan vekil imamların da durumunu tashih ede
cek bir kanun teklifini geçen dönem Meclise ver
miştik. Sayın Bakan, talimat verdiği Diyanet 
İşleri yetkilileri aracılığiyle Komisyonda, «üç 
ay sonra biz Hükümet olarak bir tasarı getire-
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ceğiz» demişlerdi. Geçen dönemin 1968 yılında 
söylenmişti bu söz. Maalesef bu tasarı gelmedi. 

Bu yıl aynı tasarıyı getirdik, yine de müd
det alarak işi geciktirmek yolunu seçmiş bulun
maktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, yapıcı olan teklifler 
Hükümetten gelir, milletvekillerinden gelir. Bun
lar arasında bir tefrik yapmak mümkün değil
dir. Bütün vaitlerine rağmen Hükümet, velril 
imamların durumunu ıslah edecek bir davranı
şın içine girmemiştir. Bu konuya o kadar sırt 
çevirmiştir ki, reddedilen 1970 bütçesinde Hü
kümet tasarısında 633 sayılı Diyanet işleri Ka
nununun 29 ncu maddesi gereğince konulması 
gereken 2 000 kadro dahi konulmamıştır. Bunu 
Bütçe Komisyonu üyeleri iyi bilirler, arkadaş
larla birlikte yapılan teklif neticesinde ve son 
günü - parti için meselelerden olsa gerek - A. 
P. li arkadaşlarımızın da iştirakiyle 2 000 kad
ronun bütçeye konulmasına muvaffak olduk. 

Bu mevzua bu kadar sahip çıktığım iddia 
eden A. P. iktidarının kanuna rağmen her yıl, 
mecburi olan 2 000 kadroyu bütçeye koyma
ması suretiyle mevzua gösterdiği anlayışı da 
yüce takdirinize sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım bu yara çok derindir. 
Tahdidedilmiş bir zaman içinde meselenin derin
liğine inemedim belki ama Diyanet İşlerinde 
ciddî bir buhran vardır, yönetimde haksızlık ve 
adaletsizlik vardır. Maalesef Diyanet işleri Baş
kanlığında adaletsizlik, haksızlık olan bir ülke
de haktan, adaletten bahsetmek de mümkün de
ğildir. Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
(O. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Hüsamet
tin Atabeyli, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, arkadaşımız tarafından verilmiş bu
lunan önerge huzurunuzda okundu. 

Burada müzakere ettiğimiz konu, arkadaşı
mız tarafından verilmiş bulunan önergenin hu
dut ve şümulü içerisinde olmak lâzımgelirken, 
arkadaşımız tamamen bu önergenin dışına çık
mak suretiyle önergenin son maddesinde itham 
şeklinde, partizanlık iddialarını öne sürdüğü 
son maddesinde belirtmiş olduğu zihniyetini baş
ka bir istikamette burada kullandı. Yani bize 
izafe etmeye, bize yapıştırmaya niyet etmiş ol

duğu bir niyetini bilâkis kendisi bir partizan öl
çü ve partizan gayretler içerisinde buradan kul
landı. 

Evvelâ Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş 
bulunan önergenin hudut ve şümulü ne ise mü
zakerenin o hudut ve şümul içerisinde cereyan 
etmesi lâzım idi. Arkadaşımız bu hududu taş
mış bulunduğuna göre, biz de ileriye sürmüş bu
lunduğu, önerge dışı iddialarına ve ithamlarına 
cevap vermek durumundayız. 

Biz hiçbir zaman Yüce Meclisin huzurunda 
gerçekleri örtbas etmedik. Bizim her şeyimiz 
açıktır. Esasen Yüce Meclisten her hangi bir şe
yi gizlemeye, örtbas etmeye imkân yoktur. Açık 
rejim içerisinde her şey hür murakabe ortamı
nın vermiş olduğu imkânlar içerisinde tartışılır, 
murakabe edilir. Nitekim sayın arkadaşımın 
burada yapmış olduğu murakabe görevi de ger
çeklerin hiçbir zaman örtbas edilmeden serbest
çe münakaşa edilebileceğini göstermektedir. Bi
naenaleyh bizim kelime oyunlariyle veyahut 
meslek alışkanlıklariyle diye - hatırımda yanlış 
kalmadıysa - tavsif ettiği izahatımız bilâkis ger
çekleri Yüce Meclisin huzuruna takdim etmek 
ve Yüce Meclisi tenvir etmek gayesine matuf
tur. 

