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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki toplantı yapan Genel Ku
rulda ; 

1965 yılı Bütçe Kanunu üzerindeki görüşme
lere devam olunarak 1 nci madde okundu ve 
(A/ l ) işaretli cetvele geçildi. 

Cumhuriyet Senatosu, 
Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay, 
Anayasa Mahkemesi, 
Başbakanlık, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Danıştay, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, 

Yazılı soru 
l. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Ri-

fat öçten'in, Devlet Demiryollarının ihalesini 

Tasarılar 
1. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/556, Cum
huriyet Senatosu 1/541) (içişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/518, Cumhuriyet Senatosu 
1/542) (içişleri, Millî Savunma, Malî ve iktisadi 
işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 

Diyanet işleri, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçeleri 

kabul edildi. 

7 Mayıs 1965 Cuma günü saat 1.0 da toplanıl
mak üzere birleşime, saat 17,40 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırkklareli 

Fikret Turhangil Ahmet Naci Arı 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

yaptığı Dizel Elektrikli Lokomotiflere dair ya
zılı soru önergesi Ulaştırma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/206) 

(1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/762, Cumhuriyet Senatosu 1/543) (Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
larına) 

Teklif 

4. — Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 2/760, Cumhu
riyet Senatosu 2/155) (Millî Savunma Komis
yonuna) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U P. U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — BaskanveMli Muhittin Kılıç, 

KÂTtPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanı nca S. Üye), S i m Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonunda
ki üyelerle birlikte, Başkandan tahkik ettim, 
toplantı halinde imiş, nisabımız vardır. Gün
deme geçmeden evvel içtüzüğün 115 nci mad

desi gereğince Sayın Sırrı Atalay zaptı sa
bık hakkında söz istiyor. Kendisine söz veri
yorum. 

4. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

/. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'in; 6 Mayıs 1965 tarihli Cumhuriyet 
Senatosu, birleşimini idare edeyi Sayın Başka
nın, İçtüzüğün 4 ncü maddesini yanlış tatbik 
etmesinin, geleceğe bir gelenek olarak intikal et
memesi için, düzeltilmesi hususunda demeci. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, dünkü 6 Mayıs 1965 tarihli Cum
huriyet Senatosu Birleşimini idare eden Sa
yın Başkanın İçtüzüğün 4 ncü maddesini yan
lış ve hatalı tatbik etmesi, zabıtlarda gelecek
ler için bir gelenek olmaması ve düzeltilmesi 
bakımından söz almış bulunuyorum. Yasama 
faaliyetleri Anayasa'dan, kanunlardan, içtü
züklerden ve geleneklerden kaynak alır ve bu
na göre yürütülür. Geleneklerden, ancak İç
tüzükte sarih bir hüküm bulunmadığı takdir
de istifade edilir meşru ve haklı buldukları 
takdirde bağlayıcı vasıfları vardır. Böyle bir 
vasfı olmadığı müddetçe geleneklerin tatbik 
edilmesine imkân yoktur. 

Dünkü birleşimde sayın Başkanlıkça, İçtü
züğün 88, 56, 77, 78 nci maddeleri yanlış tat
bik edilmiştir. Gelecekte bunlar misal gösteri
lerek bir gelenek meydana gelmemesi için, 
meselenin bu zabıtlarda açıkça gözükmesi ge
rekmektedir. Hatırlarsınız, dün Cumhuriyet 

Senatosu üyelerimin aylık ve ödeneklerini 
gösteren 11 000 ncd bölüm hakkında çeşitli 
önergeler verilmiştir. Bu önergelerden bir ve
ya birkaçının oylanmasında yanlışlık olduğu 
ve bir önergenin Başkan tarafından işleme tâ
bi tutulmadığı iddiasiyle Sayın Eikret Gün-
doğan ile Sayın Salih Türkmen Başkanlığa bir 
önerge vermişlerdi. Bu önerge İçtüzüğün 77 
nci maddesine dayanıyordu. İçtüzüğün 77 nci 
maddesi şudur: «Bir tasarı veya teklifin ke
sin olarak oylanmasından önce, Komisyon ve
ya bir üye tasarı veya teklifin bir veya bir
kaç; maddesinin hatalı olarak kabul edildiğini 
ileri sürerek gerekli değişikliğin yapılmasını 
istiyebilirler. 

Cumhuriyet Senatosu teklif sahibini, Ko
misyonu ve Hükümeti dinledikten sonra tek
lifin kabul veya reddi hakkında görüşmesiz 
işarı oyla karar verebilir.» 

Burada başkanın hiçbir takdir yetkisi yok
tur. Başkanlığa İçtüzüğün 77 nci maddesine uy
gun olarak böyle bir önerge verildiği takdirde 
Başkan bu önergeyi İçtüzüğün 77 nci maddesi ge
reğince işleme tâbi tutamaya mecburdur. Sayın 
Gündoğan ve Sayın Türkmen İçtüzüğün 77 nci 
maddesinden bahisle Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin aylık ve ödeneklerine ilişkin 11 000 nei 
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C. Senatosu B • 
bölümde yanlış bir oylama yapıldığını beyanla, 
bu sebeple düzeltilmesi zımmmda bir önerge ver
miş bulunuyordu. Bu önerce verilmesine rağmen 
Sayın Başkan İçtüzüğün 77 nci maddesine iti
baren vo riayet etm Gmiş ve bu önergeyi işleme 
tabi tutmamıtsır. Binaenaleyh, takdir yetkisi bu-
lunınıyan Başkanın, verilmiş olan ve usulüne uy
gun olan bir önergeyi, görmemezlikten gelmesi 
vo refVimod ye! kini ve görevi dâhi-lirle deH'U'1!;' 
dir. Bu bakımdan, bu husır/ta bir gelenek olma
sı için zabıtların tashih edilmesi lâzımdır. Bu 
bir. 

içtüzüğün 88 nci maddesi kemi olarak şöyle
dir : «Üyeler, bakanlık ve daire bütçeleri ile kat
ma bütçeler hakkındaki görüşlerini, her bütçe
nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda açıklarlar.» 
Bu şu demektir: Bugüne kadar tatbik edilen usul
de de Meclisler Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahke
mesi ve Başbakanlık ve Başjbakanlr'k ile beraber, 
Devlet Plânlama Dairesi, Devlet istatistik Ensti
tüsü, Sayıştay gjbi diğer mÜT'srseler yani, daire
ler bütçeleri ayrı ayrı görüşülmeye tatildir ve 
böyledir de. Ne diyor İçtüzüğün ilgili maddesi? 
«...daire bütçeleri ve katma bütçeler hakkında 
düşüncelerini üyeler ayrı ayrı açıklarlar...» Bu
nun karşısında Başkanlığımız ne yaptı? 8 büt
çenin bir ararla görüşülmesinin zaruretini ifade 
ettiler. Vo sonra da bunu tatbik ettiler. Bu büt
çeler üzerinde 6 sayın üyenin konuşmasından 
öorıra, sekiz bütçe ve fakat 6 sayın üyenin gö
rüşmesinden sonra Başkanlık Divanı Rifat Öz 
türkçine arkadaşımızın daha önce vermiş olduk
ları yeterlik önergesini oylamaya tevessül ettik
leri zaman söz almış ve bunun doğru olmadığını 
ifade etmiştik. 8 bütçe üzerinde 6 sayın üye ko
nuşur konuşmaz bir yeterlik önergesinin veril
mesi vo Başkan tarafından bunun oylanması, 
içtüzüğün 88 nci maddesine aykırıdır. Çünkü 
(bu bütçeler ayrı ayrı görüşülmek mecburiyetin
dedir. Bu Cumhuriyet tarihinde bu tamamen 
fcöyle olmuştur. Dün ilik defa sekiz bütçe üzerin
de altı üye konuştuktan sonra görüşmelere son 
verilmiş bulunmaktadır. Yasama hayatımızda 
ilk defa bu şekilde garip bir tecelli ile karşı 
karşıya gelmiş bulunuyoruz. Dün Sayın Başkan, 
gerekçe olarak şunu gösterdi : Danışma Kurulu
nun bir kararını gösterdi. Danışma Kurulunun 
26 Nisan 1965 tarih ve sayılı Kararı şöyledir : 
«Anayasanın 94 ncü maddesi hükmüne tevfikan 
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10 gün içinde karara bağlanması gereken 1965 

• yılı bütçe kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda tesbit edilen gün ve saatlerde 
görüşülecektir. Bakanlıklara bağlı bütçeler üze
rinde görüşülmesi, Bakanlık bütçeleri ile beraber 
yapılacaktır.» Bunlar hangileridir? 88 nci madde
de adı geçen katma bütçeler, yani, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı üniversiteler, Gümrük ve Te
kel Bakanlığına bağb Tekel Genel Müdürlüğü 
bütçesi, Tarım Bakanlığına bağlı Devlet Üretme 
Çiftlikleri, Sağlık Bakanlığına bağlı Hudut ve 
Sahiller Genel Müdürlüğü bütçesidir. Bunların 
beraberce görüşülmesini teshit ediyor. Bakanlık
lara bağlı 'bütçeler üzerinde dikkat buyurunuz, 
karar bu, Danışma Kurulu esasen içtüzüğün 
83 nci maddesine aykırı olarak Başbakanlıkla be
raber, Devlet Plânlama, Tapu Kadostro, Vakıf
lar vo Diyanet işleri Başkanlığı gibi umumi mu
vazeneye dâhil daire bütçelerinin birleştirip gö
rüşülmesine karar veremez. Danışma Kurulu
nun üç görevi vardır: Bunlardan ikisini içtüzük 
saymış ve üçüncüsü için de - ve saire - demekte
dir. Bu «vo saire» ile içtüzüğün öngördüğü ve 
yetki tanıdığı hususlar vardır. Yoksa, içtüzüğün 
bir hükmünü ref edecek şekilde tutup Danışma 
Kurulu, «içtüzüğün 88 nci maddesini ben tanı
mıyorum» şeklinde bir hüküm ifade edemez. 
Şimdi, programın birinci sayfasında ne deniyor? 
Başbakanlık, şunlar şunlar beraber görüşülür. 
Bunların beraber görüşülmesi demek, içtüzüğün 
88 nci maddesi bir kenara atılacak demek mi
dir? içtüzüğün 56 nci maddesi her kanun tasarı 
ve teklifinin üzerinde, lehinde, aleyhinde en az 
ikişer kişinin konuşmasını gerektirir. Ve ancak 
ondan sonra yeterlik verilebilir hükmünü orta
dan kaldıramaz. Bu da münıkıün değildir. Böyle
likle dünkü tatbikatta sekiz bütçe üzerinde ilk 
defa yasama hayatımızda altı kişi konuştuktan 
sonra yeterlik önergesi ile görüşmeler kesilmiş 
bulunmaktadır. Gelenek ve tatbikatta bu cihete 
gidilmemasi uygun olacaktır. Bu yasama hayatı
mızın haysiyetine uygun bir hareket tarzı da de
ğildir. 

Ne oldu, dün? Sayın Başkan gruplardan gay
rı altı sayın üyenin konuşmasından sonra, ye
terlik önergesini oyladı ve kabulden sonra bir 
üyeye söz verdi. Ondan sonra Başbakan, Barba
kan Yardımcısı ve üç Devlet Balkanı konuştular. 
Sayın Kök başta olmak üzere, bâzı arkadaşlar 
sual sormak istediler. Sayın Başkanlık Divanı, 
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O. Senatosu B : 78 
kifayet, suallere.de şâmildir, bu sebeple söz ve-
remiyeeeğim, dediler. 

Bir kere tatbik edilen şekli ile sual sorm>a-
ya dün Başkanlık imkân vermedi, daha önce sa
yın üyeler konuştular, kifayet verildi ve kifayet
le önlenmiş oldu. Daha önce Sayın Bakanlar ko
nuştular da, sayın üyeler sual sormadılar mı; bu 
haklarını kullanmadılar mı? Hayır, kullanma im
kânını bulamadılar. Bu imkânsızlığı bizatihi ya
ratan Başkanlığın çıkıp da yeterlik suallere de 
şâmildir diyemez. İçtüzüğün 78 nci maddesi bu
na imkân vermemektedir. 78 nci maddeyi oku
yalım : 

«Her üye, bir kanunun görüşülmesi sırasın
da, Hükümete veya Komisyon Sözcüsüne .sorular 
yöneltebilir. Yeterlik önergesi verilmeden yönel
tilen sorular cevaplandırılmadan, bu önerge oya 
konulamaz.» 

Bu imkân Başkanlıkça verilmedi hiç sayın 
üyelere. Sayın üyeler konuştuktan sonra yeter
lik önergesi oya konuldu bitti. 

Ondan sonra Hükümet üyeleri konuştular. 
Kendi davranışıyla bu imkânsızlığı yarattıktan 
sonra, Sayın Başkanın suallere de şâmildir» de
meye hakkı yoktur. Kaldı ki, üç yılı aşkın ve 
dört yıla yaklaşan Cumhuriyet Senatosu Ge
nel KurrJl toplantılarında yeterlik önergesi ve
rilmesine rağmen, daha önce bakanlar konuşup 
da kendilerine sual tevcih edilmemiş ise, Cumhu
riyet Senatosu üyelerine sual sormak hakkı 
verilmiştir ve bu tatbik edilmiştir. İşte gele
nek budur. Meşru ve haklı bir hüviyet taş dı-
ğı müddetçe bir gelenektir. Bu gelenek vardır 
ve söz verilmiştir. Sayın Tigrel vermiştir, ben 
vermişimdir. Sayın K.lıç vermiştir, Sayın Dağ
lı vermiştir. Bu gelcnel! ere rağmen, Saym 
Başkan İçtüzük hükümlerini aksi bir şekilde 
tatbik etmiştir. Kötü bir davranış meydana gel
miştir. Cumhuriyet Senatosu tutanaklarında 
hatalı ve yani ş bulunduğu cihetle ibu husus
ları Yüksek Heyete arz etmek istedim. Saygı
larımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkan-
l:k Divanı bir k i l olduğu için, dün ben bir has
talık sebebiyle müzakereleri takibstmemiş ol
makla beraber, Sayın Atalay'm buyurdukları 
hususlara cevap vermeye kendimi hem yet-
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kili ve hem de muktedir addederim. Bizim tat
bikatımız Sayın Atalay'ıın bahsettikleri husus
larda şöyledir: Millet Meclisinde gruplar üye 
sayılıyorlar. Grup üyeleri grup adına konuş
tukları takdirde 6 üye konuşmuş addediliyor 
ve kifayet oyian::yor. Buraya geldiğimden be
ri benim tatbik ettiğim bütün arkadaşlarım 
hatırlarlar, gruplar hariç, şahısları adına söz 
alan arkadaş konuştuktan sonra yeterlik öner
gesini oyluyorum ve diğer arkadaşlar da böy
le yapıyorlar. Başkanlık ve başkanvekilierinin 
müşterek kararı olduğu için tatbikat ıböyledir. 
Yalnız benim Senatoya girişimden beri bütçe 
müzakereleri devamı sıracında bu kaide müs-
1 emir ren bozulmaktadır, hakikat budur, zabıt
lar ortadadır. Ben de geçen bütçe müzakere
lerinde grupları da cayarak 6 kişi söz almıştır, 
diyerek kifayet önergelerini oyladım. Diğer 
arkadaşlar da oylanışlardır ve tatbikat böyle-

yanılmıyorsam bir töhmet olmaması 
kaydiylc, Saym Atalay'm da böyle tatbik et
tiğini zannediyorum. Hatır,mda kalan budur. 
Zabıtlar tetkik edilince keyfiyet daha sarih ola
rak anlaştır. Bunun sebebi nedir? Bunun se
bebi; Anayasanın 10 gün zarfında foizi bütçe
nin görüşülüp bitirilmesine mecbur kJlması-
du. 

Muhterem arkadaşlar, malûmunuz olduğu 
üzere, bütçe müzakereleri evvelce geceli gün
düzlü devam etmekte idi. Bu kere Danışma Ku
rulunda görüşüldü. Bu bütçe Senatodan iki ay 
önce çıktığı cihetle, müzakerelere 19.00 a ka
dar devam edelim. 19.00 dan sonra etmiyelim 
diye, eğer yanılmıyorsam, karar ittifakla veril
di. Danışma Kurulu kararı da Heyeti Umu-
miyeyc gelerek oylandı, kabul edildi. İçtüzükte 
yazılı konuşmalar 20 dakikayı geçemez diye 
bir hüküm vardır. Buna rağmen Muhterem Se

nato bütün grup sözciLorine, hattâ diledikleri 
beğendikleri bâzı arkadaşlara, teklif üzerine 
20 dakikadan fazla konuşma hakkı tanınmış
tır. İçtüzüğe rağmen Heyeti Umumiye hem gün
demine hâkim, hem de duruma hâkim olmuş
tur. Hakikat benim bildiğim kadarı ile budur. 
Fakat münakaşasını sonra yaparız. Ben bu
nu kıymetli bir tenkid addederim. Bütçe mü
zakerelerinin uzamaması için başka arkadaşı
n ın bu münakaşaya katılmamasını rica eder, 
sözlerimi bitiriyorum. 
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C. Senatosu B : 78 7 . 5 . 1965 0 : 1 
6. — GöRt) 

t. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyona raporu (Millet Meclisi 
1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/540) (S. Sayı-
yısı : 587) (1) 

E — Adalet Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Adalet 
Bakanlığı bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Söz istiyenleri arz ediyorum: Grupları adına 
söz alanlar: O. H. P. Grupu adına Sayın Salih 
Türkmen, Millî Birlik Grupu adına söz alan, 
yok. Kontenjan Grupu adına, söz alan yok. 
Adalet Partisi Grupu adına, Sayın Erdoğan 
Adalı, Y. T. P. Grupu adına?... Yok. O. K. M. P. 
Grupu adına 1. Yok. M. P. adına yok. Bağım
sızlar adına?.. Yok. Şahısları adına ise, Ömer 
Ucuzal, Ekrem Özden, M. Yılmaz İnceoğlu, 
Sırrı ITzıınhasanoğlu, İsmail Yeşilyurt, Rifat öz-
lürkçine, arkadaşlarımız söz almışlardır. 

Buyurun Sayın Salih Türkmen. 

V. H. P. (İRUPU ADİNA SALİH TÜRK
MEN (Ağrı) — Yüksek huzurun uza Halk Par
tisi Senato Grupu adına Adalet Bütçesi münase
betiyle maruzatta bulunmak üzere çıkmış bu

lunuyorum. 

Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle arz 
edeceğim temenni ve isteklerden maksat, büt
çeyi getiren iktidarı veya Adalet Bakanını ten-
kid. değildir. Maksadımız iktidarda hangi parti 
veya partiler olursa olsun, nasıl bir adlî nizam 
arzuladığımızı ve bunun tahakkuku için gerekli 
belli - başlı şartlara işaret etmek içindir. 

Muhterem arkadaşlar, demokratik ve adlî 
nizamın bilhassa en mühim iki unsuru olan adlî 
mevzuat ve adlî personelden kısaca bahsedece
ğim. 

Bu bütçenin birinci defa Senatoda görüşül
mesi sırasında, bu mevzulara kısaca temas et
miştim. Bunun için bu defa evvelki mâruzâtı
mı tekrar etmiyeceğim. Esasen bu mevzudaki 
aksaklık ve noksanlıkların büyük bir kısmı di
ğer parti grupları adına konuşan sayın sözcü 
arkadaşlar ve muhterem senatörler tarafından 

(1) 587 S. Sayılı basmayazı 5 . 5 . 1965 ta
rihli 76 net Birleşim tutanağı sonun eladır. 

LEN İŞLER 

ifade edilmiştir. Bunlar başka başka cepheler
den ele alınmış olmakla beraber, teşrih tarzları 
farklı olmakla beraber, esasında birlik vardır. 

Çünkü adalet üzerinde parti menfaatleri ile 
ihtilâfa düşmeye ve spekülâsyona müsaidolmı-
yan, Türk milletinin bütünü ile aynı his ve 
ümitlerle bağlı bulunduğu mukaddes bir mef
kuredir. 