Diyanet İşleri Başkanlığında hiçbir surette 
partizanca yönetim cereyan etmemektedir. Ar
kadaşımız bir misal verdiler, bu misal Senatoda 
da verildi, Senato bu konuda bir araştırma aç
maya da karar verdi. Uzunboylu müzakere edil
di. Arkadaşımız, Bakanın bütün gayretlerine 
rağmen Senatonun bu araştırmayı kabul etmiş 
bulunduğunu da ifade etti. Evvelâ mesele, Se
natoda görüşülmeden evvel benim mensup bu
lunduğum A. P. Senato Grupunda görüşüldü ve 
Senato Grupu bu ithamların altından çıkabil
mek için, bu ithamları reddedebilmek için, he
saplarımızın açık olduğunu bildiğimiz için, bu 
araştırma önergesinin kabulüne karar verdi ve 
Senatoda benim grupum önergenin kabulü isti
kametinde rey verdi. . 

Biz de bundan memnunuz. Çünkü, bu araş
tırma sonunda, derleme malûmatla yapılmış 
olan ithamların ne kadar asılsız ve Devlet arşiv
leri karşısında bu ithamların nasıl esastan mah
rum, delilden mahrum olduğu ortaya çıkacak
tır. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Daha 
belli değil. 
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DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — İddia o merkezdedir, de 
ben de onun için bu merkezde cevap veriyorum. 
Belli değilse burada konuşulmaması lâzımdı, 
soruşturmanın sonucunun beklenmesi lâzımdı. 
Konuşulduğuna göre cevabı verilecektir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Mezarın üs
tüne ev yapmak değil bu... Anlat sen. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Muhterem milletvekil
leri ;; Din işleri Yüksek Kurulu seçimleri, Da-
nıştayın karariyle iptal etmiştir. Yani şu an
da, Din işleri Yüksek Kurulu mevcut değil
dir. Bundan evvel, bir kere daha iptal edilmiş
tir; bu, ikinci iptalidir. Din işleri Yüksek Ku
rulunun iptali konusunda, bir ilgili tarafın
dan dâva ikâme edilmiştir. Bu dâva, Dâva Dai
resi tarafından, «seçimler usulüne uygundur» 
diye reddolunmuştur. Bilâhara aynı ilgili, tas
hihi karar talebinde bulunmuş ve tetkik edilen 
tashihi karar talebi de, Din işleri Yüksek Ku
rulunun seçimin iptalinin gerektiği noktasın
da, şeklinde tecelli etmiştir. Bu karar, henüz 
bir ay evvel verilmiş ve bize yeni intikal et
miş bir karardır, gereği buna göre ifa edilecek
tir. Bu karar verilinceye kadar, Din işleri Yük
sek Kurulu muteber bir kurul olarak vazife 
görmüştür, fonksiyon ifa etmiştir; keza vermiş 
olduğu kararlar da muteberdir. 

Din işleri Yüksek Kurulu, seçimle geler 
bir kuruldur. Seçim ile gelen bir kurulda, na
sıl partizanca davranışların cereyan ettiğini 
anlamak hakikaten müşküldür. Hani bu iddia
lar, re'sen yapılan tâyinler tarafınızdan yapı
lıyor ama, seçimle gelen bir kurul karşısında, 
bu iddiaların nasıl yapıldığını, doğrusu anla
makta müşkülât çekiyorum. 

iSeçimler usulüne uygun olarak tekrarlana
cak, yeniden yapılacaktır veyahut daha başka 
tedbirler Yüksek Huzurunuza getirilecektir.. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; biz, «Tev
ziatta kesin kıstas yok» derken, bunu «Karar
name kesin kıstas vazetmemistir» mânasında 
kullanmadık. Kararname, kıstasları tesbip et
miştir. Yalnız hepiniz, muhtelif seçim bölge
lerinin değerli temsilcilerisiniz. Seçim bölgesi
nin idare âmiri nüfus esasını kararname koy
muş - idare âmiri seçim bölgesinin özelliğine 
bakıyor; bir yerde nüfus kalabalık, köy zen

gin... Bir yerde nüfus az, köy fakir... Veya bu
nun aksine, nüfusu çok az, fakat çok zengin. 
Nüfusu çok kalabalık, fakat fakir... Şimdi bu 
tercihleri, idare âmiri çok nadir olarak, ge
niş ölçüde de değil; gayet tabiî, bölgesinin 
hususiyetine göre yapıyor. «Hem büyük ve hem 
de zengin köy» diyor, «yanında çok fakir bir 
köy var; ben idari yetkimi kullandım ve bu 
tasarrufu böylece icra ettim» diyebiliyor. Bu, 
kararnameden tamamen ayrılındı, mânasını ta
şımıyor ki... Bunu biz telkin etmiyoruz, yani 
bizim telkinimizle bu muameleler cereyan et
miyor. Bunu, partizan bir tasarrufun örneği 
olarak göstermek, hakikaten müşküldür. 