Bu itibarla Sayın Adalet Bakanının Adalet 
Bakanlığı bütçesi münasebetiyle Büyük Millet 
Meclisinde yaptıkları tenkidleri bu defa hasbel
kader bu müessesenin başına geldiği için ken
disine tevcih etmiyeceğimiz gibi, geçen defa bu 
bütçe burada konuşulurken Sayın Adalet Par
tisi Grupu sözcüsü tarafından bâzı müesseseler 
izah edilirken, meselâ tahsisat verilirken, Mali
ye Vekâletinin Adalet Bakanlığına tahsisat ver
mekte biraz titizlik gösterdiğini fakat, Adliye 
Bakanının da bunda kâfi derecede ısrar etmedi
ğini bu iktidarın da adalete verdiği önemi gös
terdiği şeklindeki ifadelerin üzerinde durarak 
kısır parti münakaşalarının üzerine çıkarak esas 
dâvaya sadık kalarak ihtiyaçlarımızı arz ede
ceğim. 

Üzerinde durmak istediğim esaslı unsurlar
dan birisi adlî mevzuattır. Sayın arkadaşlarım, 
adalet mekanizmasının müstahdemi olan perso
nel ne kadar mükemmel olursa olsun bu hizme
tin lâyıkiyle ifası için evvelâ iyi bir mevzuata 
ihtiyaç vardır. Dâvaların zamanında netice 
vermediği ve sürüncemede kaldığından şikâyet 
etmek istenmiyorsa, evvelâ buna mâni olan, 
veya kâfi derecede süratli işlemesine mâni olan 
ahkâmın ısdar edilmesi icabeder. Bugün Tür
kiye'de dâvaların sürüncemede kaldığından şi
kâyet edildiğini işitmiyen yoktur ve bu dâvala
rın sürüncemede kalması bizatihi dâva adedini 
çoğaltmakta ve dolayısiyle sürüncemeye sebebi
yet vermektedir. Birçok kimseler bilirler ki, dâ
va mahkemeye gittiği vakit geç biter ve bu
nun için mahkemeye gitmezler. Bâzıları da 
dâvanın acı neticelendiğini bildiğinden ihtilâf 
yaratır, mahkemeye gider ve iki sene sonra 
mahkeme karar verdiği vakit bu müddet zar
fındaki kazancı kendisine terettübedecek mah
keme masraflarından fazla olduğu için dâva ya
ratırlar. O halde buna bir çare bulmak lâznn-
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dır ve teşriî organ olarak biz bu meselenin I 
üzerine eğilmek mecburiyetindeyiz. Bu derde 
çare bulmak için usul kanunlarının tadili ge
rekmektedir. Senelerden beri bu söylenir, fa
kat senelerden beri ne hukuk usulü ne de ceza I 
usulü tadil edilmemiştir. Gerçi Ceza, Usul Hu- I 
kukunun tadili büyük zamana mütevakkıf ol
duğu için, hepsinin birden tadilini beklerken I 
bâzı maddelerin tadili için bir tasarı sevk edil- I 
miş ise de maalesef bugünkü zaman içinde bu I 
lâyihanın kanunlaşacağını zannetmiyorum. I 

Bu mevzuda mühim olan bir kanun da, Yar- I 
gıtay Teşkilât Kanunudur. Gerçi bu, Meclise 
gelmiştir. Fakat halen maalesef lâzımgelen sü- I 
ratle kaııımlaşmamıştır. Ümidederiz ki, bu ka- I 
nun biran evvel Meclisten çıkar ve Senatodan I 
geçerek meriyete girer. Ve hizmete faydası I 
olur. 

Keza Hâkim ve Savcılar Kanuna ve Mah
keme Teşkilâtı Kanununu çıkarmak da zaruridir. 
Bunlar gibi hizmetin iyi ifa edilebilmesi için 
Avukatlık Kanununu da üzerinde durulacak 
mevzulardan birisidir. Çünkü hayatımızda 
daima cemimette avukatlık hizmetinin iyi ifa 
edilmediği veyahut bu meslek mensuplarından şi
kâyet edildiğini işitiriz. Buna mukabil, biz de 
teşriî organ olarak maalesef bu müessese üze
rine kâfi derecede eğilmiş değiliz. Meselâ 
memleketimizde bazan bir avukata, vekâlet gös
terilmeden dâva dosyasını göstermemek gibi 
âdemiitimat beyan edilir. Halbuki başka mem
leketlerde avukata o kadar kıymet verilir ki, 
bir avukat mahkemeye bir yazı yazar. Müvek
kilinin §u şahısta bu kadar alacağı vardır. 
Vesikası elindedir. Borç muaeceliyet kesbetmiş-
tir. «İhtiyati haciz karan verin» dediği za
man mahkeme hiçbir delil aramadan ihtiyati 
haciz kararını verir. Fakat karşı taraf itiraz [ 
eder de bunun yalan olduğu meydana çıkarsa 
o vakit avukatın da başına gelmiyen belâ kal
maz. Ama biz avukata bu yetkiyi de vermeyiz, 
bu önemi de vermeyiz. Onun için avukatlık 
meslekinin bir kaptı - kaçtı meslek olmaktan çı
karmak ve meslek mensuplarının istikballerini 
teminat altına almak ve buna mukabil mesuli
yetlerini artırmak lâzımdır. Bunun için bu | 
mevzu üzerinde durmak adli mekanizmanın dü
zeltilmesi için zaruridir. Dâvaların çoğalma
sına sebebolan içtimai ortamımız da mevcuttur, j 
Meselâ memleketimizde hukuk ve ceza dâvala- ; 
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I rımn çoğu arazi ihtilâflarından çıkmaktadır. 

Türk köylüsü toprağına çok bağlıdır. Fakat 
maalesef çoğunun tapusu yoktur. Tapusu varsa 
kadastrosu yapılmadığı için, hudutları tesbit 
edilmediği için çok zaman bunu tâyin etmek 

I için avukatla şahit beyanına müracaat edilir. 
Bu da bazan bilerek veya bilmiyerek çok deği-

I şir. Bu da dâvaların çoğalmasına sebebiyet 
I vermektedir. Bugün Temyiz Dairesinde 9 dai-
I renin beşi müstakillen gayrimenkul dâvalarına 
I bakar. Diğer bâzı daireler de dolay isiyle gay-
I rimenkul dâvaları ile alâkalı- dâvalara bakar

lar. Bu da gösteriyor ki; arazi ihtilâfları mem-
I leketimizde çok büyük ihtilâflara sebebiyet ver-
I inektedir. O halde bu dâvaların azaltılması için 
[ bu arazi dâvalarının halledilmesi lâzımdır. Bu-
I nun en başında kadastro meselesi gelir. Gerçi 

Tapulama Kanunu ile bu derde bir dereceye 
kadar çare bulunmak yoluna gidilmiştir. Gerçi 
dün Devlet Bakanı Sayın Mehmet Altmsoy bu 
kadastro işinin biraz himmetle 25 senede an
cak ikmal edilebileceğini söyledi. Ama biz baş
ka mütehassıslardan işittiğimize göre bugünkü 
tempo ile değil elli sene, 100 senede bu tapu
lama işini bitirmemize imkân yoktur. Bundan 
dolayı dâvalarımızın daha çok sürüncemede 

kalacağını göstermektedir. Buna muvazi ola
rak toprak tevzi komisyonları da hizmet gör
mekteler ise de, bu komisyonların da gittikleri 
yerlerde daima büyük şikâyetler olmaktadır. 
Bu itibarla en iyi çarenin tapulama keyfiyetine 
sürat verilmesi ve gerek köylerdeki tapulama ge
rekse şehir kadastro işlerinin biran evvel ikmal 
edilmesi zaruridir. 

Malûmunuzdur ki; meraların mülkiyeti Hazi-
| nenin, intıfaı da köylünündür. Ama bu intifa 

dolayısiyle köylüler birbiri enine girmekte ve 
bunun için büyük hukukî dâvalar, hattâ kanlı 
ceza dâvaları meydana gelmektedir. Mera hak
kında bir kanun çıkarılması hem bu dâvaları 
azaltmak ve hem de meralarımızın gelişigüzel 
tahribedilmesini önlemek ve memleketimizin ik
tisadiyatı bakımından zaruridir. İhtiyaçlan arz » 
ederken, bunun mesulü Adliye Vekâleti veya 

I bugünün iktidarı olduğunu arz etmek istemi
yorum. Bu ihtiyaçlar eskidenberi devam etmek
tedir. İktidarda kini olursa olsun bu ihtiyaçla-

i ra cevap vermek mecburiyetindedir. Muhterem 
; senatörler, tatminkâr olmıyan veya hiç mevcu-
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dolmıyan kanunlarımızı mevzuatımızı 20 daki- I 
kalık tahdidedilmiş bir süre zarfında saymak
la becereceğime kaani değilim. Geçen konul
mamda da arz ettiğim veçhile, son Anayasa ila 
hâkimlerin özlük ve teftiş işleri Yüksek Hâkim
ler Kuruluna verilmekle, bugün Adliye Bakan
lığının en mühim vazifesi savcılar, zabıt kâtip
leri, icra memurları, noterlerden başka en mü
him vazifesi kanun yapmaktır. Bunun için ha
nım yapmak vaoife&i üzerinde öncünle durmak 
ve bakanlığa bağlı bir kanun tetkik ve hazırla
ma kurulunun kurulması ve bu itibarla mevcut 
kanunların noksansız olarak ıslahı ve diğerle
rinin de Meclise sevk edilmesi üzerimde önemle 
durulması ve hattâ memleketimizde bugün o 
kadar çok kanun vardır ki, buna kanun enf
lâsyonu diyebiliriz. Bunun içinden vatandaşlar 
değil birçok hukukçular bile bu kanunların 
içinden çıkamaz hale gelmiştir. Bunun için İs- I 
viçrcnln yaptığı gibi bu kanunların kadifl'kas-
yonu, bir yere toplanma hizmetinin becerilebil-
mesi bu memlekete yapılacak en büyük hizmet 
tir. 

Mevzuata bu şekilde temas ettikten sonra 
şimdi biraz da adlî personelden bahsetmek is
tiyorum. 

Adlî mekanizmanın iyi işlemesi için kanun 
unsuru kadar personel unsuru da mühimdir. 
Çünkü, kanunlar ne kadar iyi olurlarsa olsun
lar, bunu tatbik edecek personelin de iyi vasıf
ta olması lâzımdır. Çünkü en iyi kanun bile 
buna ehil olmıyan personel elinde kötü tatbik 
edilir. Buna mukabil en kötü bir kanun bile 
icabında ehil bir personel elinde kusurunu azal
tarak tatbik etmesi mümkündür'. Nitekim Ceza 
kanunlarımızda da suça daima, asgari âzami ce
za haddi tâyin edilir. Hâkim vaziyete göre, iç
timai faydaya göre, suçun derecesine göre, bu 
âzami ve asgari hadler içerisinde cezayı tâyin 
eder. Ve cemiyete fayda sağlar. Hele hukuk sa
hasında hu daha fazla görünür. Çünkü vazn 
kanun der ki; evvelâ kanunu tatbik eder, eğer 
kanun yoksa kendisi vazn kanun olsaydı nasıl 
yaparsa öyle halleder. Bu itibarla hâkime ica
bında vazn kanun rolü verildiğine göre, hâ
kimlerimizin muayyen vasıfta bir ehliyetle ha
zırlanmış olması lâzımdır. Şurasını şükranla 
arz etmek isterim ki, adli mekanizma denince 
en evvelâ akla gelen mahkomolerdir. Bunlara I 
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müddeiumumiler hâkimler ve kâtipler de dâ
hildir. Hemen her devirde bu insanlar çok ağır 
olan vazifelerini büyük fedakârlıklarla ve çok 
zaman insan gücü üstünde bir ceht sarf ederek 
yapmak gayreti içinde bulunmuşlardır. Fakat 
bununla, bu meslekte hiçbir kusur bulunmadı
ğını söylemek istemem. Filhakika son Anayasa 
ile memleketimizde hâkimlere verilen önem çok 
büyüktür. Memleketimizde çift meclisten baş
ka bir de Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 
Yani mahkemelerden çıkan kanunların bile 
Anayasaya uygun olup olmadığını on son mu
rakabe olarak nihayet Anayasa Mahkemesini 
kabul etmişizdir. Hiçbir idari tasarruf idari ka
zanın murakabesinden hariç tutulmamıştır. Bu 
itibarla hâkimlerimize verilen önem ve kıymet 
haddizatında yerindedir. Ve hâkimlerimiz bu
na lâyıktır. Ama o kadar itibar ettiğimiz, gü
neş gibi lekesiz olmasını istediğimiz bu zümre
nin içinde acaba hiçbir tane buna lâyık olamı-
yan veyahut kendi kusurları ile bu zümreye 
söz getiren kimseler olmaz mı? Bundun sonra 
olmıyacak mıdır? Bunu iddia etmek mümkün 
değildir. Bilhassa bu müesseseye verdiğimiz 
önem İtibariyle bu müessese üzerinde durma
mız lâzımdır. Nitekim Kurucu Mecliste Anaya
sa hazırlanırken hâkimler hakkında da bir tas
fiye düşünülmelidir. Mademki, hâkimlere bu 
kadar kıymet veriliyor, o halde bunların için
de buna lâyık olmıyanlar tasfiye edilsin mese
lesi üzerinde duruldu. Fakat neticede dendi ki, 
bu tasfiye idare tarafından yapılırsa belki da
ima ehil olan değil de, daha becerikli olan, da
ha mensubiyet iddia edilen. Fakat bu zümrede 
kalmaması lâzımgolcn kurtulur, fakat vazifesi
ne sadık ve kendisini İyi tanıtmıyan ehil insan
ların zarar görmesi ihtimali vardır. Bunu ida
re yapmasın, bunu adli makamlara bırakalım 
kendileri yapsınlar ve bu suretle hâkimlerin 
bütün tâyinleri ve terfihleri ve murakabesi ida
renin elinden alınarak Yüksr<k Hâkimler Kuru
luna verilmişti'. Bunun faydalan çok büyük
tür. Çünkü bugün artık Türkiye'de iktidarda 
hangi parti olursa olsun, iktidar kimin elinde 
bulunursa bulunsun, fakat şunu iftiharla söyli-
yeyim ki, bugün mahkemelere tesir etmeye hâ
kimlerin üzerinde tesir yapmaya imkân yoktur. 
Hâkimlerin istikballeri temin edilmiştir ve bu
nun sayılamıyacak kadar faydaları vardır. Ama 
şunu üzülerek arz edeceğim : 
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Bununla beraber Yüksek Hâkimler Kurulu 

bu murakabe ve hâkimlerin içinde bu vazifeyi 
lâyıkiyle yapmıyanlarm bulunması veya tesbiti 
rolünü kâfi derecede yerine getirmsmiş ve geti
rilmemektedir. Sebep de, bunlara bağlı bir tef
tiş kurulu yoktur. Ben geçen konuşmamda bu 
hususta malûmat arz ettiğim için fazla dıırmı-
yaeağım. Şunu hulasaten arz etmek isterim. Bu
gün bile Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı hâ
kimlerden müteşekkil bir teftiş heyeti kurulabi
lir. Bu teftiş heyeti vasıtasiyle hâkimlerin mu
rakabe edilmesi lâzımdır. Çünkü halen birçok 
şikâyetler olmakta ve bâzı hâkimlerin dâva ka
rarlarını aylarca yazmadığı, veya zamanında 
mahkemeye gelmediği, çünkü kendisini bizde 
murakabe edecek bir uzuv bulunmadığından do
layı şikâyet edilmektedir. Bir dâvanın geç bit
mesi ne kadar zarar tevlidederse etsin, bir hâ
kim hakkında şikâyet vukubulduğu halde bu şi
kâyetin geç neticelenmesi kadar mühim değil
dir. Bir hâkimden şikâyet edildiği zaman bu şi
kâyet bütün adliyeye intikal eder. Buna bir ça
re bulmak lâzımdır. 

Hâkimlerin yetişmesi bakımından mühim 
olan meselelerden birisi de, bugünkü durumu 
yaratan hususlardan birisi de, yani Yüksek Hâ
kimler Kurulundan şikâyet ederken bizim de 
teşriî Meclis olarak bir Kusurumuza işaret etme
den geçemiyeceğim. Bu Yüksek Hâkimler Ku
ruluna bir senedir iki üyenin seçilmesi lâzımgc-
lirken maalesef bu üyeleri seçemiyorum. Halbu
ki, gönül isterdi ki, burada artık parti menfaat
lerinin, taraf tutmak gibi hislerin üzerine çıka
rak bu müessese içinde bu vazifeye lâyık iki ar
kadaşımızı biran evvel seçmek suretiyle bu mü
essesesinin biran evvel faaliyetine imkân veril
mesi lâzımken maalesef biz de bu kusuru işledik 
ve bundan da şikâyetçiyiz. Hâkimlerin yetişme
sinde bugün terfih kıstası olarak not alma sis
temi de maalesef tatminkâr değildir. Birçok yer
lerde kararın bozulması ile ve tasdiki ile hâkim 
not alır. Halbuki meselâ bâzı orman mıntıkala-
rmdaki hâkimler verdikleri kararlardan % 100 
emindirler. Cezayı tecil etmek de kendi yetkisi 
dahilindedir. Fakat sırf diğer taraf temyiz et
sin de not alsın diye temyiz ettirir. Ve tabiî Tem
yiz Mahkemesi de bu kararı bozmaz, not alır ve 
bu hâkim terfi eder. Fakat daha ehil olan ve çok 
çalışan bir hâkim ise kararı bozulduğu için fena 
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not alır. Burada hem hâkimi seçmekte iyi kıstas 
bulunmamıştır, hem de bundan hizmet sarar gör
mektedir. Bunun için ayrı bir sistem bulunmalı
dır. Ve nihayet bugün hâkimlerin yetişmesin:îe 
rolü olon, faydası olan bir. müecacce de Temyiz 
Mahkemesinin kararlarıdır. Yüksek 'Senato bilir 
ki, Temyiz Mahkemesine giden kararlar orada 
tasdik edilir veya bozulur. Fakat bu tasdik edil
me veya bozulması mühim değildir. Bir de ne
den bozulduğu veya tasdik edildiği hususundaki 
esbabı mucibedir. Bu erbabı mucibe ile hâkim 
veya diğer pratisyenler neden bu şekilde bozul
muştur veya muayyen kanunun ne şekilde anla
şılması veya tatbik edilmesi hususunda ışık bu
lurlar. 

Maalesef bugünkü temyiz içtihatlarında ve 
bilhassa onanma kararlarında bu ışık tutmayı 
göremiyoruz. Çok zaman esbabı mucibeden mah
rumdur. Ama bunun sebebi Temyiz Mahkemesi
nin değil der. Yine belki Hükümet veya teşrii 
meclislerin bu mesele üzerinde kâfi derecede 
eğilm ediğidir. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen bir dakikanız 
kaldı, lütfen bağlayınız. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Peki 
ofendir.n, bugün Temyiz Mahkemcöine senede 
ikiyüz tün dosya gelir. 200 000 dosyaya bakan 
bir Temyiz Mahkemesi gayet tabiîdir ki, hepsi
ne esbabı mucibe yapamaz. Mümkün mertebe 
kararı görür, kararı, teyiden tasdik eder ve
ya bozar. Fakat gereği derecede içtihat yarata
maz. Buna çare bulmafe için iki yol vardır. Ya 
istinaf Mahkemesi kurulur. Bu 'itibarla bir 
maddi hâdise ve vakayı istinaf mahkemesi hal
leder. Fakat kanun yapma rolü Temyiz Mah-
kemesinindir. Ya bunu yapar veya bugünkü 
şartlar müsait değilse ki ben buna şartlar mü
saittir diyorum. Ama bâzı âlimler memleketi
miz için bu mümkün değildir, diyorlar. O za
man bu mesele bir tarafa bırakılır. O zaman da, 
Temyiz Mahkemesi dairelerinin adedini çoğalt
mak suretiyle iş adedinin azaltılması ile kâfi 
derecede vakit bırakmak suretiyle bu içtihat 
yaratma imkânının temini lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ver
mem lâzımgeldiği Reis Beyefendi tarafından ih
tar edilmiş bulunuyor. Binaenaleyh son söz 
.olarak Adliye Bakanlığından ricamız ve te
mennimiz şudur: Gerek bu bütçe zamanında ve 
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gerekse daha evvelki konuşmalarımızda, gerek 
tarafımızdan gerekse arkadaşlarımız tarafın
dan mütaaddit temennilerde bulunuldu. Ve da
ha evvelki, Adliye Vekili de bu istenen noksan
lıkların yakında ya "kanunlaşacağını veyahutta 
yakında Meclise sevk edileceğini söylediler. Biz, 
Bakan değişmekle beraber, ihtiyaçlarımızın 
değiştiğine kaani değiliz. İhtiyaçlar devam et
mektedir. Bu itibarla Yüksek Bakanımızdan 
ricamız bu meseleyi, yani selefinin kabul etti
ği şeyleri kendisi de benimsesin. Ve 1966 Büt
çesi geldiği vakit bu noksanların kanunlaştığı
nı, artık bunlara ihtiyaç kalmadığını görerek 
bahtiyar oluruz. Bu şekilde sözlerime nihayet 
verir hepinizi hürmetlerimle selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
^ayın Erdoğan Adalı, buyurun. 

A. P. (İKUPL ADINA LPDOoAN ADALI 
(İstanbul) -- Sayın Başkan, muhterem sena
törler, 

Adliye Vekâleti 1965 yılı Bütçesinde trupu
muzun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, tesadüf, ben sözle
rime kıymetli muhterem arkadaşımız Halk Par
tisi Sözcüsünün mevzuu bıraktığı yerden de
vanı edeceğim. Bu Teşkilât Kanunu muhterem 
arkadaşlarım, geçen sefer de bunu tekrar et
tik. Teşkilât Kanununun çıkarılamamasını ten-
kid ettik. 

Teşkilât Kanunun üzerinde durmamızdaki 
maksat şu: Teşkilât Kanunu çıkmadığı içindir 
ki, Adliye Vekâleti faaliyetlerinde vekillerin 
şahsi tutumları içeresinde kalmıştır. Vekille
rin görüşlerine göre, vekillerin kanaatlarına 
göre bâzı kanunlar hazırlanmış veyahut da 
Meclise getirilmiş; bir kısmı Vekil değiştiğinde 
ondan sonra- gelen Vekil yeni bir tutum getir
miştir. 

Bu Adliye Vekâleti Teşkilâtının Teşkilât 
Kanununun çıkarılmasından doğmuştur. Sa
yın Salih Türkmen'in de söylediği gibi, Adliye 
Vekâleti Devletin çatısını tutan bir Vekâlettir 
Bu Vekâletin vekillerinin değişmesinin memle
ketin adliye cihazında hiçbir tesiri olmaması 
lâzımgelir. 
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Buna misal olmak üzere, 1964 yılı Bütçesi 

yüksek huzurlarınızda görüşülürken, o zaman
ki Sayın Adliye Vekili : Adliye mahkemeleri
nin kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının, 
T. O. Kanunu tasarısının, Ceza Muhakemeleri 
Usulü kanun tasarısının, Hukuk Usulü Mu
hakemeleri kanun tasarısının. Uyuşmazlık mah
kemesi kanun tasarısının Adliye Vekâleti mer
kez teşkilâtı kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olduğunu ve en kısa zamanda Meclise sevk edi
leceğini vail buyurmuşlardı, ondan sonra gelen 
Sayın Adliyi? Vekili Sırrı Atalay Adalet Bütçesi
nin müzakeresi sırasında, Bütçe Komisyonunda 
C. M. U. Kanun tasarısının 1965 yılının 1 nci 
ayı dolmadan Yüksek Meclise sevk edileceğini. 
keza kendi tâbirleri ile değişe değişe yamalı 
bohça olan Türk Ceza Kanunu tasarısının 1965 
tasarısının 1965 Mart ayı başında Yüce Meclise 
sevk edileceğini vait buyurdular ve aynen de
diler ki, ayrıca «ben şahidoldum bundan 8 yıl 
önce bu bir ay meselesi değil bir gün meselesi 
dediler, aradan 8 yıl geçti gelmedi. Fakat ben 
Yüksek Meclisin huzurunda vaadecliyorum en 
geç Mart ayında Türk Ceza Kanunu yeni şekli 
ile Meclise gelecektir.» 

Mart ayı da geçti, Sayın Sırın Atalay Hü
kümet değişikliği d o layı siyi e ayrıldı. Fakat ne 
Türk Ceza Kanunu geldi, kendileri sekiz yıl 
beklemişlerdi. Biz de daha her halde bir se
kiz yıl bekleriz. Fakat ne Ceza Kanunu gele
cek ne usul kanunları gelecektir. Her sene büt
çelerde sözcüler çıkacak ve arkadaşlar çıkacak 
burada konuşacaklar. Hiçbir değişiklik olını-
yacaktır. İşte bu Teşkilât Kanununun, Merkez 
Teşkilât Kanununun mevcudolmamasından ve 
Adliye Vekâleti gibi temel olan ve üzerinde 
hiçbir politik tesirin olmaması lâzımgelen bir 
Vekâlette halâ tutumun vekillerin şahsi kana
atine bağlı olduğunu göstermektedir. Yine bir 
misal arz edeyim : 

Bu seneki bütçe müzakerelerinde Bütçe Ko
misyonunda bugünkü Vekil Sayın İrfan Baran, 
Avukatlık Kanunu dolayısiyle arkadaşlarımı/ 
fikirlerini beyan ettiler ve bugünkü Avukatlık 
Kanununun artık miyadmı doldurmuş ve mü
dafaa mesleğine hizmet eden avukatların sosyal 
emniyetlerini ve geleceklerini emniyet altına al
manın lüzumuna işaret ettiler., Sayın Sırrı Ata
lay Adliye Vekili iken birinci reddedilen büt-
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ee müzakere edilirken kendileri adalet mensu
bu olan avukatların adaletin üçüncü ayağı olan 
avukatların, sosyal emniyetlerinin teminat al
tına alınacağını beyan buyurmuşlardı. Ve bu
nun hattâ ne şekilde finanse edileceği hakkın
da komisyona izahat vermişlerdi. Geçen gün 
de bir makale yazmışlar gazetede onu da oku
dum. 

Fakat yeni Adalet Vekilimiz Bütçe Koalis
yonunda bu husus kendisine sorulduğu zaman, 
avukatların sosyal güvenlikleri için ne~ tasarı
mız var ne de böyle birşey düşünmekteyiz. Bu 
selefimizin şahsi bir tasavvuru olsa gerektir, 
buyurdular. Şimdi görülüyor ki arkadaşlar tu
tum şahsidir, indidir. Kendi mütalâalarından 
ibaret kalmıştır. Ve biz Sayın Salih Türkmen'in 
de işaret buyurdukları gibi. Adliye Vekâletini 
ve Adliye Vekâletinin tutumunu bu zihniyetten 
kurtarırı ak istiyoruz. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda mut
laka değişiklik yapılmalıdır. Adliye Vekâleti
nin artık yeni bir görüşle karşımıza gelmesini 
beklemek hakkımızdır. Her sene bütçelerde ol
duğu gibi, bu seneki bütçede de alışkanlıklar 
devam etmiş ve normal hizmetlerin dışında ye
ni bir değişiklik getirmemiştir. Meselâ, hazır
lık tahkikatında mevcut tatbikatı ve mevzuatı 
bırakmak lüzumu vardır. Vatandaşın haysiyet 
ve hürriyetini daha emin ve bilgili ellere ver
mek zaruridir. Bugün ilk tahkikat Anayasada
ki vatandaş hakları bakımından teminat olmak 
vasfını kaybetmiştir. Hiçbir hukukî formasyo
nu bulunmıyan gördüğünü ve duyduğunu yan
lış takdir eden polis ve jandarma vasıtasiyle 
tanzim edilen zabıtlara müstenit iddianameler
le açılan dâvaların büyük kısmı beraatle netice
lenmektedir. Beraat eden vatandaşlarımız ne 
olmaktadır? 466 sayılı bir Kanun vardır. Ka
nun dışı yakalananlar ve tutuklananlara verile
cek tazminattan bahsetmektedir. Bu seneki 
bütçemizde bu tahssiat 100 000 liradır. Bu 
yüz bin liranın ayrılmış olması bu kanunun. 
Anayasanın açık hükmüne rağmen bu sone de 
tatbik edilmiyeceği demektir. 

Bilhassa siyasi toplantılarda yapılan konuş
malar dolayısiyle tutulan zabıtlar, toplantıla
rı Hükümet komiseri olarak takibeden zabıta 
memurları tarafından her zaman vukufla ve sa-
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dakatle tutulamadığından Yüksek Heyetinizin 
malûmu olan muvazaa ve ihtilâflar doğmakta
dır 

Bu sebeple bilhassa seçimlerin yaklaşmış 
bulunması ve gelecek Meclisin birtakım kırıcı 
ve partilerarası münasebetleri bozan ve iç po
litika tansiyonunu yükselten tartışmalara hedef 
olmaması için, siyasi toplantılardaki konuşma
ların künhüne vâkıf olabilecek ehil memurlar 
tarafından takibi ve mutlaka konuşmaların 
savcılar tarafından teype aldırılması şarttır. 
C. M. U. Kanunu tadili hazırlanırken sorgu hâ
kimliği müessesesinin de ele alınması zaruridir. 
Bugün gerek tatbikatçılar, gerek doktrinciler 
sorgu hâkimliği müessesesinin lüzumsuz olduğu 
noktasında ittifak halindedirler. 

Muhterem arka daşl arı m, 
Vekâletçe Meclise sevk edilmiş olan kanım 

tasarıları komisyonlarda ve Meclis gündeminde 
beklemektedir. Bunların, başlıcaları Hâkimler 
ve Savcılar kanunu, Kat mülkiyeti kanunu. 
Patronaj kanunu, Oocük mahkemeleri kanunu 
tasarısı. 

Bu tasarıların hepsi ayrı ayrı ehemmiyeti 
olan ve içtimai bünyemizi yakından ilgilendi
ren kanunlardır. Bunların da Meclis komis
yonlarında olgunlaştırılarak kanunlaşmasını 
temenni etmekteyiz. Bilhassa Kat mülkiyeti 
kanununun bu devirde kanunlaşması çok fay
dalı olacaktır. Yüksek malûmunuzdur ki, kat 
mülkiyeti diye bir mülkiyet bugün mevcut de
ğildir. 

Kat mülkiyeti 1954 tarihinde Tapulama Ka
nununda yapılan tadilâtla tatbik imkânı bulun
muştur. 

10 sene müddetle şüyuu idare mükellefiyeti 
konulmuştur, 1954 ve 1955 yılında yapılan bina
lar ve satılmış olan katların 10 yıllık müddeti 
dolmuştur ve bugün maflıkemelerde birçok iza
le! şüyu dâvaları açılmaktadır. Ve vatandaşın 
bütün hayatı boyunca biriktirip satınaldığı bir 
kat, spekülatörler tarafından izalei suyu dâva
sı açılmak suretiyle ellerinden alınmaktadır. 
Bunun için de bu Kat mülkiyeti kanununun bu 
devrede çıkmasını temimi etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, toprak dâvası dola
yısiyle tapulama işlerinin memleketimiz için 
olan önemi izahtan varestedir. Bu hususta ge
çen bütçede yaptığımız konuşmada 509 sayılı 
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Tapulama Kanunu ile alınarak Adalet Bakanlı
ğı Bütçesinin (L) cetveline dâhil edilmiş olan 
100 acled hâkim kadrosu ile 1.15 aded kâtip ve 
150 aded mübaşir kadrolarının serbest kalma
sını talebetmiştik. Şükranla kaydetmek iste
riz ki, bu seferki bütçede bu 100 aded hâkim 
kadrosundan 45 i ve 2G5 kâtip ve mübaşir kad
rosundan da 140 tanesi serbest bırakılmıştır. 
Bu hususta Hükümete tefekkür ederim. 

Ceza evleri ve infaz sistemine gelince; ar
kadaşlarım bu infaz mevzuu; 150 sene evvel 
Bcccaria tarafından suçlar ve cezalar adlı ki
tapta yazılmış olan şu cümleyi arz etmek is
terim. «Kanunlar bâzı ahvalde vatandaşları 
bir şahıs olmaktan çıkararak, bir şey olmala
rına müsaadede bulundukça hürriyet asla mev-
cudolmaz.»' Bizim-infaz sistemimiz maalesef va
tandaşı insan olmaktan ziyade bir şey imr 
gibi muameleye tabi tutmaktadır. 

Bugünkü infaz sistemimiz temeli itibariyle 
6988 savdı Kanımla muallel T.C.K. 13, 16, 17 
muvakkat 1 ve 2 nci maddelerinde yer almakta
dır. 

Müterakki sistemin 'bir devamı mahiyetinde 
teblkki edilen bu sistem, 6123 sayılı Kanunla 
T.C. Kanununda yapı1 an tadilâtla tamamen veç
hesi değiştirilmiş ve hiçbir ilmî istinad.gâhı 
kalmamıştır. 

Bildim bütün medenî mem'dketlerde cezala
rın ş"\hsiliği prensibi yaır.nda infazı da tama
men şahsilcştirecek prensibe dayanan hükümler 
vazolunmuş ve müspet neticeier alınmıştır. 

infaz sistemimizin gayriilmî ve prensipten 
mahrum bulunduğu gerçeği zaman zaman Yük
sek Umurunuzda Adliye vekilleri tarafından 
drılıi kabul ve ikrar edildiği halde bugüne ka
dar ancak geçici ve nisbe'ten fayda sağhyabile-
cek tedbirler dışında bugünkü infaz ilmine uy
gun ve prensip koyucu kanunlar getirilememiş
tir. Ceza Kanununun tadili hazırlıkları yapıl
dığı şn. sırada infaz sistemimizin de yeni baş
tan kuru1 ması ve ayrı bir kanun içinde tanzimi 
zaruridir. 

Bıı arada bilhassa kısa hapis cezaları üzerin
de ^ceen bütçede de temas ettiğimiz noktayı 
•belirtmek isterim. Kısa hapis cezaları yerine pa
ra cezalarının konu1 m ısı zarureti vardır. Ba
kamlarını geçen bütçede arz etmiştim. 

Ilapb'anelerimize gelince; bugün mevcut 623 
seza evimizden 283 ü yeni ceza evidir. Diğer 
315 ceza evimiz hiçbir vasfı itibariyle ihtiyacı 
karşılamayan gayrisıhhi ve gayriinsani ve 
katiyen ıslailı edsei değildir. 

Geçenlerde bir kitap okudum, dünya hapisa-
neeiliğinin bsbası ile tesmiye edilen Iloıvard 
i :imli 'bir İngiliz gezisi sırasında Türkiye'yi de 
ziyaret etmiş. O devirde hapisanelerimizi yani 
imparatorluk devrinde hapisanelerimizi ne vazi-
yette gördüyse. ne şekilde tasvir ediyorsa bugün 
de kapitallerimizin büyük bir kısmı maalesef 
aynı vaziyettedir. 

ıSenedo ikiyüzlün kişi ceza evlerine girip çık
mak! Pdır. Bunun 40-50 'bini daimî mahkûm 
o1 arak kalmaktadır. Bu 40-50 bin mahkûmun an
cak yedrbin taneli çalışmaktadır. Diğer ceza 
evlerinde iş cTn.sı ms ve u d o7 madiği için çalıştırıla
nı. smıktadır. Gocenki bütçede de aynı nokta üzc-
"'nde du-muştum. Bu bütçeye de mütedavil 
nsm-ıvo o1 arak, yani yeni iş esası üzerine hapi-
"uıe kurmak için 1CO 003 lira. ayrılmıştır. Bu 
şayrikâfi bir miktardır. 

II-:r>isaıı elerimizde çal işti rılan mahkûm1 ara 
verilen para azdır muhterem arkadaşlarım. Gün
de 250 kuruş ustalara, 150 kuruş da çıraklara 
verilmektedir. Bunun içerisinden yiyecek bedel-
!eri düşüldükten sonra bunların boğaz tokluğu
na çalıştırıldıkları meydana çıkmaktadır. 

Bu sebeple biz bu miktarın da. artırılmasın] 
talobediyoruz. Bu arada geçen bütçe tenkidi
mizde mevcut ceza evlerimizin 436 smda 'baş
gardiyan. bulunmadığım ve Ceza ve Tevkif Ev
leri Nizamnamesi ıgereğince, ,her ceza evinde bir 
başgardiyanın bulunması gerektiğine işaret 
etmiştik. Yine şükranla belirtelim, bu bütçede 
bu husus nispeten normallcştirilmiş ve ceza 
evlerine lüzumu kadar başgardiyan kadrosu ve
rilmiştir. 

Gardiyanlığın cazip ha'c getirilmesinde za
ruret vardı]1. Bunların mübaşirler gibi maaşa 
geçirilmesi ve bunu temin cdceck kanunun çı
karılması zaruridir. .İstanbul'da çıkan bir is-
vanda. gardiyanın yazıhanesinin gözünden ta-
banea çıkmıştır, muhterem arkadaşlarım. 200 
liraya, çalıştırılan ve hapisa.nenin dört duvarı 
arasında bulunan gardiyanlardan cezanın ıslah 
gayesini tahakkuk ettirecek bir vasıf ve nitelik 
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çen senelerde :<931, 1962, 1963 yıllarından 
1 milyon 372 bin lira borç vardır muhterem ar
kadaşlarım. 

Taşıt giderleri bilirkişi ücretleri mütemadiyen 
yükseldiği gibi bu şahısların ücretleri ödenme
diği takdirde mütaakıp görevleri haklı olarak 
kabul etmemeleri, hâkim ve savcıları " çok güç 
durumda bırakmakta ve hizmet aksamaktadır. 
Paranın yetişmememi sebebiyle zamanında ve ta
mam. o1 arak gönderilmememi hâkim ve savcıları 
vasıta sahiplerine ve diğerlerine 'borçlu bırak
makta bu da adalet teşkilâtı için nahoş hâdi
selerin zuhuruna scibe'bo1 maktadır. Her ne ka
dar bu bütçede bir miktar artırılmış ise de 
ihtiyacı ka.rsilr.rn aktan çok uzaktır. Bütçenin 
demirbaş ve deneme fonları çok noksandır. 

Bu mevzu üzerinde [^QQJI yıllarda muhterem 
mebus ve senatörler hassasiyetle durmuşlardır. 

Devletin bâzı resmî ve yarıresmî müesseseleri 
mefruşat ve demirbaş1 arı ile adliyemizin durumu 
mukayese edilirse vaziyetin ne kadar hazin ol
duğu meydana çıkacaktır. 

AdHvedo kullanılan yazı mp.kinal arının ço-
™n kullrnılrmıyr-cak k^dar erkidir. Yeni rrm-
ki.nal.ara ihî'vaç vardır. Mahkemeler co^almak-
t^dr1. Birçok yeni mnhkemeler inşa edilmekte
dir. Bu arada icraların kınaları yoktur. Yeni 
vrvoıl'm ve vakmda yürürbüğe erirsek o1 an îc-
^s - ifâ"- Kanununda yarnlan değişiklikler icra 
memurluk1 arma mutlaka demir ka^a, demir do-
V-o verilmesini zaruri kılmaktadır. Çünkü 
k e n d i l i n e senetler ' verilecektir. Makbuzlar 
^n-iio'.oVtİT'. Bu bakımdan bu tahsisatın asla 
ı-âfi ,Te1m'̂ nm^n'ine ve yene içeririnde büvük sı
kıntılar alacalına kaanü-z. Birçok mahkemeler
de makina o1 madiği için kaymakamlıklardan 
mı.h>eme1e",d',n alman, bankalardan alman yazı 
makinalam ile İhtiyaç karşılanmakta, hattâ bâ-
r:\ verlerde zabıtlar elle tutulmak -mecburiyetin
de kalınmaktadır. 
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aranmasına imkân yoktur. Adalet Vekâleti iki 
yıldır hapisane personeline, yalnız müdürlere 
ve idare memurlarına kurs yapmaktadır. Ama 
asıl mahkûmlarla her gün yakînen temas eden 
başgardiyan ve gardiyanların hiç. olmazsa ge
çici kısa süreli kurslara tabi tutulmasında bü
yük zaruret vardır. 