Sonra, «Eğer siz bize rey verirseniz, biz de 
size kadro vereceğiz» diye taahhüt ediyormu
şuz... Biz neyi taahhüt ettikse, bugüne kadar 
taahhüdümüzü yerine getirdik. Yerine getir-
miyeceğimiz şeyi vait etmeyiz, taahhüt etme
yiz; yani, milletin karşısında hacil duruma 
düşmek istemeyiz. Bu yolla da partizanlık olun
maz. Yani, bir partizanlık vasıtası olarak bu
nun kullanılabileceğini, şiddetle reddediyorum. 
Çünkü bu niyet olsa dahi karşılamak imkânı 
yoktur, mümkün değildir. 40 000 üniteye 
2 000 kadro ile, hepsini de yani yüzde 80 in
den fazlasını da illere tahsis ettiğiniz bir kad
ro ile partizanlık yapmak iddiası havada ka
lan bir iddiadır, mümkün değildir. 

Bundan evvel yaptığımız tevzilerin hepsi, 
Eylül ayından evvel yapılmıştır, Ağustos'ta 
ve en erken olarak ta Temmuz'da yapılmış
tır. Ama biz, bundan evvel yaptığımız tevzile
rin hiçbirisinde seçime girmedik, ilk defa, 
1969 yılında bir seçime giriyoruz ve sırf par
tizanlığa âlet yapılmasın diye bu kadrolar, bu 
niyetle ve başka hiçbir ard niyet aranmasın, 
bu husus, bizim arkadaşlarımız tarafından da 
tenkid edilmiştir, sadece sayın muhalefet tara
fından değil, ama biz ısrar etmişizdir; icra 
olarak, bu tevzii yapmıyoruz, diye ısrar et
mişizdir, seçimler bitsin, ondan sonra bu tevzi 
yapılsın, kimsenin hatırında, hafızasında bir 
istihfam düğümlenmesin, bir istihfam kalmasın 
diye... 

633 sayılı Kanunun tadili konusunda, sayın 
soru sahibinin ve diğer bir kısım arkadaşların 
- bundan evvelki görüşmemde de arz ettiğim 
gibi - tadil teklifleri olmuştur. Biz komisyon-
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larda, «üç ay sonra tasarı halinde huzurunuza 
getireceğiz» diye bir ifadede bulunmadık. Yal
nız, tadil tekliflerinin hemen tamamı, imam 
kadrolarının vekil olarak istihdam edilmeleri 
halinde dahi, tamamının alınmasına matuf 
olup; bunun dışında, 633 sayılı Kanunun tat
bikinden doğan diğer noksanlıkları giderici 
mahiyette bir teklif ile arkadaşların huzuruna, 
Komisyon ve Meclis huzuruna gelmemiş olma
larından doğuyor. 

'Sayın Uzuner'in de teklifi var. Bu teklif 
sadece, imam kadrolarına ait tekliftir. Bunun 
dışında, 633 sayılı Kanunun daha mükemmel 
işlemesi, tatbikattan doğan güçlüklerin gide
rilmesine matuf hiçbir hükmü taşımıyor. Ben 
iddia ediyorum ki, asıl partizanlık budur. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Benim 
teklifim öyle değil. Teklifim 10 maddeden iba
rettir, sadece bir madde değil Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HÜSAJYEETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Tetkik ettik Sayın 
Uzuner, teklifiniz yanımdadır, okurum. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Tahrif 
ediyorsunuz, lütfen okuyun teklifim bir madde
den ibaret değildir, okuduğunuz en küçük bir 
maddesidir. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Bir hükümet, bütçesini 
yaparken, hesabını da ona göre yapar, imkân
ları ne ise, o imkânları bütçesine aksettirir. 
1969 senesinde Hükümet teklifi içerisinde, imam 
kadrolarının gelmemiş bulunmasını, bu işe han
gi ölçüde bir samimiyetle sarılmış olduğumu
zu belirtmek için, Sayın Uzuner'e ifade ettim. 
Eğer biz bu işte samimi olmasaydık, Sayın 
Uzuner gibi davranırdık. Biz samimî olduğu
muz için böyle davrandık ve bütçede yapılan 
tasarruflarla 2 000 kadronun konulmasına, yi
ne Adalet Partisi Sayın Bütçe Karma Komis
yonu üyelerinin tam iştirakiyle bu kadroların 
bütçeye ithali temin edilmiştir. Binaenaleyh, 
bundan kimse kendisine bir pay çıkartmak su
retiyle bir oy toplama veyahut bir hoş görün
me, bir zümreyi memnun etme gayretlerini 
gütmesin. Çünkü bu zümre, kimin hangi is
tikamette bulunduğunu, kimin bu konudaki 
değer, kıymet ölçülerinin nelerden ibaret bulun
duğunu Türk Efkârı Umumiyesi ile beraber bi
lir. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri) Biz bu

nun için bu konuda spekülatif hiçbir davranıp 
içerisine girmedik. Bugüne kadar bunları yap
madık, bundan sonra da bu yolla rey temin et
me veyahut bu yolla puvan toplama gayretleri 
içerisinde bulunmıyacağız. Sadece bir hizmet 
anlayışı ve bir hizmet gayreti içerisinde bulu
nacağız. 