Ceza evleri inşaatında tutulan yol, kanaati
mizce, doğru değildir. Her kazada ve her ilde 
ceza evi yaptırılması yerine modern ve sıhhi 
şar'farı 'haiz bölge ceza evleri yaptırılmasının 
daha münasibolacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki, 
Beş Yılık Plânda ceza evleri inşaatı için ay
rılmış olan 110 -milyon lira tefriki, 1963 yılın
dan itibaren tahakkuk ettirilmemiştir. Üç yıl
da verilmesi lâzımgelen 66 milyon lira yerine 
38 milyon 253 bin lira ayrılmıştır. 27 milyon 
731 bin liralık bir noksanlık vardır. Bu da 
piâna uydurulmak ve bu tahsisat hiç olmazsa 
gslecek yıllarda tamamlanmasını temenni et
mekteyiz. 

Yine pkâna göre memzucen mütalâa edilen 
adli ve b'naları ve hükümet konakları inşaatı 
için bu Beş Yıllık Plânda 1.80 milyon lira öngö
rüldüğü haMe 1953 yılında bir milyon liralık ya
tının yapı1 nrş, 1964 vürnda yaln-'z tamirat -yapı
labilmiş IC'3'5 yılı bütçesinde adalet binaları 
yapımı ele alınmamıştır. 

Bu arada kısaca kira mevzuuna da temas et
mek isterim. 

Bugün birçok yerde, Türkiye'nin birçok ye
rinde aşağı - yukarı üçvüz küsur yerinde ada
let binaları kiradadır. Her yerde her zaman 
adaict mülkün temelidir, deriz. Ama, adliye bi
nalarının kendi mülkü yoktur muhterem arka
daşlarım. Bu adaletin kendi mehabetine ve şere
fine yakışır binalara kavuşturulması çok lü
zumludur. Yalnız Ankara'da Adliye Vekâleti 
kira olarak yılda sokizyünbin liralık bir bedel 
ödemektedir, Hem bu kiranın boş yere verilme
mesi, hem de a diyenin Ankara'da bir çatı altın
da toplanması için Ankara adliye sarayının 
yapılması temenive şayandır. 

Adi i ve Vekâletinin taşıt masrafları gayet 
azdır. Çünkü taşıt masrafları içerisinde ko
vuşturma, cürraümcsıhut tahsisatı çok azdır. 
Geçen sefer de bu nokta üzerinde durmuştum. 
Çünkü bu kovuşturma giderleri eok lüzumlu 
ve .adliyenin itibarı ile yakından alâkalıdır. Ge-

B AŞK AN — Sayın Adalı vaktiniz geldi, lüt
fen toparlayınız. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — îşlerin 
okluğu hakkında sayın Salih Türkmen ifa
dede bulundular. Ben de bir nebze bunun üzerin
de durmak isterim. 

Adliyede is7er çoktur, Temyiz Mahkemesinde 
işler çoktur. Vilâyet mahkemelerinde işler çok-
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tur. Bâzı mallikemelei'imiz vardır. Üçjbin dos
yası vardır. Bâzı mahkemelerimiz vardır 150-200 
dosyası vardır. Bu da Türkiye'de adliye teş
kilâtının kaz'a tekilâtma, mülki teşkilâta uy
durulması neticesinde meydana çıkmıştır. Bu
nun da önlenmesi temenniye şayandır. Temyiz 
Mahkemesi «'ayet mühmel vaziyettedir. Artık 
bir içtihat mahkemesi olma'k vasfını kaybetmiş
tir demiyeyim ama kaybetmek üzeredir. Me
selâ elimde mevcut bir istatistikten rakamlar 
okuyayım : 

Bir ceza dairesi 1963 yılında muhterem ar
kadaşlarını 38 2.07 dosya çıkarmıştır. 38 207 
dosya... Bendeniz hesaıbibettim bir günde 247 dos
ya, hır saatte 2( dosya. Bir saatte 20 dosya çı
karılan bir yere artık içtihat mahkemesi mi der
siniz, ddsyaıun kapakları açılmış mı, akılmamış 
mı? Bu (hususta durumu takdirinize arz ediyo
rum. Bunun için arkadaşlarımız tarafından 
teklif edilmiş bir Temyiz Mahkemesi Teşkilât. 
Kanunu vardır. Bunun biran evvel çıkarılması 
lâzımdır, tstinaf mahkemeleri bu memleketle 30 
senedir münakaşa edilmiştir. Herke's kendine 
göre beyanda bulunmuştur, fakat bir neticeye 
varılmamıştır. Bunun da en salim yolu ve pra
tik neticesi Temyiz Mahkemesi daire adedini 
mutl aka artı rm aktı r 

Bu arada muhterem arkadaşlarım. Noter 
Kanunu üzerinde de durmak isterim. Noter Ka
nunu mutlaka tadil edilerek bu müessesenin 
adam 'kayrılan bir yer olmaktan çıkarı İması su
retiyle hem noterlik müessesesini, hem de her 
türlü davranışta adalet ve fazileti 'bilhassa tem
sil eden Adliye Bakanlığına olan sayen ve iti
madın temini lüzumuna inanmaktayız. 

Avukatlık Kanunu hakkında daha evvel mâ
ruzâtta bulunmuştum. Bugünkü kanun artık 
tarihî vazifesini ikmal etmiştir. Hakkın tecelli
sinde hâkimin 'büyük yardımcısı olan ve ııııı-
kades ve şerefli müdafaa vazifesini yaparı 
avukatların hal ve istikballerini emniyet altına 
alacak sosyal hükümlerin getirilmesi zaruridir. 

JTarclar Kanununun hazırlanmasında maale
sef Adliye Vekâletinin noktai nazarı alın
mamış gibidir. Adaletin ucuza olması prensibi 
çiğnendiği gibi, tatbikatta yeni kanun birçok 
aksaklık ve karışıklıklar doğurmuştur. Muh
telif mahkemeler ve hattâ Temyiz daireleri ara
sında kanunun tatbikatı başka şekilde anlasıl-
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maktadır. Bu bakımdan Harçlar Kanununun 
adliye ile alâkalı olan kısımlarının yeniden, 
Adliye Bakanlığı yetkilileri ile temas edilerek 
yeniden tadil edilmesinde zaruret vardır. 

Kanunlarımızın adedi çok fazladır. Ve git
gide fazlalaşmaktadır. Mevzuatın kesif ve karışık 
olduğu memleketlerde kanunu tatbikle mü
kellef olanlar zorluk çektiği gibi, vatandaş 
kanunu bilerek veya bilmiyerek daha çok çiğner 
ve suçlu adedi artar. Bu hususta da Adliye Ve
kâletinin nazarı dikkatini çekmekte fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Hulâsa, cemiyetimizin huzur ve emniyet için
de bulunması iş ve aile hayatının düzeni hepi
mizin en son meleei olan adalet müessesesinin 
Devletin en sağlam direği olmasiyle kabildir. 

• 1905 yılı Adalet Bakalığı Bütçesinin Türk 
Milletine hayırlı olmasını temenni eder, adalet 
camiasının feragatli ve faziletli mensuplarını 
(trupumuz adına en samimî saygılarımızla se-
1 a mi ar m. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve Bakanlık 
erkânı; Adalet Bakanlığının 1965 yılı bütçesi 
üzerinde şahsi temennilerimi arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarını temenni ve dilekleri
mi 5 husus hakkında arz edip huzurunuzu fazla 
işgal, etmiyeceğinı. 

Büyük Türk Milleti tarihi boyunca adalete 
hudutsuz bir saygı ve sevgi beslemiş ve besle
mektedir. I>u sebeple adaleti mülkün temeli 
saymıştır. l>u muhterem müessesenin kuru
luşunda ve görevini yerine getirmesinde, muh
terem hâkimlerle beraber çalışan kalem teşki
lâtında vazife alan başkâtip, kâtipler, mübaşir
ler ile mahkemelerden sâdır olan ilâmların in
fazı ile kanunun tâyin ettiği diğer hususların 
icrasında görevli bulunan icra memurları, yar
dımcıları ve kâtiplerinin büyük bir feragatle 
çalıştıkları hepinizin malûmudur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şahısların vazi
felerini bihakkın yerine getirmek için yurdun 
her tarafında her türlü mahrumiyete katlana
rak, haftanın pazar günleri de dâhil olmak üze
re, günde asgari 15 - Ki saat çalıştıkları bir va
kıadır. Buna mukabil bu hizmetlerinin karşılığı 

164 



O. Senatosu B : 
ödenmemekte, aldıkları ücret de çok azdır. Ge
çen sene bir kanunla verilen 100 - 150 lira bir 
fark hakikatte sarf edilen gayret ve emeğin kar
şılığı değildir. Bıı yönden yeni bir imkânın 
aranması şarttır. Bıı elemanların maddi du
rumlarının düzeltilmesi elzemdir. Kalem ve ic
ra dairelerinde vazife, alan memur ve kâtiple
rin daha verimli ve birlikte çalıştıkları hâkim
lere çalışmalarında yardımcı olabilmeleri ve ter
fi imkânlarının artırılması için meslek mektep
lerinden mezun olmalarının temini veya bu ga
yeye matuf kursların açılmasının da faydalı 
olacağı kanaatindeyim. 

Mahkeme kalemlerinin ve icra dairelerinin 
çalışma odalarının, mümkün olduğu kadar, gü
nün şartlarına ve diğer Devlet daireleri mefru
şatına uygun bir tarzda teftiş edilmesi hem ça
lışanların gayretini artırır ve hem de milletin 
sevgi ve saygısını sarsmaz. Bugün birçok Dev
let daireleri ve İktisadi Devlet Teşekkülleri bü
roları, baştan başa çelik mobilya ile döşenmiş 
olmasına rağmen mahkeme kalemleri ve icra da
ireleri eski köhne masa ve dolaplarla, kırık dö
kük sandalyalarla dolu olup evrak ve dosya
larını kilit altında tutacak dolaplardan mahrum 
olduğu gibi kıymetli evrak ve paraları koyacak 
kasalardan da mahrum bulunmaktadırlar. Bir 
hususu burada arz etmeme müsaade buyurun. 
Muhterem arkadaşlarım bir vilâyet merkezinin 
adliye veznesinde bulunan bir kasanın çekmece 
anahtarı diye bildiğimiz adi bir anahtarla açı
lıp kilitlendiğini gözümle gördüm .Bu miadı 
dolmuş eşyaların tesbitiyle terkinin yapılması 
emniyetle çalışmayı temin edeceği şüpheden ari-
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, her ne kadar ya
kında muhterem hâkimlerimizin maddi durum
larının kısmen düzeltilmesi amacı ile bir kanu
nun Meclislere geleceğini bilmekte isem de bun
dan ayrı bir temennimi arz etmeden geçemiye-
ceğim. 

Kazalarda görevli bulunan savcıların ve mu
avin arkadaşların vilâyet merkezlerinde görevli 
bulunan arkadaşlarına nazaran çalışma yönün
den ayrı bir durum lan olduğu keza hepinizin 
malûmu. Kaza savcıları senenin her günü kaza 
hudutları dâhilinde gece gündüz vazife yapmak
la görevli. l)iı sebeple günün 24 saatinde nöbetçi 
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bulunmaktadır. Bu arkadaşların bu hizmetleri
ni, az da olsa, bir miktar tazminatla karşıla
mak' mümkün olursa âdil bir durum ihdas edil
miş olduğu gibi, bir haksızlık da önlenmiş ola
caktır. Benden evvel konuşan grup sözcüsü ar
kadaşlar temas ettikleri için gardiyanların du
rumlarına dokunmıyacağım. Yalnız ceza evle
rinde şoför olarak çalışan arkadaşların da gar
diyanları gibi ayda 250 - 300 lira ücretle çalış
makta ve geçim sıkıntılarının da onlar gibi de
vam etmekte bulunduğunu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; bugün Türkiye'mizde 
Devlet teşkilâtının faaliyetinde her bakanlık ve 
dairenin emrinde ihtiyaca göre yüzlerce vasıta 
mevcudolup gerekli işlerin daha verimli ve 
süratle yerine getirilmesi yolunda kullanılmak
tadır. Cumhuriyet savcılıkları emrinde hiçbir 
vasıta mevcut değildir. Bir hâdise olur, şayet 
bu hâdise kısmen idareyi alâkadar ediyorsa ida
ri vazifeliler, emniyet teşkilâtı emrinde motor
lu vasıta bulunması sebebiyle savcılardan daha 
evvel hâdise mahalline gelir. Aslında savcıla
rın daha evvel gelip hâdiseye el koyması şart
tır. Fakat savcılar hususi şahıslara ait vasıtayı 
kiralayıp gelmek mecburiyetindedir. Tabiî üc
retini vasıta sahibine hemen ödiyemez, her an 
tahsisatı da mevcudolmadığmdan çok zaman bu 
şahıslar aylarca tahsisatın gelmesini bekler ha
zan da düyuna kalır. Bu durumu mahallî va
sıta sahipleri yakûıen bildikleri için çoğu zaman 
savcılar vasıta temin etmekte güçlük çekerler, 
vaktinde yola çıktıkları halde hâdise mahalline 
beklenen zamanda yetişemezler. Bu sebeple hal
kın adaletten beklediği sürat ve vazifeli arka
daşların vazife aşkı yerini gecikmelere terk 
eder. Temennimiz vilâyet savcıları emrine bi
rer vasıta temin edilmesidir. Boş zamanlarında 
aynı zorluklarla karşı karşıya kalan ceza mah
kemelerinin keşifleri günü güne icra edilir, böy
lece adaletin süratle yerine getirilmesi de temin 
edildiği gibi ihdas edilecek döner sermaye ile 
vekâletin bu sebeple ayırdığı tahsisat yine ken
di bünyesinde kalır. Bu vasıtaların bedeli as
gari iki yıl içinde kendi kendini amorti eder 

Sözlerimi bitirirken bir hususu daha arz et
meme müsaade buyurmanızı rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, adaletin tecellisin
de mahkemelerin yardımcısı olarak ömrünü bu 
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uğurda bitiren avukat arkadaşların istikballeri
ni teminat altına alan bu ccmiayı bir kanunla 
birleştirip sosyal durumlarını garanti edecek 
bir çalışmayı da bütün avukat arkadaşların 
Muhterem Bakandan beklemekte oldukları Sa
yın Bakanın malûmudur. Yıllarca avukatlık 
yapan bir arkadaşın bir kriz veya bir kaza so
nunda hayata gözlerini kapadığı anda geriye 
bıraktığı kimselerin nasıl sefalete duçar olduğu 
bir realitedir. Bu sebeple 3499 sayılı Avukat
lık Kanununun tadiliyle birlikte böyle bir sos
yal kanunun da getirilmesine şiddetle ihtiyaç 
vardır. Konuşmamı burada bitirirken bütçenin 
Türk Milletine hayırlı olmasını Tanrıdan diler, 
Yüce Senatr-yu hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler : 

Adalet Bakanlığı bütçesinin müzakere edil
diği şu sırada şimdiye kadar bir türlü çıkamı-
yan kanunların bir resmi geçidini yapmak ve 
bunlara hüzünle bakmak icabediyor. Kanun
laşması gereken ve Türk cemiyeti tarafından 
iştahla beklenen bu tasarı ve teklifler nelerdir. 
Yüksek huzurunuza benden önce konuşan ar
kadaşlarım arz ettiler. 

1. Kat mükiyeti tasarısı, 
2. Noter Kanununun bâzı maddelerini de

ğiştiren tasarı, 
3. Çocuk mahkemeleri, 
4. Patronaj Kanunu, 
5. Adliye Mc3İek Okulu Kanunu, 
G. Yargıtay Teşkilât Kanunu, 
7. Yayın Kanunu, 
8. Hâkimler Kanunu, 
9. Avukatlık Kanunu, 

10. Teşkilât Kın unu, 
11. Yeni Ceza Kanunu veya ceza kanunu ta

dilâtı getirilmesi. Reddedilen bütçenin Adalet 
Bakanlığına ait kısmı Yüksek Senatoda müza
kere edilirken, bu meselelerin bir kısmına te
mas etmiştik. O zamanki Adalet Bakanı Sırrı 
Atalay izahatı arasında bunların son durumları
nı ve noktai nazarını izah etmişti. 

O günden bugüne 3 ay geçmiştir. Hiçbir fa
aliyet müşahede edemedik.. Adalet Bakanlığı 
kanunların getirilmesi, Meclise takdimi bakı
mından derin bir uykuya dalmış gözüküyor. 
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«Adalet Mülkün Temeli» olduğunu sadece ifa
de etmek kâfi değildir. Bu temelin lüzumlu, 
zaruri harçlarını, taşlarını yerli yerine koymak 
cemiyete bir nizam, gönüllere adalet yönünden 
bir ferahlık vermek hepimizin arzuladığı husus
lardandır. 

Sayın arkadaşlarım; her türlü siyasi tesir
lerden tamamen uzak, kendi kendini idare eden 
Türk Adliyesinin bugünkü şerefli hali bütün 
Türklerin göğüslerini kabartacak durumdadır. 
Bu göz kamaştırıcı vaziyeti yeni kanunlarla da
ha ileri bir merhaleye götürmek bizim için gaye 
olmuştur. Bu gayeye vusul hâkimin her bakım
dan fikrî, ve içtimai kalkınmasını temin etmek
le mümkün olacaktır. 

Esefle söylemek icabeder ki bugün Türk hâ
kiminin kaza salâhiyetini kullandığı yerlerde 
kanunlar noksandır. Kütüphaneler dağınıktır. 
İstenen kanunu bulmak zordur. Hâkimler, he
le uzak bölgelerdeki hâkimler ve savcılar ve yar
dımcıları yani içtihatlar ve kararlardan haber
sizdirler. Bunlara yeni içtihatları zamanında 
ulaştıracak kanunları zamanında gönderecek bir 
mekanizma, harekette değildir. Bidayet hâkim
leri büyük zorluklar, mahrumiyetler içindedir
ler. Bir su mühendisi, hattâ bir kadastro pos
tasında hizmet gören fen memuru, loiman bakı
rımdan, rahatlık yönünden bir hâkimden bir 
savru ve yardımcısından daha iyi durumdadır. 

Bidayet hâkimleri, yani asliye ve sulh hâkim
leri, yurdun çeşitli yerlerinden bizlere beyanna-
n ^ h r mektuplar göndermişlerdir. Bunlarda 
Yargıtay Teşkilât Kanunu yerine Hâkimler ve 
Sav3ilar Kanununun biran evvel çıkarılmasını 
istemekte ve Yargıtay hâkimlerinden daha aşa
ğı olmadıklarını onlardan daha fazla işle meş
gul olup daha zahmetli bir hayat geçirmekte 
bulunduklarını yana yakıla yazmaktadırlar. 
Doğrudur. İlk hakileri Yargıiayla beraber top-
yokûn mütalâa etmekte isabet vardır. Yeni Ba
kandan bunu hasseten rica ederim. Ve noktai 
nazarını bu kürsüde ifade etmesini dilerim. 
Hamdolsun İcra ve İflâs Kanununu çıkardık. 
Resmî Gazete ile neşredilmiştir. Bir iki ay 
sonra meriyete girecektir. Ancak Kat Mülkiye
ti, Kira Kanunu, Adliye Meslek Okulu Kanu
nu, Avukatlık Kanunun gibi diğer tasarı ve 

I teklifleri de süratle ele almak ve Bakanlıkça 
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bunların sıkı takibini temin etmek ve tatilden 
evvel bunları meriyete koymak cemiyet için çok 
faydalı olacaktır. 