Arz ederim. (A.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Devlet Bakanı, bendenizin konuşma

larını cevaplandırırken, maalesef yine ger
çekleri inkâr etmek, hattâ tahrif etmek yoluna 
gittiler, örnek olarak, ibretle huzurunuzda bir 
vesikadan bahsedeceğim. 

Bendenizin yaptığı teklifin, münhasıran 
istismarcı zihniyet ile imam hatiplerin, köy 
imam hatiplerinin ve vekil imam hatiplerin 
maddi durumlarını tashihi için verildiğini söy
lediler. 

Değerli arkadaşlarım, kıymetli milletvekili 
arkadaşlarımın da imzasını taşıyan kanun 
teklifi 8 - 10 maddeden ibarettir. 633 sayılı Ka
nunun bugüne kadar aksayan, tesbit edebildi* 
ğimiz bütün hususları kavramaktadır. Yüce 
Meclis huzuruna çıkıp da, Meclis Başkanlığına 
verilmiş olan ve halen Millî Eğitim Komisyo
nunda bulunan bir kanun teklifini inkâr et
mek, onu tahrif etmek bir Bakana yakışmaz. 
(C.H.P. sıralarından «Bravo Uzuner» sesleri) 

Sayın Bakan, daha evvel de bu kanun tek
lifini verdiğimiz için, kısmen bu defa bu kanun 
teklifim ıslah ederek de verdiğimiz için konu
dan haberdardır. Ama maalesef - maalesef di
yorum - şahsına saygı duyduğum, ama uygu* 
lamasına, tatbikatına hiç güven duymadığım 
Sayın Devlet Bakanı, bu kadar açık gerçeği 
Yüce Meclis huzurunda tahrif ederek sunmak 
cüretini gösteriyor. Böyle bir yönetime güveni* 
bağlı olmaya, böyle bir yönetimin tasarruf
larına saygı duymaya imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; bendeniz, fevkalâde 
yetkili bir Diyanet İşleri görevlisinin! duru
munun teferruatına inmedim. Ama partizan
lığın nasıl bşatan başladığını ve bütün teşki
lâta sirayet ettirildiğini, kısaca belirtmek is
tedim. Senatonun yüce oylariyle bu şahıs hak
kında araştırma yapılması, bu konunun ara§-
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tırılması mevzuunu, Sayın Bakan istemişçesi-
ne tekrar huzurunuza gıktılar. Adalet Par
tisi Senato Grupuna saygı duyarım, kendi gru-
punda bunu görüşmüş olabilir. Ama Sayın Ba
kanın müdafaalariyle, yersiz zamansız, hattâ 
mesnetsiz savunmaları karşısında bu kararın 
alınmasını, ben takdirle başarı ile burada be
lirtmek istedim. 

Diğer taraftan, Meclise verilen birçok 
araştırma konuları vardır. Bu araştırma konu
ları, çok defa yine iktidar kanadının oylariyle 
reddediliyor. Ama şaibeli olan, tehlikeli olan 
birçok oyunların saklı olduğu partizanlığın 
açıkça vesikalarla ortada bulunduğu gerçek
ler muvacehesinde, elbette değerli Adalet Par
tili senatörler de insafa gelerek, çoğunlukla 
- tümü ile değil, birkaç tanesi hariç - böyle bir 
araştırmanın yapılmasına karar verdiler. Yani 
bunu, çok garip şekilde Yüce Meclise takdim 
ettikleri için, bundan da üzüntü duydum. 

Değerli arkadaşlarım; Danıştay kararını 
zayıflatıcı beyanda da bulundular, bu esasa 
müessir olmaz. Dâva dairelerinden reddedilen 
sonradan Danıştaydan karara bağlanan bir 
kararı, Sayın Devlet Bakanının bu şekilde za
yıflatıcı bâzı sıfatlarla, merhalelerle belirt
mesinin mânası yoktur. Aslında, Danıştayın ip
tal ettiği karar, seçimlerin kanuna uygun ol
mayışından değil, ikincisi seçilenlerin yeterli 
nitelikleri taşımamasından doğmaktadır. C.H.P. 
sıralarından «Bravo Uzuner» sesleri) Bü
tün seçimlerde nasıl oyun yaptıklarını bi
len bu zihniyetteki insanlar elbette ki Danış
tay seçimlerine de fesat karıştıracaktı. Allaha 
çok şükür, Anayasamızın kurduğu bir ciddî 
3>evlet Müessesesi böyle davranışa «dur» deme
sini bilmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 46 seçimleri... 
46 seçimleri... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Boş ver sen ona. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, kararnameye rağ
men, keyfilik veya takdirî ölçüler için
de valilerin - vilâyetlerin veya merkezden, 
birçoğu da merkezden yapılıyor, direkt olarak 
yapılıyor, köye tahsisan gönderiliyor - bu kad
roların tevzi ediliş şeklindeki mantığını anla
mak mümkün değildir. Ortada bir kararname 

vardır. Bu kararnamenin ölçülerini aşmak, 
kararnameye nizamlara aykırı hareket etmek
tir. Sayın Bakan, bunu burada itiraf buyu
ruyorlar. Diyorlar M, «Evet, kararname var
dır, ama objektif kıstaslar yoktur. Valiler du
ruma, vaziyete göre, şuna buna göre malûm et
kiler altında kararname dışına taşan tasar
rufta bulunuyorlar.» Bunu mazur görmeye 
imkân var mı? Böyle bir tatbikat yapan vali
yi, idareciyi muaheze etmek yok mudur? Ama 
maalesef, kararnameye aykırı uygulama yapıl
dığını, Sayın Bakan da buradan itiraf buyur
dular. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, mevcut karar
nameye göre, gayet rahatlıkla o ölçüler içinde 
hangi köye hangi yıl kadro verilebileceğini ilân 
etmek mümkündür. • Çünkü ^Kararname gayet 
objektif kıstaslar getiriyor, tartışılmaz kıstas 
getiriyor. Şöyle getiriyor. Kararname ölçüsün
de kalarak söylüyorum; kararname münakaşa 
konusu olabilir. Yeni bir kararname ile düzel
tilir, ama nüfusu çok olan köy diyor. E, insaf 
edelim, İstatistik Genel Müdürlüğünde köy nü-
nusları bellidir. Her yıl bütçeye 2 bin kadro 
konulmaktadır. Bütün köylere ne zaman kadro 
tevzi edileceğini tesbit etmek için derin mate
matik bilgisine lüzum yok ve (A) köyüne 1971 
de, çünkü nüfusu şudur veya hudut köyüdür 
veyahut belediyelidir demek suretiyle ilân et
mek mümkündür, ama Sayın Bakan bu kıstas
ları yetersiz görmektedirler ve bu hastalığı te
davi etmek için şimdiye kadar bir tedbir al
mamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; yine Sayın Bakan 
buradan itiraf buyurdular; şimdiye kadar 
kadroları ekimlerden evvel tevzi ettiklerini, 
açıkladılar. E, benim iddiam da bu.. İnsaf ede
lim; ekimlerden sonra neden 1969 yılında kad
ro tevzn cihetine gidilmiştir? Neden daha ev
vel bu kadrolar daha erken tevzi ediliyordu da, 
ekimden sonra tevzi ediliyor. Sayın Bakan bu
yuruyorlar ki; «ihtiyaç o kadar çoktu ki» Evet 
Sayın Bakanın izah tarzını, cümlelerini tarif. 
etmiyeyim, belki kendileri tekrar tashih- ede
cekler veya açıklama yapacaklar. Yani Sayın 
Bakan bu tevziatın, talebin fazla olması mu
vacehesinde kendi partisindeki şikâyetlerden 
dolayı da ertelendiğini ifade ettiler. Oysa ki, 
partiden vâki talepler 2 binlerin çok üstünde, 
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10 binlerin çok üstüne çıkmıştı, hepsini mem
nun etmek imkânı yoktu. O bakımdan işi se
çimden sonraya bırakmak bir seçim taktiği ola
rak yürütülmüştür. 

Yüksek huzurunuza gelen arkadaşınız bu
güne kadar hiçbir meseleyi tahrif ederek yalan 
ve yanlış bir şekilde sizlere intikal ettirmemiş-
tir. Bu meclisten Türk Milletine her şeyi doğ
ru söyliyecĞğine yemin etmiş bir kimse olarak 
vicdani kanaatlerini dile getirmektedir. Yine 
tekrar ediyorum ki; kendi bünyemde bizzat 
köylülerden, köy muhtarlarından duydum. 
Hattâ birbirini takibedeu parti kahve soh
betlerinde A.P. nin, «seçimlerden sonra imam 
kadrolarını tevzi edeceğiz» demek suretiyle 
umuma açık konuşmalar yaptıklarını ve köye 
gönderdikleri oy avcıları vasıtasiyle «reyini
zi A.P. ne verirseniz size kadro veririz» demek 
suretiyle bir propaganda yaptıkları açıktır. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
ıSayın Uzuner ciddî değil bu izahınız. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Ciddî 
söylüyorum. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
Hayır. Ne derece inanalım? 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Şimdi 
değerli arkadaşım, siz oradan bunun ciddî olma
dığını iddia ediyorsunuz. Herkesin söyliyece-
ğini bu kürsüden açık ve seçik bir şekilde or
taya koyması lâzım. Bizim kusurlarımızı söy-
liyeceksiniz. Biz İktidarın kusurlarını söyli-
yeoeğiz, sabırla dinliyeceksiniz. Kendi böl
gemde yapılan propaganda budur. Sözlü so
ru önergemi vermemin sebeplerinden biri de 
budur. Seçim zamanında tuttuğum defterlerde 
aldığım notların esasını teşkil eden hususlar
dan biri de budur. 