Yeni Ceza Kanunu tadilâtı bilhassa infaz sis
temi üzerindeki çalışmaların Bakanlıkça ilerle
diği bu kürsüden ifade edilmiştir. Eski Bakan 
tasarıyı 15 Martta Meclise getireceğiz, demişti. 
13 Şubat'ta malûm hâdise oldu. Şimdi yeni Ba
kan bu tasarıyı süratle Meclise tevdi edecek mi
dir? Hücre sistemi ve sürgün cezasını kaldıran, 
evinde hapis esasını getiren, cismani ceza yeri
ne malî ceza usulü sağlıyan ve bu suretle bir
çok yenilikler ifade eden bu infaz değişiklikleri 
çeşitli milletlerin kanunları etüt edilerek tasarı 
hazırlanmıştı. Sayın Bakan selefi ile aynı fikir
de midir? Ve bu tasarıyı benimsemiş midir? Öğ
renmek istiyorum. Sayın arkadaşlar; 1938 se
nesinde neşredilen 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nu üzerinden 28 sene geçmiştir. Şartlar ve ah-
vel tamamen değişmiş ve bu kanunun değişti
rilmesini icabettirecek ortamı getirmiştir. Avu
katların tabi olduğu hükümlerin sosyal geliş
meye uydurulmaması cidden esef ve üzüntü ve
ricidir. 

Avukatlık kanunu tasarısı da müzmin Kro
nik bir hale gelmiştir. Maalesef 1961 den beri 
gelen Sayın Adalet Bakanlarını bu konuda it
ham ediyorum. Meseleye ciddî olarak sarılma-
mışlardır. Türkiye'de yüksek tahsil görmüş 
güzide toplulukları teşkil eden baroların emek 
sarf ederek tanzim ettikleri teklifleri beğenmi-
yenler samimî davranmaktan uzak kalmayı uy
gun görmüşler, âdeta Avukatlık kanunu teklif
lerini baltalamışlardır. 

Burada Millet Meclisi Adalet Komisyonunun 
Sayın Başkanı da bunca İsrarlara rağmen gay
ret sarf etmemiştir. Ve böylece bu teklif ve 
tasarılar kronik bir hal almış, komisyonda ça
kılı kalmaya mahkûm olmuştur. Onbinlerce 
aileyi ilgilendiren Avukatlık kanunu tasarı ve 
tekliflerini yeni Bakanın hüsnüniyet ve samimi
yetle ele almasını önemle rica ederim. 

istanbul Ceza Evinin ikmali elzemdir. Mil
yonlarca para sarf edilen inşaatın hiç olmazsa 
bir kısmım ikmâl ederek kısım kısım çalışmaya 
açılmasında fayda umuyoruz. 

Uyuşmazlık mahkemesi kanun tasarısı, No
ter kanun tasarısı, Ceza Kanununun 46 ncı mad-
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desinin yeni şartlarla ele alınması hususundaki 
eski temennilerimizi burada tekrar etmeyi bir 
vazife biliriz. 

Mesai saatinden sonra feragatle vazife gören 
adliye memurlarına bilhassa kâtip ve mübaşir
lere munzam ücret verilmelidir. Ceza işlerinde 
çalışanlar hukukta çalışanlara nazaran mağdur 
durumdadırlar. 

Sayın arkadaşlar, bâzı mahkemeler kendi sa
lâhiyetleri çerçevesi içinde vazife görmüyorlar. 
Buna misâl olarak, 

İstanbul'da Kazlıçeşme ilçesinde adalet işle
ri kendi çevresi haricinde vazife görmektedir. 
Bunun tashihi lâzımdır. 

Temyiz Mahkemesi tetkikatı bir seneden faz
la sürmektedir. Kararlar verilir, dosyalar el
den geçer, Divanhaneye «tasdik edilmiştir» 
«nakzedilmiştir» diye yazılar konur. Fakat ay
larca beklenir karar Temyiz dairelerinden çık
maz, haklar sürüncemede kalır. Bakanlığın ye
ni bir kanun getirerek bu en yüksek adalet mü
essesesine sürat vermeye gayret göstermesini di
lerim. 

Geçmiş bütçe görüşmelerinde Yargıtaym 
asansöründen şikâyet etmiştim. Eski Bakan Sır
rı At al ay işlemiyen asansörün tamirini ele aldır
mıştır. Gözümle gördüm, teşekkür ederim. Sa
yın arkadaşlar, benden evvel görüşen arkadaş
larım meselelere vukufla ve önemle temas ettik
leri için ben mütalâalarımı burada kesiyorum. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin Milletimize ve 
Devletimize hayırlı olmasını Tanrıdan dilerim. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu. 
M. YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Saym Başkan ve muhterem arkadaşlar, 
sayın Hükümet erkânı: 

Şimdiye kadar birçok tenkid ve temenniler
de bulunduk. Onları teyidetmckle beraber bu
rada yeniden tekrar etmek sureti ile cihetteki 
yüksek huzurlarınızı işgal edecek değilim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek malûmları olduğu gibi demokrasi ve 

hürriyet nizamı içinde ferdin hürriyeti diğer 
fertlerin hürriyeti ile sınırlıdır. 

Aksi takdirde anarşi olur. İleri demokrasi
nin öngördüğü murakabe müesseseleri, yeni 
Anayasanın ışığı altında kurulmuş olduğu hal-
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de ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardı- 1 
ğı kanunlar dahi Anayasa Mahkemesinin mura- I 
kabesine tabi olduğu halde ve nasılki mahke- I 
meden bir karar çıktıktan sonra bu karar mü- I 
nakaşa ve tenkidedilemez ise, T. B. M. M. den 
çıkan kanun ve kararlarda çıktıktan sonra bu I 
şekilde münakaşa mevzuu olamaz. Ancak Ana- I 
yasa Mahkemesine başvurulabilir. 

Meclisin bir kararından dolayı maalesef mat
buatta tenkid sınırlarını aşan hakaret ve teca
vüzlerle egemenliğimizi kayıtsız şartsız temsi1 I 
eden T. B. M. M. sinin haysiyeti zedelenmiş ol
duğundan üzüntü duymamaya imkân yoktur. I 
Mütecavizler hakkında ne gibi koğuşturma ya
pıldığını Öğrenmek isterim. I 

Bundan başka şu hususu da esefle kaydet
mek isterim. 

Memleketimizde dolandırılcılık, yankesici- I 
lık, hırsızlık, ahlâksızlık bunlarla ilgili cinayet
ler ve komünistlik olayları gittikçe •fazlalas- I 
makta ve cemaat, Allah muhafaza etsin, bir 
uçuruma doğru sürüklenmek temayülünü gös- I 
termektedir. 

Bunların önlenmesi için bugünkü mevzuatı- I 
miza ve eezai müeyyidelerin kâfi olmadığına 
kaani bulunmaktayım. Sayın Adalet Bakanı
nın bu hususta ne düşünmekte olduğunun açık
lanmasını arz eder hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muh
terem arkadaşlarım, arz etmek istediklerim ben
den evvelki arkadaşlarım tarafından serd edil
miş, bunun haricinde kalanlar da evvelki büt
çelerde ve muhtelif vesilelerle beyan edilmiş ol
duğundan ve aşağı - yukarı aynı olan veya bi-
ribirine benziyen veya yakın bulunan fikir, dü
şünce, ikajıaat ve mütalâaları, değişik ifadelerle 
•dahi olsa, tekrar etmekte fayda mülâhaza et
mediğimden konuşmaktan içtinabediyorum. An-
.cak, ötedenberi ileri sürülen ve senelerden beri 
sürüp gelen var olmağa ikmal ve intacedilme-
ye muhtaç adlî meseleler ve bütün hr.lkukî, ce
zai, icrai ve usuli mevzuat ve muameleye mü
teallik muhtelif zaman ve vesilelerle esbabı rnu-
eibesi teferruatı ile belirtilmiş bir takım dilek 
ve tavsiyelerin artık yerine getirilmesini ve ger- j 
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çekleş'tirilmesiııi arkadaşlarıma iştirak etmek 
suretiyle ben de aynı duygularla temenni edi
yor ve adalet bütçesinin adalet camiasına ve 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bu sözleri ben söylemiş olsay-
il un, a'kişlamazdımz. Baknr.z şimdi herkes al
kışlıyor. Arkadaşımızın konuşması bir ikaz 
mahiyetinde oldu. 

Buyurunuz İsmail Yeşilyurt. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, değerli Baka
nımız ve Bakanlık erkânı; 1965 malî yılı Ad
liye Vekâleti Bütçesi üzerinde şahsım adına ten
kid ve temennilerimi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Yalnız baktığım zaman muhte
rem arkadaşlarımın dinleye dinleye usandıkla
rına kaani olarclk benden evvel konuşmuş bulu
nan arkadaşımın da ikazlarına uyarak, ben de 
Muhterem Heyeti Âliyeyi yormadan yalnız ve 
yalnız bir iki mevzua değinerek »kürsüyü ve hu
zurunuzu terk edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 'ben üç esas üzerin
de duracağım; bunlardan biri, arkadaşlarım çok 
bahsettiler, Avukatlık Kanununun çıkarılması 
h'Jkkmdadır. Muhterem Bakandan bizi ve bizim 
gibi hukukçuları ve Yüce Senatonun tenvir edil
mesini istirham edeceğim. Ben şu sözle ile ma
ruzatıma bağlıyacağını; inandığım bir şey var, 
«Adalet mül-kün temelidir» adaletin temeli ise 
mut!aka hakimdir. 

Bu sebeple, cemiyetin emniyet ve selâmeti 
fertlerin haysiyet ve şerefleri, hürriyetleri, aile
vi ve patuimantal hakları ve vazifeleri kanun
ların teminatı altındadır. Bu sebeple haklıyı 
haksızdan ayıran, haklıya hakkını teslim ve 
suçluyu takip ve cezalandırma, ondan sonra 
uslandırmak ve bu meratip silsilesi adliyenin 
başlıca vazifelerindendir. Bu sebepledir iki, ar
kadaşlarım; adalet sistemi mükemmel olan ka
nunların tam ve mutlak mânada sürat ve emni
yetle tatbik edildiği ülkelerde adalet ülkenin 
sakinlerine huzur ve saadet getirir1 ve adalet 
mülkün temeli olur. Muhterem arkadaşlarım, 
vatandaş, ülkesinde yarınından emin ve hakla
rının korunması, mânevi varlığı ile dolu bulun
duğu müddetçe vatandaş huzur içinde ikbal ve 
istilkbalinden e mıhı olarak endişeler dışında va
tan ve milletin hizmet duygusu ile dolu olur. 
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Bu sebeple benim hukukî görüşüme göre ikti
sadi nizamdan önce gelen hukukî nizamın mem
leketimizde mutlaka temin ve teessüs ettirilmesi 
lâzımdır. Bunun tessüsünde Adalet Bakanlığı
nın elinden gelen gayreti esirgemiyeceklerine 
inanmış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 'ben bundan dola
yı Heyetinizi yormadan şimdiye kadar bu kür
süde tenkid edilmemiş iki mevzu üzerinde du
racağım. 

Bunlardan birincisi, hepimizin bildiği ada
let saraylarıdır. Adalet binalarının üzerinde du
racağım. 

Zira muhterem arkadaşlarım; adalet saray
larının mehabeti, insan psikolojisi üzerindeki 
tesiri, iş verimi üzerine tesiri inkâr edilemez 
ıbir vakıadır. Bu sebeple gönül ister ki, bütün 
kazalarda adliye binalarımız bulunsun, vatandaş
larımız huzur içinde oraya girsin. Bunlardan 
en çok üzerinde durmak istediğim bir mevzuu 
var. O da Ankara Adliye Sarayıdır. 

Muhterem arkadaş1 arım, yine gönül istiyor 
ki. Avrupa memleketlerini gezen arkadaşlarım 
bilirler, büyük memleketlere gittiğiniz zaman, 
bilhassa Hükümet merkezlerinde en haşmetli 
binalar adliye saraylarıdır. Türkiye'nin Baş
kentinde ise adliye binasının hali hakikaten acı
nacak durumdadır. Bana öyle geliyor ki, adliye 
binasına girenler görmüşlerdir, tesadüfen ışık
lar sönerse, vatandaş hâkimi, hâildin de vatan
daşı göremez. O halde ben şimdi Muhterem 
Bakandan rica ediyorum. Acaba, Hükümet mer
kezi olan Ankara'da Adliye Sarayı yaptırabil
mek için bütçede bir tahsisat olmadığına göre, 
bundan sonraki yıllarda bunu düşünürler mi? 

İki nci bir mevzu; muhterem arkadaşlarını, 
müzahereti adliye faslında para bulunamaması 
sebebiyle fakir vatandaşlar tarafından açılmış 
bulunan dâvalar senelerce sürüncemede kalmak
tadır. Buna ıbir misal olarak Kırıkkale'de bun
dan, üç sene önce açılmış bulunan bir dâvada 
tahsisat konulmaması sebebiyle keşif yapılama
mıştır. Ve üç yıldır bu dâva talik edilmektedir. 

Yine diğer bir mevzu da arkadaşlarım, suç
üstü mevzuudur ki, bunda da istenilen ödenekler 
gönderilmemiş bulunmakta ve bu sebepten ke
şif yapılamamaktadır. Bu mevzu üzerine de Sa
yın Adalet Bakanı ve mensuplarının eğilmesini 
istirham ederim. 
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Muhterem arkadaşlarım, büyük bir vazife 

olgunluğu içerisinde vatanperverlik duyguları 
hizmet aşkı ile dolu olan ve tarafsızlıkların
dan her zaman ve her yerde halka ve hakka 
hizmet eden başta aziz meslektaşlarım hâkim 
ve savcılar olmak üzere bütün adalet mensup
larını saygı ve sevgilerimle selâmlıyorum. Ve 
başlarında bulunan Sayın Bakan olmak üzere 
bakanlık mensubu kıymetli arkadaşlarıma ba
şarılar diliyorum. Bütçenin memleketimize, 
milletimize hayırlı olmasını Allahımdan temenni 
ediyor Muhterem Heyeti Âliyeyi hürmetle se
lâmlıyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır. Tea
mülümüz mucibince eğer kabul edilirse daha 
evvel söz istiyen Sayın Adalet Bakanı, komis
yon ve sırada bulunan bir üyeye son sözü ve
receğim. Bu şekilde, bu şartlarla kifayeti oku
tuyorum, 

Söz alan arkadaşlar şunlardır : Rifat öztürk-
oine, Fehmi Alpaslan, Niyazi Ağırnaslı, îzzet 
Birand, İhsan Hâmit Tigrel. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu avdmlanmış, altıdan fazla üye ko

nuşmuştur. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Maraş 
Cenap Aksu 

BAŞKAN — Kifaveti kabul edenler... Et-
miyenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, buyurun. 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Adalet Bakanlığı bütçesinin müzake
resi dolayısiyle adalet hizmetlerimiz hakkında 
sayın grup sözcülerinin ve senatörlerimizin 
adalet.hizmetleri mevzuundaki tenkid ve temen
nilerine teşekkürlerimi sunarım. Sayın senatör
ler, Adalet Bakanlığının bilhassa kanunlara taal
lûk eden bahislerinde birçok temennilerde bu
lundular ve bu kanunların bugüne kadar ne-
ticclendirilememesi hususunda haklı şikâyetler 
ve ikazlar öne sürdüler. Şahsıma bu konuda 
sualler de tevcih edildiği için şunu ifade et
mek isterim ki, hizmetlerin devamlılığı prensi
bini benimsediğimiz içindir ki, bundan evvel 
bu mevzularda ifa edilmiş hizmetleri şahsi 
mülâhazalarla kenara itmiş değiliz. Temenni
miz, bizim kısa sürecek hizmet devresinden 
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sonra bu hizmeti göreceklerin de ifa edilen hiz- I 
metleri bir sona götürebilmeleridir. Bunu ifade I 
ettikten sonra Bakanlığa geldiğim devrede 
çeşitli kanun mevzularında hâsıl olan durumu 
Yüksek Senatonun bilgilerine sunmak isterim. 

Malûm olduğu üzere Adalet Bakanlığı çok 
eski bir nizamname ile idare edilmektedir. I 
1327 tarihli Adliye ve Vezaif Nizamnamesi ile 
Bakanlığımızın bir kuruluş kanunu dahi yok
tur. Teftiş Heyetine ait kanun ise 1295 ta- I 
rihli bir Nizamnamedir. Adalet Bakanlığı ge
rek kendisine ait kuruluşu bakımından, gerekse 
tahsisatları yönünden hiç el sürülmemiş, ih
mal edilmiş, hizmetinin büyüklüğü her zamar I 
belirtilmesine rağmen belki eski olduğu için. I 
belki teşkilâtının genişliği hasebiyle gerektir
diği büyük malî porte hasebiyle daima hükü
metler bakımından ele alınamamıştır. Bu yolda 
hazırlanan Merkez Teşkilât Kanunu bizden ev
velki Hükümet tarafından Büyük Meclise sevk I 
edilmiştir. Halen Adalet Komisyonundadır. I 
Bunun çıkarılmasına biz de iştirak ediyoruz, I 
tem onu i ediyoruz. İfade ettiğim gibi hizmetle I 
rin devamlılığı preisibini benimsediğimiz için 
sevk edilen kanun tasarılarının hiçbirini geri is
temiş, geri almış değiliz. Şavct bu tasarılar 
üzerinde değişik noktai nazarlara sahibolursak 
bunları da komisyonlarda bizimle aynı görüş I 
zaviyesinde olan senatör ve milletvekili arka
daşlarımız vasıtasiyle ifade ve gerekli değişik
likleri temnni ve teklif edeceğiz. 

Muhterem senatörler; Bakanlığımızın çalışma 
programında henüz Bakanlığımızda kalmış tek 
•bir kanun tasarısı yoktur. Bir tek kanun var
dır, bu da Mahkemelerin kuruluş kanun tasarısı 
ve bir de 45 sayılı Kanun hakkında bir ilâvedir, 
Mahkemeler Kurulu kanun tasarısında istinat 
mevzuu vardır. Diğerinde ise, bir Anayasa ihti
lâfı ortaya çıkmıştır. Birincisi malî porte ile il
gilidir. ikincisi istinaf mahkemelerinin kurul
ması halinde büyük ölçüde yeni malî imkânlar 
icabedecektir. 

ikincisinde ise, arkadaşlarımızın ifade ettik
leri üzere aynı görüşlere katılıyoruz. 15 hâkim
den müteşekkil bir Yüksek Hâkimler Kurulunun 
hâkimlere ait bütün özlük işlerini takip ve nakil 
işlerini takipten başka bir de murakabe vazife
lerini ifa etmeleri mümkün olamamaktadır. Tat
bikatta birçok şikâyetlerle karşılaştığımız gibi | 
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Yüksek Hâkimler Kurulunun sayın azaları da 
aynı ıstırabı taşımaktadırlar. Mevcut sistemi 
bizzat yürütebilecek durumda olmadıkları için 
aynı kaza dairesinde çalışan daha kıdemli mes
lek mensuplarına havale edilmiş bir tahkikat ge
rek şikâyetçilere ve gerekse bizatihi tahkikatın 
selâmetle yürütülebilmesi bakımından bâzı mah
zurlar tevlidetmektedir. Ancak Yüksek Hâkim
ler Kuruluna bağlı bir teftiş mekanizmasının 
kurulması halinde bunun Anayasamızdaki hü
kümlerle bağdaşıp bağdaşmıyacağı hususunda 
Bakanlık vazifelileri ile bu kanun tasarısını ha
zırlayanlar arasında bir görüş ihtilâfı çıktığı 
içindir ki; tasarı sevk edilememiştir. En kısa za
manda diğer işlerimizi bitirdiğimiz için bunu ele 
alıp vo bu prensip ihtilâfını hallettikten sonra 
tasarıyı mümkün olursa Bakanlar Kuruluna sevk 
edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 167 parlâmanter ta
rafından teklif edilen Yargıtay Teşkilât Kanu
nunda Hükümet olarak benimsedik. Sayın öz
den vo Sayın Selefim Sırrı Atalay'm Bakanlık
tan çekilmesinden sonra vâdedilen birçok kanun 
tasarılarının aynı noktada bırakıldığını, üç ay 
geçmesine rağmen hiçbir iş yapılmadığını ve 
mülkün temelinin adalet olduğunu söylemenin 
kâfi olmadığını ifade ettiler. 