Arkadaşım, sen bendenizin ciddiyetine 
inanmıyorsun da, ben zatıâlinizin.. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
Sizi değil, beyanınızı söylüyorum. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Beya
nım bana ait. 

BAŞKAN — Efendim lütfen karşılıklı gö-
rüşmiyeliim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, yine Sayın Bakan bir hu
susu da kapalı geçtiler veya açıklama lüzu
munu hissetmediler; «Hükümetin Bütçe Ta
sarısında 2 bin kadro yoktu» dedi, «Yine bizim 

oylarımızla kabul edildi» dedi. Oysa ki, Sayın 
Devlet Bakanının da takibettiği Diyanet iş
leri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken vâki tek
lifimiz Komisyon tarafından kabul edilmedi. 
Sonradan Bütçenin son müzakerelerinde A.P. li 
arkadaşlarımızın, da üye olmıyan birçok se
natör ve milletvekili arkadaşlarımızın ciddî 
bir kulis yapması sonucunda ve her nedense 
Komisyonun, Komisyon Başkanlığının tutu
munda olan bir değişiklik neticesinde bu kad
rolar bütçeye Komisyon teklifi olarak, artır
ma teklifi olarak intikal etmiştir. Bu hususu 
da Sayın Bakan gerekli şekilde açıklamadılar. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Atabeyli'nin 
- şahsına saygı duyarım ve böyle konuşmak
tan dolayı da üzüntü duyduğumu belirtmek is
terim - keşke bütün Devlet yönetiminde, hele 
Diyanet İşlerinde dinimizin esaslarına uygun 
ciddî, hukukî ve ahlakî bir uygulama hüküm
ran olsaydı da, Uzuner veya bir diğer arkada
şımız bu meseleyi kürsüye getirmeseydi, ama 
daima gerçekleri saklıyan, daima hata yapmak
ta ısrar eden ve şahıslara sataşmayı bir mari
fet olarak kabul eden Sayın Atabeyli'nin zih
niyetinin Yüce Senatoda mahkûm edildiğini 
bir defa daha belirtiyorum. 

Vaktinizi aldığım için özür dilerim. Saygı
lar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Huzurunuzu fazlla işgal etmeden sayın so
ru sahibinin temajs etmiş (bulundulu bir i!ki nok
taya değinmek istiyorum; bilhassa sözlerimin 
sonunda Yüce Senato tarafından bizim zihni-
yetıimlzan mahkûm edildiği şeklindeki, ifadesini 
şiddetle reddederim, Biz Yüce Senato'nun hu
zurunda araştırma önergesinin münakaşasını 
yaptık. Eğer biz Yüce Senatoya araştırma 
önergesi vesilesiyle yapıdan ithamlar hakkında 
bilgi vermeseydik, görüşmeseydik, daha doğru
su Senatonun huzuruna çıkmasaydı^, yerimiz
de otursaydık o zaman acaba Ali Rıza Uzumer 
arkadaşımız memnun mu olacaktı? O zaman 
acaba bu iddialar ve bu ithamların doğruluğu, 
hattâ bir araştırma önergesine mevzu teşkil 
edilmeden dahi kabul edilmiş sayılmıyacak 
mıydı? 
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Sayın milletvekilleri; hakkında ithamda 
bulunulan ve bu vesile ile Senato araştırması 
açılan insan, bir Devlet memurudur ve otur
duğu makam, Diyanet işleri Başkan Yardımcı
lığıdır. 633 sayılı Kanun; Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcılarına ne gibi görevler tahmil 
etmiştir, kimden emir, direktif alır, ne yapar; 
tasrih etmiştir. Senatoda da bunları uzun uzun 
anlattık. Hiç bir tâyinde, hiçbir nakilde, sizin 
iddia ettiğiniz gibi, «İmzası da yoktur, emri 
de yoktur, susu da yoktur» dedik. Bunları 
Devlet arşivlerine istinaden söyledik. «Buyurun 
gelin, tahkik edin, dosyalar önünüzdedir, çıka
rın» dedik. 

Şimdi bü/Hin bunlar yapılmadan, yani ken
disini bu hususta müdafaa etmek imkânından 
mahrum bulunan insanı boyuna burada gelip 
tahkir etmeye, terzil etmeye kimsenin hakkı 
yoktur ve ben Bakan olarak maliyetimde çalı
şan memuru müdafaa etmek mecburiyetinde
yim, doğru çalıştığı müddetçe ve müdafaası 
kabil olduğu ölçüde. Onun dışında kimsenin 
müdafaası sizin huzurunuzda caiz değildir. 

Onun içindir ki, benim G-rupum Senatoda 
açılması istenilen araştırma önergesine lehte 
rey vermiştir. Biz de bu lehte rey vermenin 
destekçisi olmuşuzdur, hakikaten bir şey var
sa açıklansın diye. 

Şimdi bunu, hiçbir ilgisi bulunmıyan bir 
sözlü soru vesilesiyle ve Diyanet İşleri Baş
kanlığını, gayriahlâki, gibi birtakım kelimeler
le itham etmek suretiyle.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Maksat o za
ten. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Huzurunuza gelmiş ol
masını kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığın
da gayriahlâki davranışlar.. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Zabıtlar
da var. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Evet zabıtlarda vardı. 
Vardı Sayın Uzuner. Bunlar, Başkanlığın me
habeti ile Sayın Uzuner'in sözlerinde ısrarla 
«Başkanlığa hürmeti bulunduğu» şeklindeki 
ifadeleri arasında beyanlariyle tamamen tezat 
teşkil eden bir dvranıştır ve gözden kaçmıyan 
bir davranıştır. 

25 . 3 . 1970 0 : 2 
Meselenin detaylarına ve esaslarına gayet 

tabiî geniş ölçüde girme imkânından mahru
muz, çünkü araştırma önergesi beni bağlıyor, 
ama çok sivri olarak verilmiş bulunan bu ce
vaplara da benim mukaJbil cevaplarım bu su
retle verilmek lâzımgelirdi. Bunları belirtmiş 
oldum. 

Teşekkür ederim efendim. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Bir 

soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Hayır efendim. Uusle göre 

mümkün değil. 
Sözlü soru, Yüce Heyetin malûmu olduğu 

gibi, denetleme yollarından biridir. Bu itibarla 
Bakandan sonra son söz daima milletvekilinin-
dir. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Açıkla
ma yajpmak*is'tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzuner. 
Yalnız, Sayın Uzuner'den de bir istirham

da bulunacağım; sözlü soru önergesini taşar 
tarzda beyanlara devam etmeyin efendim. So
runuzu tahdidetmişiniz, eğer istiyor iseydiniz 
bunu diğer konulara da teşmil edebilirdiniz. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, ikazlarınıza teşekkür ederim. Ancak 
benim sözlü sorumu lütfeder iyi tetkik buyu
rursanız, Diyanet işleri Başkanlığındaki par
tizanlık mevzuuna da temaıs etmiş bulunuyo
rum, zannederim ki, mevzuun içinde kalıyor. 

Şimdi tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için 
çok özür dilerim. Sayın Devlet Bakanı bende
nizin zihniyetini şiddetle reddediyorlar, ama 
ortaya attığım hususlara, gerek önergemde ve 
gerek burada kısaca Sayın Bakana da soru 
şeklinde yönelttiğim hususlara ışık tutmadı
lar. Eğer benim görüşlerime mukni cevap ver-
nr.ş olsalardı benim görüşlerimi reddetmiş bu
lunurlardı. «Zihniyeti reddediyorum» demek 
suretiyle işin içinden çıkmak, mesuliyetten kur
tulmak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Diyanet işleri Baş
kan yardımcısı'nm meselesini burada ariz ve 
amik tartışmıyoruz. Partizanlık mihraklarına 
temas ederken bu işte özel surette görevli fev
kalâde bir şahsın üzerinde de elbette durma
mız lâzım ve bu şahıs hakkında araştırma ko
nusu olmuştur, tekrar etmiyeceğim. Bütün de
liller, Devlet Arşivinden alınmış vesikalar Sa-
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ym ÖZgüneş tarafından Bütçe Karma Komis
yonunda Diyaneş İşleri Bütçesi görüşülürken 
ve araştırma mevzuu Senato'da görüşülürken 
zabıtlara intikal ettirilmiş, Türk kamu oyuna 
da bu mesele mal olmuştur. 

Daha önce de bendenizin yine Devlet ar
şivlerinden aldığım bir vesika vardı - tekrar 
etmiyorum, araştırma konusudur - araştırıcı
lar bunu bulup çıkaracaklardır. Yani bizim 
şahıslara ithamımız yok, tasarruflara, -tuttum 
ve davranışlara karşı olan beyanlarımız olu
yor. Diyanet işlerine yöneltilmiş, onu tahkir 
ve tezyif edici Yüce Başkanlığa, Diyanet işleri 
manevi şahsiyetine yöneltilmiş bir ithamım 
yoktur, ama kirli oyunlar içine giren şahıs
ların davranışlarını da burada savunacak de
ğilim. Elbette meseleleri, ölçüsü içinde ortaya 
koymak, tartışmak gerekir. 

Sahte kararnameler yapılmıştır. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Kim tanzim etmiş onları? 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Dile ge
tirildi bunlar. Tekrar ediyorum. 