Yargıtay Teşkilât Kanunu bizim zamanımız
da uzun ve çetin müzakerelerden sonra Bütçe Ko
misyonunda kabul edildi. Meclis Umumi Heyeti
ne sevk edilmiş durumdadır. Yine Hükümeti
mizin ve Bakanlığımızın istekleri üzerine Mecli
sin önsırasmda ele alınıp kanunlaşacak tasarı
lar içine dâhil etmiş bulunulmaktadır. Burada 
şunu da ifade etmek isterim ki, yargıtay men
suplarının ödenekleri, Danıştay mensuplarının 
ödenekleri seviyesine getirilirken, bütün adliye 
camiasının da haklı istekleri göz önünde tutula
rak hâkimlerimizin vo savcılarımızın ödenekleri
nin de ayrı bir katagoride mütalâa edilmemesi 
kanaatine vardık ve bunlara ait bir nisbet için
de zamlar yapılmasını da kabul ettik ve bu tek
lif Bütçe Komisyonumuzun tadili ile bu hususu 
temin edecek şekilde Heyeti Umumiyeye sevk 
edildi. Biz de Hükümet olarak bunu destekliye-
ceğiz. Uyuşmazlık Mahkemesi kanun tasarısı 
Yüksek Mahkemeye tevdi edilmiştir. Halen ba
kanlığımıza iade edilmemiştir. Bakanlığımıza 
geldiği zaman Bakanlar Kuruluna sevk edilecek-
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tir. Çocuk Mahkemeleri kanun tasarısı Adalet i 

•* i 

Komisyonunda beklemektedir. Alî Tıp müessese
mizin daha yeterli ve verimli bir hale getiril
mesi için tasarı Meclisin Umumi Heyetindedir. 
Bakanlık olarak isteğimize rağmen Meclis Kiya
set Divanı önplânda görüşülecek kanunların içi
ne dâhil etmemiştir.. Bu yolda teşebbüslerimize 
devam ediyoruz. 

Hâkimler ve savcılar kanun tasarısı ve bun
da derpiş edilen meslek okulu hususu Adalet 
Komisyonunda, Avukatlık kanun tekli"! Adalet 
Komisyonunda bulunduğu gibi, eski Hükümet 
tarafından Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş olan 
tasarıyı geri alarak diğer -Bakanlıkların itiraz
larını göz Önünde tuttuk ve bir telife vararak 
Bakanlar Kuruluna sevk ettik, öyle sanıyorum 
ki, bugünlerde Meclise intikal etmiştir. Bunun 
yanında bir şey daha yaptık, Avukatlık Kanunu
nun müzakeresinin Adalet Komisyonunda derhal 
başlanması halinde buna sureti katiyede itiraz 
etmiyeceğimizi ve bu tekliflere iltihak edeceği
mizi ve bizim tasarımızın beklenmemesini Sayın 
Komisyon Başkanına bildirdik. Bütçe Komisyonu 
müzakereleri sırasında da ifade ettik. Dâvaların 
süratle görülebilmesi arkadaşlarımın kabul bu
yuracakları üzere, bir kanun mevzuu olduğu ka
dar aynı zamanda da bir tutum ve zihniyet işi
dir. Türkiye'de böyle bir tutum ve zihniyete he
nüz vasıl olamayışının ıstırabını müştereken çek
mekteyiz. Bu hususta Bakanlık gerekli uyarma
ları her zaman teşkilâtına yapmaktadır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda de
ğişikliği tazammun eden tasarı da halen Adalet 
Komisyonundadır. 

Kat mülkiyeti .kanun tasarısı da, bizim va
zifemizi yeni devir aldığımız bir zamanda, 
Mecliste müzakere halinde idi. İştirakimizle 
Meclisteki müzakereler tamamlanmış ve Sena
to ve Senato komisyonunda da müzakereler bi
tirilmiş olup, 'bütçe müzakerelerinden sonra Yü
ce Senatonun Heyeti Umumiyesinin bu kanu
nun müzakeresini ele alacağı ümidindeyiz. Me
deni Kanun üzerinde de bâzı değişiklik tek
lifleri ve temennileri eskiden beri öne sürülc 
gelmektedir. 1950 senesinde hukukçularımızdan 
müterpkkil bir komisyon bu mevzuu incele
mekle vazifelendirilmiştir. Aradan onbeş sene 
geçtiği halde komisyonun raporuna hâlâ nihai 
çeklini bakanlığımıza tevdi etmediğini gördüm. 
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Saym Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Saym Pro
fesör Fikret beylierin ıbu tasarı taslağı üze
rinde nihai şekil için bir gözden geçirme iste
ğinde bulunmuşlar. Kendilerine mektupla mü
racaat ettik. Son defa hazırladıkları metni 
gözden geçirerek kısa bir müddette bakanlı
ğımıza bildirmelerini, aksi takdirde 15 sene sü
ren bir mesainin neticesini neşrederek, Mede
ni Kanun üzerinde yapılacak değişikliklerden 
evvel hulkuk âleminin mütalâalarını almak üze
re bu hazırlık çalışmalarına ait metni neşre
deceğimizi büldirdik. Saym Velidedeoğlu'nun 
memleket d:§:nda olduğunu öğrendik. Kendi
sine ikinci bir mektupla müracaat ettik. Yakın 
zamanda bu da neticelendirilecektir. Gerek Me
deni Kanunumuza ait gerekse yeni çıkan İcra 
ve İflâs Kanununa ait tüzükler hazırlanmış Da-
nıştaya sevk edilmiş ve Danıştay tarafından 
da müzakere halinde bulunmaktadır. AdaLet 
Bakanlığın n kodifikasyon çalışmaları meya-
nmda bakanlık görevime ilk başladığım bir sı
rada üzerinde önemle durulan ve Hükümet Prog
ramında da yer verilen Ceza İnfaz kanun tasa
rısının no vakit tamamlanacağını üigililerden 
sordum. Mart ayı sonunda tasarıyı bana tev
di edeceklerini ifade ettiler. Bâzı hatip arka
daşlarımızın ifade ettikleri üzere Şubat ayin
de sevk edilmek üzere hazırlanmış ve şeklini al
mış bir tasarıyı bakanlıkta görmedim, o kadar 
göımedim ki, ilgililer benim de efkârı umumiye-
ye açıklamama rağmen,Mart ayının sonunda 
'bu tasarıyı bana getiremediler. Gerekçesini ta-
mamlıyarak kısa bir müddet evvel bana tev
di ettiler. Ancak bu tasarıda Türk millî bün 
yesino göre çok ileri derecede modern esaslara 
tatbikat bakımından bâzı aksaklıküara sebebi
yet verecek hususlar da . mütalâa ettiğim için 
kendileriyle bir müzakere ihtiyacını duydum. 
Bunu yaparak çok küçük değişikliklerle hazır
lanan tasarıyı Bakanlar Kuruluna sevk ettik. 
En kısa zamanda bakanüıklarda bekletilmeden 
komisyona intikalini sağlıyacağız. Bu tasa
rıda Türk Ceza Hukukuna ve infaz siste
mine sayın parlömanterlerin ve Türk efkârı 
umumiyesinin uzun zamandan beri özlediği bir
çok yeni esaslar getirmekte ve mahkûmlar, bir 
hatibin ifade ettiği gibi, bir eşya gözü ile de
ğil; insan gözü ile muamdle görecek bir sistem 
kurulmaktadır. Yeni infaz sisteminin esası açık 
çalıştırmaya dayanacağı gibi aynı zamanda 
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kısa süreli hapis cezalarının ıbaşka türlü ve 
daha âdil tedbirlerle infazı sistemi de getiril
mektedir. Şunu ifade etmek isterim ki; Türkiye 
de bir ViÜda 400 000 den fazla insan ceza mah
kemelerine sevk edilmekte ve 200 000 den faz
lası mahkûm olmaiktadır. Hapishanelerimize her 
her yıl 300 000 civarında insan g i r p çakmak
tadır. Ve yakın zamanlarda çıkar.I".an af kanun
larımıza rağmen bugün hapishanelerimizde 
45 - 50 bin arasında hükümlü ve tutuklu bu
lunmaktadır. Nüfusumuza göre bunun ne ka
dar korkunç bir rakam olduğu izahtan vares
tedir. O kadar ki, bu hususda bütün Avrupa 
memleketlerine nazaran en çok suçlumu o'an 
bir memleket olduğumuz gibi komşumu;: i ran '
da dcihi hükümlü sayısının 14 bin olduğunu 
söylersem, bu mevzuun hakikaten Türk mille
ti için önemli bir konu haline geldiği anlaşı
lır. Ümidederiz ki, yeni ceza ve infaz sistemi
miz kanunlaştığı takdirde bu mevzu büyük öl
çüde hal yoluna girmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmaları sıra
sında, Türk Ceza Kanununun Ceza Usulü Ka
nununa ait çalışmaların neticelendiğini, tasarı
ların hazır okluğunu, bunları niçin Meclise 
sevk .etmediğimizi de bizden sordular. Muhte
rem. arkadaşlari'm, evvelce ne şekilde bcyan'Sar 
yapılmış olduğu malûmum değildir. Ancak ben 

bakanlığa başladıktan sonra hazır bir T. Oeca 
Kanunu tasarısı bıılaımadim. Ceza muhakemele
ri usulüne ait bir tasarı da bulamadım. Türk 
Ceza Kanunu üzerinde 339 ncu maddeye kadar 
çalışmalardan bahsedildi. Bunun en kısa za
manda ve süratle bitirilmesini ilgililerden İste
dim. Ceza ve İnfaz Kanununa muvazi olarak 
bu değişikliğin aynı zamanda, gözden geçiril
mesinin zaruretini belirttim. Ve bu sebeple Ce
za ve İnfaz Kanunu tasarısı sevk edildiğine gö
re T. Ceza Kanununu, üzerindeki çalışmalar hız
landırılacaktır. İfade ettiğim. gibi olmuş 
bitirilmiş, tarafımızdan sumenler altında bek
letilen hiçbir tasarı yoktur. 

Muhterem Senatörler, adalet hizmetlerinin 
bâzı sahalardaki tahsisatın yetersizliğinden mü
tevellit sıkıntılardan bahsettiler. Kendilerine 
tamamiyle iştirak ederiz. Ancak sözlerimin ba
şında da ifade ettiğim gibi, Adalet Bakanlığı
nın tahsisat bakımından şansı pek açık olma
mıştır. Va.zifeyi devraldıktan sonra kısa bir sü-
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rede yeniden bir bütçe sevk etmek zarureti do-
layısiyle Adalet Bakanlığı bütçesinde de büyük 
ölçüde değişiklik yapmak mümkün olamamış
tır. Ancak ısrarlı gayretlerimizle bu bütçede 
25 - 30 milyon lira civarında bir tahsisat ilâve
si mümkün olmuştur. Bu tahsisat ilâvesinin bir 
kısmı maaşlara, seçim masraflarına ve doğru
dan doğruya Bakanlığımıza büyük ölçüde fay
da sağlamayacak hususlara aittir. 

Ancak sağladığımız diğer imkânlarla 1 000 
kadar müstahdeme, 600 küsur odacı, 400 küsur 
gardiyanın maaşlarına 50 lira zam yapmak, 
80 - 100 lira kadar yeni Adliye Bakanlığı kad
rosu temin etmek, ayrıca 27 hâkim ve 70 mü
başir* kadrosu temin etmek, reddedilen bütçede 
hiçbir tahsisat movcudol maçlığı halde birbu-
çuk milyona yakın çok mütevazi bir miktarı 
adalet binalarının yapımı için ayırmak ve ke
za bir o kadarını cezaıevi tahsisatına ilâve et
mek, cezaevi personeli ve diğer ihtiyaçları için 
3 milyon lira civarında bir zam yapılmak, ilâve 
yapmak, diğer bâzı bölümlere de kovuşturma 
tahsisatı ve saire gibi mefruşat tahsisatı ola
rak ilâveler mümkün olmuştur. Ancak bütün 
bunlar ihtiyacı karşılamaktan çok uzak kala
caktır. Bununla beraber, devletin borçluluğu 
prensibini kabul etmediğim için 1964 ten bir 
milyon lira müdevver 1,5 milyon liralık kovuş
turma borcunun derhal ödenmesi için emir ver
dim. Muhterem arkadaşlarım bilmelidirler ki, 
biz, hizmet hususunda serbest bırakılmış deği
liz. Beş Yıllık Plânın 110 milyon liralık cezaevi 
inşaatı öngörmesine rağmen, iki senede bütçe
lere konulan tahsisattan 20 'milyon lira kalmış
tır. Bu suretle Beş Yıllık Plânın icaplarına da 
tahsisat ayrılmamak suretiyle esas bütçeden 
ayrılmamak suretiyle riayet edilmediği gibi, 
geçen sen eki başlanan işlerin .13 milyon küsur 
liralık tahsisatı olan Adalet Bakanlığına 29 
milyon liralık borç devredilmiştir. Bu dar im
kânlara rağmen personelimize kanun yüksek 

meclislerimizce kabul edildiği takdirde - 25 mil
yon lira civarında ek bir öd eme yapma imkânı 
olacaktır. Yeni Yargıtay Teşkilât Kanunu do
lay isiyle. Görüyorsunuz ki. Hâkimler ve Savcı
lar Kanunu, Avukatlık Kanunu, Gocuk Mah
kemeleri Kanunu, Bütçe Komisyonunda olan 
Patronaj Kanunu, Yargıtay Teşkilât Kanunu 
Adalet Komisyonundaki Bakanlık Teşkilât Ka-
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numı ve diğer önemli meselelere ait bütün ka
nunlar Meclisimizin komisyonlarında bekle
mektedir. Komisyon Başkanı arkadaşımızdan 
rica ettim, bir defa hâkimler ve savcılar kanu
nunun müzakeresi için toplanmaya teşebbüs et
tiler, ekseriyet olmadığı için toplanamadılar. 
Bir defa Avukatlar Kanununun müzakeresi için 
toplanmaya teşebbüs ettiler, toplanamadılar. 
Sayın parlömanterlerin Adalet Bakanlığına ait 
kanunlar mevzuundaki şikâyetlerinin ve temen
nilerinin yerine gelebilmesi görüyorsunuz ki, 
Bakanlık inrsiyatifinin dışına çıkmıştır. Biz, 
bu komisyonlar toplanırsa, emirlerine amade
yiz., Sayın senatörler ve mili e tv ekililerini iz bize 
bu hususta yardımcı olursa Türk Milleti namı
na kendilerini bu ihtiyaçlar ve ıstıraplar biran 
evvel giderileceği! için müteşekkir kalacağız 

Sözlerime son verirken bir hususa da temas 
etmek isterim; Sayın Salih Türkmen arkadaşı
mız adalet hizmetinin ve adalet müessesesinin 
her türlü şahsi ve partizan çatışmalar dışında 
kalması gerektiğini ve kendilerinin tenkkllerini 
bu zaviyeden yapacaklarını ifade buyurdular ve 
hakikaten Sayın senatörler de bu şekilde bir an
layış içinde tenkidlerini ifade buyurdular. An
cak sayın senatör hasbelkader vekil olmuş Adliye 
Vekilinin geçen yıl bütçe müzakerelerinde söyle
dikleri sözlere de işte bu anlayış sebebiyle bu
rada sözlerini tekrarlamıyacağız, şeklinde cüm
le kullandılar. Geçen sene bütçe konuşmalarında 
gerek Adalet Bakanlığı gerek bütçenin tümü 
üzerinde söz almadım. Ama, Meclise geleli beri 
gerek Bütçe Komisyonunda, gerek Meclis Heye
ti Umumiyetinde birçok konuşmalar yaptım. 
Adalet mevzuunda da yaptım. Biz sözlerine ve 
fikirlerine hiyanet eden insanlardan değiliz. Mil
letvekili olduğumuz zaman başka, olmadığımız 
zaman başka, bakan olduğumuz zaman başka 
türlü düşünen, ifade eden ve davranan insan
lardan da değiliz. Bu bakımdan arkadaşımın 
bana hatırlatacağı bir cihet yoktur. 

Ben o sözlerimi Büyük Mecliste, Meclisin 
kornişonlarında ve efkârı umumiye huzurundn 
bugüne kadarki siyasi hayatım boyunca söyledi
ğim bütün sözlerimin sahibiyim. Bu sözlerimin 
icabettirdiği davranış içindeyim. Bakan kaldı
ğım zaman da aynı dâvaların, aynı düşüncelerin 
sahibi olarak bu kısa devrede vazife ifa edece
ğim, sorumluluğunu da takabbül edeceğim. 30 
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sene, 40 sene bu hizmeti gördükleri halde, bu 
hizmeti dolayısiyle nasıl sorumluluğu olan in
sanlar varsa, tenkide muhatabolacak bu hizmet
leri dolayısiyle insanlar var ise, cihetteki, iki ay 
ve en çok 4 ay sürecek olan hizmet devremde ben 
de bu mesuliyete sahibolacağım, sözlerimin ve 
davranışlarımın hesabını her zaman Türk Mil
letine ve onun Yüce Meclislerine vermeye hazır 
bulunacağım. Bu anlayış içinde sayın senatörle
ri hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine... 
FERİİ) MELEN (Van) — Bir sual soracak

tım efendim... 

BAŞKAN — Kifayet takriri verildi, kabul 
edildi, her halde zatıâliniz burada yok idiniz. 
Bu itibarla kifayet sorulara şâmil olduğu için. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sorular 
sorulacak ondan sonra, kifayet oya sunulacaktı. 

BAŞKAN — öyle dedimse, zabıtları tetkik 
edeyim, mutlaka söz veririm beyefendi. 

FERİD MELEN (Van) — iki milyar lira
lık açığı olan bir bütçeye denktir diye imza koy
muşlardır, onun sebebini soracaktım... 

BAŞKAN — Tetkik edeyim zabıtları da on
dan sonra efendim. 

Buyurun Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Muh
terem arkadaşlar, bendeniz de Adliye Vekâle
tinde Adli Tıbbı ilgilendiren hususlara biraz do
kunmak istiyorum. Sayın Bakanımız buyurdu
lar ki, Adli Tıp Müessesesi Kanunu Mecliste
dir. 738 numarada ve Millet Meclisinin günde
minde sıra beklemektedir. Muhterem arkadaşla
rım, bu kanunun gerekçesi ile maddelerini tet
kik ettiğimiz zaman maalesef üzüntü ile söyle
mek isterim ki, birbirini tutmamaktadır. Bir ta
raftan adli tıbbın lüzumu olduğunu beyan eder
ken, obir taraftan da adli tabip yetiştirecek olan 
asistanları tahdidetmekte ve bunların kadrosu
nu azaltmaktadır. Bu durum karşısında fiilî du
rumla birbirini tutmadığını görmekteyiz. 

Nitekim adlî tabip bulunmıyan yerlerde bu 
vazife 3017 sayılı Kanunun 31 nci maddesiyle 
Hükümet tabiplerine verilmektedir. Bir taraf
tan kanun bu vazifeyi Hükümet tabiplerine ver
mekte iken, öbür taraftan Temyiz Mahkeme
leri ihtisası olmıyan Hükümet tabiplerinin ver
miş olduğu raporların bilirkişi niteliğini haiz 
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olamıyacağını ileri sürerek bu yönden verilen 
raporları bozma sebebi saymaktadır. İkincisi; 
yine Adliye Bakanlığının 17 . 4 . 19G4 tarihinde 
bu mevzuda bir tamimi mevcuttur. Muhterem 
arkadaşlar, bir taraftan kanun Hükümet tabip
lerine bu vazifeyi verirken, öbür taraftan Tem
yiz Dairesiyle Bakanlık bir tamimle ve bir 
temyiz içtihadı ile bunların vermiş olduğu ra
porların yerinde olamıyacağını beyan etmek
tedirler. Diğer taraftan da Adlî Tıp Müessesesi 
için asistanlar kadrosu azalmaktadır. Bu ha
talar daha ne zamana kadar devam edecek
tir? Gecen bütçe müzakerelerinde tekrar tek
rar söyledik. Fakat maalesef Hükümet ne bu 
tasarıyı geri alıyor ve ne de bunu bugünkü 
ihtiyaçlara göre düzeltmek yoluna gidiyor. Böyle 
olmaz, bu kanun bu şekilde çıkmaz. 