Sahte kararname tanzim etmek ahlâki mi
dir?.. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner bunları.. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Diyanet 

işleri Başkanlığından izmir Müftüsü.. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner istirham ediyo
rum efendim. Bu, ayrıca bir tahkikat konusu
dur. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Değil 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim ayrı bir tahkikat ko
nusu. Cumhuriyet Senatosunda açılmış bir tah
kikat konusu var efendim. Sizin önergenizle 
bunların ilgisi yok. İmam ve hatiplerin, tâyin 
ve tevziinden bahsediyorsunuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Peki Sa
yın Başkan, temas etmiyorum. Bu mesele bü
tün.. 

BAŞKAN — Ama şimdi sahte kararname
nin bu soru önergesi ile ilgisi yok efendim. 

ALİ MZA UZUNER (Devamla) — Çok il
gisi var. Partizanlıkla ilgisi var Sayın Baş
kan, ama.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Partizanlı
ğın diploması sizde. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Ama 
vaktinizi israf etmiyeceğim. Çok Sayın Baş
kanım ikazlarına uyacağım. 

Bunların hespsi ortaya konmuş. Ben şimdi 
tekrar etmiyorum. Benim tarafımdan, Saym 
Senatör özgüneş tarafından, diğer konuşmacı
lar tarafından tafsilâtlı olarak ortaya konmuş, 
vesikalara istinadettirilmiş. O bakımdan bu ka
bil meseleleri ihtiyar edenlere ahlâki olmıyan 
davranışları izafe etmek, insaf edin bir suç de
ğildir, ama tahkikat selâmetle neticelenil1.. 
(A. P. sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler.) 

Vesikaya dayanarak arz ediyorum arkada
şım. Sahtakârlık ahlâksızlıktır. Mesele budur.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Seçilmeden 
Cumhurbaşkanı olanlara ne diyelim? 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale et
meyin. 

Sayın Uzuner sizden de istirham ediyorum; 
soru önergenizin hudutları içinde kalın efen
dim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Saym 
Başkan, sözlerimi toparlıyorum. Bu sözlü so
ruyu içinde bulunduğumuz bir buhran döne
minde bu buhranı yaratan, maalesef, en önemli 
faktörlerden biri olarak beliren Diyanet iş
leri Bakanlığı yönetimindeki kusurları, ak
saklıkları, belirtmek ve özellikle Bakanın, 
Hükümetin müdahalesi ile bir kanunun nasıl 
rayından çıkarıldığını, çok iyi niyetle hazır
lanmış bir kanunun ve kararnamenin nasıl 
suiistimal edildiğini belirtmek, Yüce Türk Mil
letine arz etmek ve zabıtlara tescil etmek için 
belirtiyorum. 

Tekrar teşekkür ederim, saygılarımı suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Vakit gecikmiş olduğu cihetle 27 Mart 

1970 Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

GO NCİ BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş, yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

3. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'nı, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

5. — A.dana Milletvekili Kemal Satır'ın, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını (in

lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'ımı, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargı!ı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

İ l ! —• Maraş Milletvekili İbrahim öztüık'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey-
dpna getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gereklj tedbirleri tesbit 



etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

14. __ Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Grüney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri teftbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırmacı yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

15. __ Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

17. _ îçol Milletvekili Cehil Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çoeuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

19. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davramş-

2 - . 
j larm önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 

Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 

» uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(1.0/22) 

B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SOKULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakeıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımını* durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeakcıoğlu'-
I nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
I projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım-

. lanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan-
I larmdan sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dai? 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok* 
tay'm, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair içişleri Ba^ 
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ata öv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programma ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza I'zuncr'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğııkpı» 
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair. Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 



9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim üztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanga'-
nm, Bursa'mn su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Mülî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/28) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nüû, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları içim bir Kooperatifler Bankasının 
kuruknasınıa ye traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Barış, gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun na zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına daiı Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soı usu (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'm, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl m az '-
in, Aydın'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/84) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
borusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 
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33. — izmir Milletvekili Talât Orhoıı'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret balkanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'in, Uşak -
E^me ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Öndcr'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
cğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

30. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfaltlanma .nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. •— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin 'Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maras Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «idareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

51. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumona dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 



57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olaa 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olun 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mmtakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahm«t Gü
rler'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.or'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) / 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahaut Güder
in, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 

ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/77) 

74. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
litanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne deir Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan söalü so
rusu. (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan «özlü »orusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-
nm, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticarot Bakanından sözlü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
•oıusu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 



82. — Sinop Milletvekili Hilmi 1 şgüzar'm, | 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
mağı hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından gözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'um, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gimer'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

97. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamaımcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa Te
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin. »e-1 felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (-6/102) 

99. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/10.3) 

100. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

101. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

102. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

103. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

104. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 



1@5. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
»özlü sorusu (6/109) 

106. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

109. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

110. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

111. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

112. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek-
Jine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

113. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü

nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

115. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

116. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men Te takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair ibişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

117. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce ısatılan arsalara dair Ulaşj-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