Türkiye'de yapılan hesaplara göre 68 bin 
akıl hastası olduğu tesbit edilmiştir. Maalesef 
bu 68 bin akıl hastası Türk Ceza Kanununun 
46 ncı ve 47 nci maddelerine bağlı olmaktadır. 
Bu maddeler birbirini tutmamaktadır. Bunların 
yeniden ele alınmasını zaruri görmekteyiz. 
Şöyle ki, 46 ncı maddede muhafaza ve tedavi 
altında bulundurulma müddeti şifaya kadar 
devam eder diyor muhterem arkadaşlarım. 
46 ncı madde fiil islendiği zaman şuuru ve 
serbestisi durumu üzerinde durmaktadır. Ge
çen bütçe müzakerelerinde anlattığım için di
ğer kısımlarına temas etmeye zaman kalmamıştı. 
Onun için şimdi de alt kısımlarını arz etmeyi 
uygun buluyorum. Muhafaza ve tedavi altında 
bulundurma müddeti şifaya kadar devam eder 
denildiğine göre muhterem arkadaşlarım, şifa 
bulmasına imkân olnnyan bir hastanın, suç 
işlediği zamanki hukukî durumları ne olacaktır? 
Kanun burada sarih olarak bu durumu ele al
mamıştır. Sebebi de İtalyan Ceza Kanunun
dan tercüme edilmiş ve dâvanın esas ruhuna 
girilmeden aynen kabul edilmiştir. 

5 Yıllık Plânda sosyal ıslahaneler öngörül
düğü halde maalesef bu sosyal ıslahanelerin 
yapılmadığını ve ehemmiyet verilmediğini gör
mekteyiz. Halbuki Kaliforniya ve Nevyork eya
letlerinde bâzı mevkuf müptelâları hapis etme 
yerine hastaneye yatırmayı öngören kanunlar 
çıkarmışlardır. Rehabilitasyon imkânları ile ce
miyete yaklaştırma, hayatı kazandırma, top
lumla bağdaştırma ise hapsaneye nazaran daha 
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iyi netice vermektedir. Sosyal ıslahaneler ya
pıldığı takdirde öyle zannediyorum ki, hapisanc-
doki mevkuf ve hastaların yapmış oldukları iş
ler daha verimli olaealktır. S'ze bu hususta küçük 
bir misal vermek isterim, Bakırköy Akıl Has
tanesini ele alalım, orada vejetatif hayat süren 
insanlar, gününü, ayını, çocuğunu tanımıyan in
sanlar kendilerine verilmiş olan işleri o kadar gü
zel ve o kadar itinatlı yapmaktadırlar ki, insan 
gayriihtiyari düşündüğü zaman şaşmamak elden 
gelmiyor. Halbuki öbür taraftan hapisanede du
ran insanlar ise birbirlerine kötülük yapmak 
için acaba no gibi hâdiselere başvuralım, ne 
gibi işler yapalım diye düşünüyorlar, öbür 
tarafta ise vejetatif bir hayat süren insanların 
rehabilitasyon dolayısiyle bunları cemiyete alış
tırmanın daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 
Gönül ister ki, hapisanelcr bir ıslahathaneden 
ziyade her hangi bir kişiyi şahsi bir eşya 
imiş gibi görmekten ise onların daha verimli 
hale sokulması yerinde olur kanaatindeyim. 
Ağır ceza mahkemeleri muhterem arkadaşla
rım yine suç işliycnlcri kuru hukukun hüküm
leri altında incelemektedir. Acaba bu kuru hu
kuku, suç, işliyen kişi hangi ahval ve şartlar 
altında işlemiştir, bu tetkik edilmiş midir? Bu 
edilmemektedir. Bu itibarla, ağır ceza mahke
melerine kanaatim odur ki, birer pşişiyatri uz
manı ve mümkünse birer psikolog ilâvesi za-
ruretindeyiz. Çünkü bu olmadığı müddetçe ce
miyetin dengeli bulunmasına imkân olmıya-
caktır. Bendeniz ayrıca polis teşkilâtının yanı 
başında, eğer mümkünce adlî polis teşkilâtının 
da olmasını arzu ediyorum. Bunu ben geçen 
bütçe müzakerelerinde mütaaddit defalar söy
ledim, fakat maalesef hiçbir adım atılmadığını 
üzüntüyle görmekteyim. Adlî polis teşkilâtı ku
rulduğu zaman, hiç olmazsa vatandaşın Hükü
metle olan irtibatı, vatandaşın kanunla olan ir
tibatı tam mânasiylc yerine gelecektir. Hele 
şimdi Tedbirler Kanunun da bulunduğu bir de
virde Adlî Polis Teşkilâtının bulunması şiddetle 
zaruret halini almaktadır. Başımdan geçen bir 
misali anlatmak isterim. Ben Gineliyim. Ay-
dm'dan Çine'ye gider geliriz. Vatandaşlara tut
tuk bir defa dedik ki, sizlerin deniziniz var, 
denizinizde yıkanıyorsunuz ama bizim de çay
larımız var, biz de çaylarda yıkanıyoruz. Bi
zim bu sözlerimiz zapta geçirilmiş, devrin 
Başbakanına söylemişiz. Böyle bir şey olamaz 
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arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Böyle her hangi bir 
polisin gelişi güzel zaptiyle bir senatör veya 
bir milletvekili teşriî masuniyetini kaldınnaya 
kadar gidecekse bu iş yürümez. îşin yürümesi 
için yapılacak en kestirme iç adlî polis teşkilâ
tının kurulması, zabıt tutan insanın sözün ne
reye geldiğini bilmesi ve bu suretle vatandaş
larla Hükümet, kanunla vatandaşlar arasındaki 
irtibatın tam mânasiyle teminini zaruri gör
mekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim demin ileri sürülen 
bir nokta için zabıtları istettim. Henüz gelme
miştir. Onu bekliyoruz. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkanım müsaade eder misiniz? Usul hakkın
da konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

arkadaşlarım, kifayeti müzakere önergeleri şüp
hesiz bütçenin zamanında çıkması için Meclis ça
lışmalarını kolaylaştırmak maksadına bağlanır 
ve bağlanmalıdır. Ancak her müzakerede sorum 
lu mevkide bulunan Sayın Bakan, Sayın Komis
yon Başkanı veya Sözcüsüne sorular yöneltmek 
suretiyle bunların cevaplarının alınması müza
kerelerin Heyeti Umumiyesindeki görüşmelere, 
hattâ buna takaddüm eder derecede bir değer 
verir ve bir zaruretin de ifadesidir. O itibarla 
eğer hakikaten müzakereleri biran evvel bitire
lim kaygusuyla kifayeti müzakere takrirleri da
ha altı kişi konuşur konuşmaz veriliyorsa, bun
dan böyle hiç olmazsa Yüksek Riyasetin lütfe
dip soru müessesesini de işletmesi ve bir geçit 
resmi halinden bu müzakereleri çıkarması lâzım
dır, zaruridir. Başka türlü olmuyor. Şimdi eli
mizde meseleler vardır, içimizde şüpheler var
dır ama bunları sorumlu olan Sayın Bakan veya 
Komisyon Sözcüsü veya Başkanına arz etmek im
kânım bulamıyacağız. Ne olacak? Eh, geldi, ko
nuşuldu ve geçti. Zaten bütçe görüşmeleri aşağı 
yukarı Karma Komisyondan sonra bir nevi se-
ramoniyi teşkil etmektedir, yolundaki Anayasa
nın havasını bu şekilde daha da ileri götürmek 
için bir sebep olmadığı kanaatindeyim. Bu iti
barla deminki konuşmalarımızda Sayın Başkan
lık Bakana söz vereceğim, Komisyona söz vere
ceğim dediler. Bu arada yeni sorulacak sorular 
varsa sorulsun gibi bir sözün de geçtiğini ben 
zannediyorum, öyle zannediyorum hafızam beni 
yanıltmış olabilir. Bu itibarla böyle kabul ettik-
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lerini tahmin ediyorum. Edilmemiş olsa bile bun
dan sonrası için Riyasetin böyle bir tutuma gir
mesini arz ve istirham ederim. Saygılarımla. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz vermiyeceğim Beyefendi, v 
Bir kişiye söz verdim. Burada zabıtlar vardır, 
Anayasa vardı:-. Bunları tetkik ederek tefhim 
edeceğim ve sizden karar alacağım. 

İHSAN HAMİT TlGREL (Diyarbakır) ~ 
Usul hakkında bir kişiye söz verilir diye bir şey 
olmaz. 

BALKAN — Muhterem Başkanımız, zatıâli-
niz söz almakta direniyorsunuz, bâzı arkadaşlar 
Anayasaya aykırı gelir gibi hareket ettiğinizi 
söylüyorlar. Ve ben de Fehmi Alpaslan'a usul 
hakkında değil vakit doldursun diye söz verdim. 
Bir noktai nazarı vardı. Bir usul müzakeresi 
açılmış değildir. 

İHSAN HAMlT TİGREL (Diyarbakır) — 
Anayasaya aykırı hareket ettiğim yoktur Sayın 
Başkan. Ben kongrelere girmedim. 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlar söylüyorlar. 
Muhterem arkadaşlar şimdi benim tefhim şek

limi zabıttan okuyacağım : 
«BAŞKAN — Bir kifayet takriri var. Tea

mülümüz mucibince, kifayet kabul edilirse, da
ha evvel söz ist iyen Adalet Bakanına, Komisyo
na, sırada bulunan bir üyeye son sözü verece
ğim. Bu şartla kifayeti okutuyorum.» 

Muhterem arkadaşlar, bu itibarla bir usul
süzlük yoktur, bir. 78 nci maddenin ikinci fık
rası yeterlik önergesi verilmeden önce yöneltilen 
sorular cevaplandırılmadan önerge oya konul
maz, diyor. Bu itirazın, benim noktai nazarıma 
göre, o sırada yapılması icabederdi, yapılmamış
tır. Saym Alpaslan'ın hakkı olan tarafı nedir? 
Biz müzakerelere saat 13 e kadar devam edecek
tik. 20 dakika vaktimiz var, imkânımız var. Bu 
itibarla bir önerge verirlerse, «Sorular hariç bı
rakılsın, sorular sorulabilsin.» diye. Sayın Erdo
ğan Adalı, Sayın Alpaslan, Sayın Melen ve di
ğer arkadaşlarımız bu anlayışta olduklarını mü
nakaşalardan anlıyorum. 

Bu itibarla bu önergeyi oylıyacağım. Sorula
rı sorma imkânını bu suretle temin etmiş olaca-
cağım. Verecek • misiniz böyle bir önerge? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bunu kendiniz yapabilirsiniz, Önergeye lüzum 
yok. 
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BAŞKAN — Böyle bir önergeye lüzum yok 

diyorlar. Bunu oylarınıza arz edeceğim. Vakit 
olduğu için sorulara imkân verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Soru yöneltmek istiyen Sayın Ferid Melen 
Ibuyurun. 

FERlD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; beni bu soruya, Sayın Ba
kanın bir cümlesi tahrik etti. Sayın Bakan, biz 
sözoü olarak veya kendi adımıza yaptığımız ko
nuşmalarda vaktiyle ne söyledikse şimdi bunlara 
aykırı bir harekette bulunmadık diye bir iddia
da bulundular, iddia diyorum. Çünkü hakikaten 
aşırı şeyler söylemişlerdi. Ve ben günün birinde 
bu sözleri söyliyenin hakikaten mesuliyet altı
na girmesini isterdim. Ve bu arzum tahakkuk 
etti. Bunlardan birisi şu, hepsim hatırlamıyo
rum bilhassa kendi sahalarına, adlî sahaya ta
allûk eden şeylerle meşgul olmadığım için ha
tırlamıyorum, yalnız bütçeye ait sözlerimi ha
tırlıyorum. Birisi şu idi; o sene sözcü bulun
duğu şuada 1965 Bütçesi için, İnönü Hüküme
tinin getirdiği bütçe için iki milyardan fazla 
aç !k var diyorlardı. Halbuki o bütçemiz üç 
yüz milyonluk bir istikrazla gelmişti. Yeni Hü
kümet aynı bütçeye 218 milyon lira ilâve ede
rek yine 300 milyon liralık bir istikrazla ge
tirdi. Şimdi Sayın Babandan soruyorum; iki 
mr.yar açığı var dediği bütçeye biraz ilâve et
mek suretiyle nasıl altına imza koyarak denk
liğe getirdi? Bunu izah ederlerse, bir izah şe
killeri varsa hak.'lkaten ben de memnun olurum. 
Sonra ıbir iddiada daha bulunmuşlardı. Aşağı -
yukarı Türk cemiyetinin, Türk halkının büyük 
bir kısmı kör, topal, hasta, zayıf, alil ve muh
taç durumdadır, bunlara kimse el atmıyor de
mişlerdi. Acaba mensubolduğu Hükümet baş
langıç olarak ne yaptı bu dertlerin devasını 
bulmak için? 

Üçüncü bir sorum; memlelkette hırsızlığın, 
«U'Vjstimalin, ihtikârın alıp yürüdüğünü, bir mu
rakabenin olmadığım iddia ediyorlardı. Tam 
\dalet Bakanı olarak bu işin takibinde en el
verişli yerde bulunuyorlar. Bugüne kadar at
tıkları iki tane adım olsun, bu işleri takip için, 
lütfedip söylerlerse memnun olurum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Tigrel; buyurun. 
İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Adalet 
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Bakanlığı Bütçesi üzerinde arlkadaşlar derinli
ğine ve genişliğine mütalâalarını söylediler. 
Ben Anayasaya taallûk eden bir husus hakkın
da Sayın Bakanımızdan iki sual soracağım: 
Biri şu; Anayasamızın 22 nci maddesi gereğin
ce memlekette neşredilmiş olan matbuaların 
toplanması mutlak surette mahkeme karariyle 
olabilir. Buna rağmen, mahkeme kararı alma
dan 'bundan bir birbuçuk ay evvel Stenbc/k'in 
Bitm iyen Kavga adlı eseri, artık keyfî diyeyim, 
keyfî bir şekilde toplattırılmış bulunmakta 
idi. Bunu toplatanların Anayasaya aykırı hare
ket ettikleri, »şikâr bir keyfiyettir. Bu mu
amelede Anayasaya aykırı hareket etmiş olan 
mokam veya memurlar hakkında Adalet Bakan
lığı bir harekete geçmiş midir? Vakıa kitaplar 
tekrar kütüphanelere iade edilmiştir. Fakat 
Anayasayı ihlâl eürmü vardır. Adalet Bakan
lığı harekete geçmiş midir? 

İkinci mesele şu : Tih'k Ceza Kanununun mih
verine oturmamış iki maddesi vardır. 141 ve 
142 nci maddeleri. Fikir hürriyetini savunan
lar bu maddenin Anayasaya aykırı olduğunu 
ileri sürerlerken bilâkis bunun karşısında olan
lar bu müeyyidelerin bile kâfi olmadığını, bunun 
şiddctlendirilmesi icabettiğini ifade, sağ ve sol 
cereyanları bastırmak için bunların şiddctlen
dirilmesi istenmektedir. 

Adalet Bakanı, yuvarlak lâflar haricolmak 
üzere, sarih bir ifade ile bu husustaki fikrini 
belirtebilir mi ? 

Üçüncü mesele, Muhterem Başkan «Anaya
saya aykırı olarak konuşmam mevzuunu orta
ya attılar. 

BAŞKAN — Sayın Tiğrel, bu hususta size 
söz vermedim. Eğer bu hususta konuşursanız, 
kötü bir münakaşa yolu açmış olursunuz. 

İHSAN HÂMİT TîüREL (Devamla) — Pe
ki bu hususta konuşmıyacağım. Sayın Bakan 
bu iki mesele hakkında ne düşünüyor, bildir
melerini, ifade etmeelrini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 
İZZET BİRANI) (İzmir) — Sayın Bakan

dan jüri müessesesi hakkında Bakanlıkça bir 
müşahade olmuş, mudur? Sayın Bakanın bize 
verecekleri bir kanaatleri var mıdır? Bunu ri
ca edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
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FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan soracağım hususu 
Sayın Tigrcl sordular. Onun için aynı sorunun 
cevabı verilirken ben de kanaat sahibi olaca
ğım. 

Fikir akımlarına karşı düşünenlerin ortaya 
konulması meselesinde Sayın Komisyon Başka
nından bir surum olacak. Bütün bakanlıkların 
bütçeleri bir raporla takdim edilmekte olduğu 
halde Yüksek Adalet Bakanlığı Bütçesinin tak
dimine dair bize gönderilen tasarıda bir rapor 
göremedik. Bu mevzu neden böyle olmuştur? 
Neden buna lüzum görülmemiştir? Bunu lütfen 
izah etmelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka soru soran yok. Sayın 
Bakan buyurun. 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya Milletvekili) — Muhterem senatörler, Saym 
Melen, Sayın Tigrel ve Saym Birand'm sorula
rına sırasiyle cevap arz ediyorum. 

Sayın Ferid Melen, bu seneki bütçe müza
kereleri sırasında reddedilen bütçe hususunda 
benim 2 milyar Türk liralık bir açık olduğunu 
tenkid ettiğimi, şimdi yeni tasarıda, buraya 
daha fazla masraf ilâvesi yapıldığına göre, bu 
tasarıya nasıl imza ettiğim şekilde bir sn al vaz'-
ettiler. tik önce, bu rakamın yanlış olduğunu 
ifade etmek isterim. Ben reddedilen Bütçe ta
sarısında 2 milyar lira civarında bir açık var 
demedim. Bütçenin tümü hakkında konuşan 
Sayın C. H. Partisi Sözcüsü Betil, Yüce Sena
toda benim bu rakamın bir milyar lira civarın
da verdiğimi ifade etmişlerdi. Ben, dış mem
leketlerden alman borçların da aslında teknik 
bakımdan bütçenin gelir kısmında gösterilmek
te olduğunu, bunun gerçek mânada bir gelir 
değil, ileri senelere muzaf bir mükellefiyet ola
rak tezahür edeceğine göre, gelir şeklinde gös
terilmesinin şekil bakımından doğru olmadığı
nı, bu da nazarı itibara alınırsa bütçenin açı
ğının üç milyar lira civarında olacağı şeklinde 
ifade ettim. Gerçek mânasında gelirlerden mü
tevellit açığı bir miyar lira civarında göster
dim. Bu düşüncelerimde esas bakımdan bir de
ğişiklik yoktur. Yalnız o zamandan bu zamana 
yeni Maliye Bakanımızın ifade ettiği bir husu
su ifade etmek isterim. Bütçe gelirlerinde. 
vergiler bakımından bir inkişaf olmuştur. Bil
hassa Gelir Vergisi bakımından; tahmin edilen 
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miktarın üstünde bir seviyede gelir tahakkuk 
olmuştur. Bu suretle bu açığın daha az bir 
miktara ineceği tahmin edilir. 

İkincisi, Saym Melen bilirler ki, bir ger
çeği ifade etmek başkadır, bu gerçeğe karşı 
tedbir almak yine başkadır. Kendileri sık sık 
tatbik etmişlerdir. Bütçelerde tasarruf yap
mışlardır. Mecburi kısıntılar yapmışlar, aç^ğı 
kapatmak yoluna gitmişlerdir. Ama buna rağ
men 700 milyon liralık bir emanet hesabını, 
1964 Bütçesinden bu seney devretmek durumu 
hâsıl olmuştur. Nitekim Yüce Senatoda bu iş
ler için ayrı para harcanmadığına göre, aksı-
yan hizmetlerin nasıl görüleceği hususu da ye
ni Hükümete bütçenin müzakeresi yapılırken 
burada soru halinde tevcih edilmiştir. 

Ben ümidederdim ki, Maliye Bakanlığını 
idare eden arkadaşımız, Saym Melen, çok iyi 
bilirler ki, Devlet kadrolarının tam karşılığı 
bütçeye'konuyor, ama memurlar istihdam edil
miyor. Bundan mütevellit % 3, % 5 civarında 
yapılacak normal tasarruf, kendiliğinden hâsıl 
olan tasarruf, bahsedilen gelirlerin fazla gös
terilmesinden mütevellit açığm kapatılması im
kânını verir. Kaldı ki, yeni Hükümet bu Büt
çe tasarısını sevk ederken, gelir bütçesi üze
rinde tadilât yapmıştır. Birtakım şişkinlikler 
bertaraf edilmiştir. Bu bakımdan benim eski 
sözlerim arasında bir tenakuz olmadığı gibi 
ben evvelden söylenen gerçek1 eri de inkâr ede
cek değilim. O kadar değilim ki, Saym Me
len, ben, cemiyeti büyük bir kısmmm körler, 
topallar, hastalar, fakirler, yoksullarla dolu 
göstermişim. Şimdi mesuliyet aldığımdan beri 
ne yaptığmıı sord^ar . Arkadaşlarım, ben bu
nu yeni söylemiyorum. İki sene evvel söyledim 
ve bunu söylerken yine benim kendi partim 
iktidarda idi. Parti grupum adına söyledim ve 
bunu söylerken Mclcnden rica ederim, kendi 
müşahedem olarak da söylemedim. Beş Yıllık 
Plânın giriş kısmında memleketin sosyal du
rumu hakkında çizilen bir tabloyu kısaltmalar 
yaparak naklettim. Sizin Hüküm etinizdeki 
Sağlık bakanları bu memlekette 750 bin verem
li olduğunu efkârı umumiyeye, meclislere ilân 
ettiler. İki milyon trahomlu hasta olduğunu 
ifade ettiler. Demek ki, arkadaşlar memleke
tin tablosu kötü ise bu vaktiyle Saym Melen'in 
beni Hint sarayına kapatılan bir mihrace gibi 
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irfan Baran'm kötümserliğinden dolayı hâsıl 
olmuyor, bizzat kendileri söylüyor, o ifadeleri 
biz naklediyoruz. Bu sefer bizi başka bir du
rumda tavsif etmek istiyorlar. Rica ederim 
Sayın Melen, 750 bin veremli olduğu Beş Yıllık 
Plânda söyleniyor, ve geçmiş hükümetlerin 
C. H. P. li Sağlık bakanları da söylüyor. Ko
misyonlarda, Meclislerde söyleniyor. 1,5 mil
yon dendi sonra iki milyona çıktı, trahomlu ol
duğu söyleniyor. Geriye kalan hastalıkları da 
kalplisini, romatizmalısını v. s. sini şekerlisini 
de lütfen ilâve ederseniz bu milletin sosyal du
rumu hakikaten yürekler acısıdır. Her yıl 300 
bin kişinin hapishanelere girip çıktığını söyle
dim. Böyle bir cemiyette sosyal durumun, ik
tisadi durumu normal olmadığ-nı ifade etmek 
gerekir. «Temenni ederdim duam kabul olun
du, mesuliyet aldı» dediler. İyi ifade buyur
dular ama arkadaşlar, ben şimdi dün kötü gör
düğüm memleketin durumunu, bâzı kimseler 
mesuliyet mevkiine gelince yaptıkları gibi toz 
pembe güllük, gülistanlık göstergeydim He
len'in ithamlarma mâruz kalmakta, o pozis
yonda kalmak da benim için bir kusur olabilir
di. Ama ben bugün tablonun değiştiğini söy
lemiyorum. 

Şimdi kendisi mesuliyet mevkiine geldiğin© 
göre ne yaptı sualine gelince: Arkadaşlar, Sayın 
Melen yino insafla hatırlarlar ki, ben memleketin 
içtimai, iktisadi dertlerini geniş bir tablo halin
de her zaman çizmişimdir. Ama bunu çizerken; 

Sayın Melen bir sene Maliye Bakanlığı yaptı; 
bütün sorumlusu odur veya filân bakan, filân 
parti üç sene iktidarda bulundu, sorumlusu sa
dece odur, demedim. Elbette ki, iktidarların 
bunda sorum payı vardır. Biraz evvel ifade et
tim. Otuz, kırk sene bu memleket kaderine sa-
hibolanlarm bu işlerde mesuliyet payları ne ise 
iki aylık Adliye Bakanı İrfan Baran da, bu iş
lerdeki sorumluluk payını zayıf omuzlarına yük
lenmeye hazırdır arkadaşlarım. (Sağdan alkış
lar) Bu yöndeki mücadeleme, Saym Melen, Hü
kümet içinde de devam ediyorum. Çeşitli mem
leket meseleleri görüşülürken kendi görüşüm 
için do mütalâamı söylüyor, kanun ve kararlar
da bu istikamette netice alınmasına gayret gös
teriyorum. Görüş ayrılıkları prensiplerimizi te
melinden zedeliyecek hale gelirse, buna zıt bir
takım kararlar çıkarsa, içinde bulunduğum hü-
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kümetten çekilmeye hiç tereddüdetmiyecek bir 
yaradılışta olduğumu kendilerine temin etmek 
isterim. 

Yolsuzluk, suiistimal ve saire gibi mevzular
da çok hasnas bulunduğumu ve bu hususta be
yanlarım olduğunu da beyan buyurdular. Doğ
rudur. Hâlâ büyük hassasiyet ve titizlik göster
mekteyim. Bakanlığa gelir gelmez bir çalışma 
programı yaptım ve bütün adlî teşkilâta tamim 
ettim. Ve bu m ey and a saym basm mensupları
mıza d.?, açıkladım. Fakat basm mensupları bizim 
programımızı değil, kendi yönelttikleri suallere 
verdiğim cevaplarla efkârı umumiyeyi aydınlat
mayı kâfi gördüler. Karanlıkta kaldım. Bunun 
bir maddesinde şöyle diyordum: «Adalet Bakan
lığında vazife gören vazifelilere; 

Türk Milleti seçkin şahsiyetleri yetiştirerek 
adalet tarihine asilâne davranışa âbidevi karar
lar ve faziletli hayat hikâyeleri ile dolu destan-
1 aşmış bir mazi kazandırmıştır. Bugün de sosyal 
hayatımızda adaletin mânevi tesirlerini artıra
cak, yüceliğini tanıtacak gayret ve tedbirler al
mak zorunluğu vardır. Yolsuzlukların ve haksız
lıkların önlenmesi için genel hayatımızda adlî 
murakabenin, her türlü yetkilerle mücehhez ola
rak, tesisi tam ve kâmil şekilde çalışabilmesi lâ
zımdır. 

Genel olarak çok yaygın olduğu kanaati bu
lunan suiistimal, rüşvet, irtikâp ve benzeri açık 
suçların adalet mekanizmasına intikali ancak ih
barlarla mümkün olmaktadır ki, bu yukardaki 
hastalıkların önlenmesine tesirli olamamaktadır. 
işlenmiş bu cins suçları tesbit ve adaletin huzu
runa çıkarılmasını bağlıyacak yollar hususunda 
da Bakanlığımız araştırma ve çalışmalar yapa
caktır. Nitekim, sadece gazetelerde intişar eden 
bu nevi yolsuzluk suçlarının sıkı bir şekilde ta-
kibedilmesi hususunda teşkilâtımın merkezinde 
çalışan vazifelilere direktif vermekle iktifa etme
dim, bana intikal eden bu nevi hâdiseler hakkın
da da büyük titizlik gösterdim, müfettişler gön
derdim, tahkikat yaptırdım. Bu nevi tahkikatlar 
yapılmakta ve yapılacaktır. Gazeteler de sıkı bir 
şekilde taranmaktadır. Ancak arkadaşlarım, bu
gün adlî mekanizmanın işleyiş tarzı ile evvelce 
de, Bakan olmadan evvel de ifade ettiğim gibi, 
suçları adalet huzuruna tam mânasiyle götür
mek mümkün olmamaktadır. Savcılarımız umu
miyetle bir havale memuru hüviyeti içinde çalış
maktadırlar. Sadece kendilerine gel on dilekçele-
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ri havale etmekle yetinmektedirler. Bunu dün 
ifade ettim, bugün de ıstırapla ifade ediyorum. 
Ne yapacaksınız diyeceksiniz? Bunu bertaraf et
mek için çalışmalar yapacağız dedim. Beynelmi
lel bir mütehassıs bu konuda bana bir rapor ver
di. Birçok memleketler de bu hususta büyük sı
kıntı içindelermiş. Onlar da âmme hayatına te
sirden suçların kâfi derecede takibedilmeyişin-
den, âmme vazifelileri tarafından takibedilmeyi-
şinden mütevellit büyük sıkıntı içindelermiş. Bu
na karşı tedbirler almışlar ama yine de tatmin 
edici neticeler alamamışlar. Bana raporda gös
terilen tedbirleri kifayetli bulmadım. Tetkikatı-
mıza devam ediyoruz. Bunları ortaya çıkarabil
mek için bir murakabe mekanizmasının kurul
ması, tek elden idare edilen adliyeye bağlı bir 
murakabe mekanizmasının kurulması lâzımgeldi-
ğine kaaniim. Çünkü, yolda rüşvet alan trafik 
polisi şahit hazırlıyarak bu rüşveti almaz. Bir 
Devlet ihalesinde Devlete milyonlarca liralık 
yük tahmil eden bir işin sorumluları şahitleri 
huzurlarına davetle bu pazarlığı onların huzu
runda yapmazlar. Şu halde bu yolsuzlukları na-
ısıl meydana çıkarırız? Benim düşündüğüm ve 
siyasi hayatıma devam etme imkânı ve arzusu 
olur da bu yolda devam edersem, bu yolda ka
rınca kararınca yapacağım mücadele için de tek
lif edeceğim bir usul de olabilecektir. Adliye Ba
kanlığı bütün bakanlıkların teftiş mekanizması
nı içinde toplıyan, tek bir elden yürüyecek, fiili 
hayatın içine girebilecek bir mekanizma; trafik 
polisinin haraç alan bir müessese haline geldi
ğini Sayın Orhan Eyüpoğlu, Bütçe Komisyonun
da ifade, ettiler. Arkadaşlarım hatırlıyacaklar. 
Ama bunun yolu vatandaşın ihbar etmesini bek
lemek değil, çünkü fiilen de mümkün değildir. 
Bunun yolu bir Devlete ait müessesenin ve onun 
sorumlularının bizzat bu hayatın içine girmesi, 
fiilen tesbit etmesiyle mümkün olabilir. Bizde 
bugün böyle bir mekanizma mevcut değildir. Ve 
bunun içindir ki, bu nevi suçların büyük kısmı 
adliyeye intikal etmediği gibi adliyeye intikal 
edenler de iyi takibedilmediğİ için, deliller kâfi 
derce-le toplanmadığı için beraotle sonuçlan
maktadır. Sayın Melen dedim ki, - bana rapor 
veren profesör do öyle diyor - Türkiye'de 430 
bin küsur insan mahkemeye veriliyor, bunun 216 
bininden fazlası beraet ediyor. Bunun mânası şu: 
Deliller kâfi derecede toplanıp getirilmediği için 
gerçekte bu kadar insan masum olduğu için de-
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ğil, ama delil kifayetsizliği, takip, mekanizması
nın noksanlığı yüzünden bunlar bir neticeye bağ-
lanamamaktadır. Hastalıklarımızı bilmek mecbu
riyetindeyiz arkadaşlar. Bunu îrfan Baran söy
lemiyor. Tapu memurlarının, imar müdürlükle
rinin, polis teşkilâtındı ve birçok Devlet mües
seselerinin içindeki şikâyeti vatandaşlar yapıyor. 
Onlara tercüman olarak çalışmalar yapıyoruz. 
Ben vazifeli olarak muttali olduğum her hususu 
şiddetle takibediyorum. O kadar takibediyorum 
ki, bâzı geceler sabaha kadar uyumuyorum. Sa
yın Melen bana intikal eden dosyaları tetkik edi
yorum. Noksan gördüğüm hususlarda bilhassa 
vazifelilere bu noksanları takibetmediğiniz tak
dirde hakkınızda kanuni takibata bon geçeceğim 
diyorum. Âmme hukukunu muhafazada ve mü
dafaada titiziz ve titiz olmakta devam edeceğiz. 
Bunun hepimiz için vazife olduğunu zannediyo
rum. Nitekim eskiden sözü edilmiş bâzı büyük 
yolsuzluklar hakkında da hazırlık yapmaktayım. 
Özel olarak kanunları tetkik etmekte, malûmat 
toplamaktayım. Bunları âmmeye mal olabilecek 
durumda gÖTÜrsem bunları âmmeve maletmek 
bonim için şüphesiz bir vazife olacaktır. 

Sayın Tigrel'in matbuaların toplanması hu
susundaki hareketin, Anayasanın kitapları mah
keme kararı olmaksızın toplatıl mam ası kararı ha
sebiyle, Anayasaya aykırı bir durum olması ha
sebiyle ilgililer hakkında ne yapıldığı hususun
daki beyanlarını bir ihbar telâkki ediyorum. Hâ
dise yenidir. Vazifem başına döner dönmez bu 
hususu inceletip suç hali tesbit edilirse, mesul
leri hakkında takibat açtıracağım. 

141 ve 142 nci maddeler hakkında sarih fik
rimi istediler. Ben deruhde ettiğim vazifenin hu
susiyeti dolayısiylo bu hususta söyliyeıbileceğim 
kadarını basın toplantısında gazetecilerimizin 
sualleri üzerine ifade etmiştim, yazılı olarak ifa
de etmiştik. Şimdi istihbaratıma göre Anayasa 
Mahkemesi Mayıs ayı içinde 141 ve 142 nci mad
delerin Anayasaya aykırı olup olmadığı hususun
da karar verecekmiş. İşin tam karar safhasında 
iken bir Adliye Bakanı olarak bu konuda müta
lâa zikretmenin uygun olmıyacağı kanaatinde
yim. Onun için arkadaşımdan özür dilerim. Ge
rekirse hususi olarak kendileri ile bu hususta 
konuşabiliriz. 

Sayın Birand'm bahsettikleri jüri mevzuunu 
incelemedim. Bu hususta kendilerine ibilâhara 
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tetkik ettikten sonra bilgi vermek üzere huzuru
nuzdan ayrılıyorum. Saygılarımla (Sağ taraftan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Adale*". 
Bakanlığının bütçesinin görüşülmesi sırasında, 
siz mi söz istiyordunuz Sayın Sezgin? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎSMET SEZGÎN (Aydın Milletvekili) — Ko
misyona vâki .bir sual soruldu, eğer müsaade 
ederseniz maruzatımı kısaca arz edeceğim. 

BAŞKAN — Zapta geçmesi bakımından bu
raya buyurun lütfen. 

ÎSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, Sayın Alpaslan hatır
lattılar, bir maddi hata olmuş. Adalet Bakanlı
ğımızla ilgili Karma Bütçe Komisyonu raporu 
kitaba geçmemiş. Bu maddi hatadan dolayı Büt
çe Karma Komisyonu adma gerek Sayın Alpas
lan'dan, gerek Yüce Senatodan özür diler, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şah
sımla ilgili bir münakaşayı tazeliyeceğim için 
özür dilerim. Sayın Tigrel yerinden söz aldığı 
zaman, bendeniz do söz vermediğim zaman, «Ana
yasaya aykırıdır deniyor» dediğim zaman, yan
lış işltmedknse, şöyle bir ifadede bulundular: 
«Ben parti kongrelerine girmedim.» Şimdi ken
dilerine sarih olarak soruyorum. Bu hususta be
ni mi telmih ettiler? lütfeder bu hususta izahat 
verir misiniz Sayın Tigrel? 

İHSAN HAMlT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Bana demin konuşma fırsatı verilmediği için ko
nuşmak istemiyorum. Sizin şahsınızla ilgili be
yanım varsa tavzih etmek isterim. 

BAŞKAN — Bu hususta müzakereler bittiği 
için size söz veriyorum. Benim şahsımla ilgili bir 
beyanınız varsa millet huzurunda tavzih etme
nizi rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bunlar Başkan
lık Divanında görüşülmesi gereken hususlardır. 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerindeki mü
zakere bitmiştir. Bölümlere geçilmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir . 
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(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

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

12.003 Personel giderleri 246 219 538 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 21 024 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 13 724 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 30 003 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler *2 197 525 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 2 802 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 44 547 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 92 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul cden'er... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Adalet Bakanlığı bütçesinin mü
zakereleri bitmiştir, öğledon sonra saat 14,30 da 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesini görüşmek 
üzero oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 13,10 
»9<İ 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAİST — Baskanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTÎPLEE ' Â d i Ünlü (Cumhurbaşka unca S. Ü.), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

F) Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin genel görüşmesine başlıyoruz. Söz alan 
arkadaşların isimlerini okuyorum. C.H.P. si adı
na Sayın Cemal Yıldırım, Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Suphi Karaman, Kontenjan Sena
törleri Grupu adına Sayın Necati özdeniz, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Emin 
Durul, Y.T.P. topluluğu adına yok, C.K.M.P. 
topluluğu adına yok, M.P. topluluğu adına yok, 
bağımsızlar adına yoktur. 

Şahısları adına söz alanların isimleri; Sayın 
Muzaffer Alankuş, Sayın Rifat özdeş, iSaym Hil
mi Onat, Sayın Eifat öztürkçine, Sayın Faruk 
Kmaytürk, Sayın Tekin Arıburun, Sayın Ağır-
naslı. 

Buyurun Savın Yıldırım. 
C.H.P. GRUPU ADINA CEMAL YILDI

RIM (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

Mil1! Savunma Bakanlığımız Bütçesi üzerin
deki görüş1 primizi 28 Ocak tarihinde Yüce Sena
toda gen;ş ölçüde arz etmiş idik. 

Bu defa, bâzı önemli konuları özet halinde 
beyan ile iktifa edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ön ümüzdeki günlerde de, milletçe üzerinde 

titrediğimiz konu yine Kıbrıs meselemizdir. Bu 
defa karşımızda, Makarios'a ilâveten Yunanistan 
ve haksız bir dâvayı tutan bir kısım NATO müt
tefik1 erimiz gözükmektedir. 

Yunanistan'ın, büvük havailerini ve ENOiStS 
uğrundaki gayretlerini dikkate izlemekteviz. 
Yunan "Han'ın. Kıbrıs adasmı garbetmek hırsı 
içinde bir cün e1 indeki bir kısım E^e Denizi ada
larını kavbedebileeeğinin herkesçe bilinmelini 
isteriz. Sahillerimizdeki bu adaların Yunanistan'

la hiçbir coğrafi münasebeti bulunmadığım artık 
ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Haksız bir dâvanm, taraftarı olan NATO 
müttefikimiz Amerika'ya, NATO'ya en büyük 
kara kuvvetini vermiş bir memleket olduğumuzu 
hatırlatırız. Dostumuzun haksız ve taraflı tutu
mu, NATO emrindeki bir kısım küvetlerimizi ge
ri çekmeye bizi mecbur edebilir. 

' Yeni Hükümetin MiMî Savunma Bütçesine 
250 milyon liralık ek ödenek ilâvesini Grupumuz 
memnunlve^e karşılamaktadır, önümüzdeki çe
tin merhaleleri, kendi kuvvetimize dayanarak 
aşabilmek için bu tahsisatın millî savunma istik-
razlariyle daha da artırılmasını temenni etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Evvelce de bevan ettiğimiz gibi, NATO em

rine tahsis edilmiş kuveferimiz d'sında, millî 
ihtiyaçlara cevap verecek, kendi si1 â.lı ve imkân
larımızla teslih edilnrs bir kuvvetin süratle ha
zırlanmasını; Deniz Kuvvetlerimizin takviyesini, 
çıkarma araçlarınızın çoğaltılmasını beklemekte-
viz. Donanma Cemiyetinin ihvası hususundaki 
hu kürsüden üç ay evvel yapılan teklifimizin 
tahakkuku varında sarf edüen rravretlere teşek
kür edebiz. Parlâmento üvelerimizin, is adamları
mızın, bütün basımmızm bn hayırlı tes^-büse ön 
nvak olmalarını dileriz. Makina ve Kimva En-
^"ntrisi Kurumunun bu^ün için ve varm ie'n, 
Si^ıhlı Kuvveti eri m'"m iMivacma cevan verecek 
bir hale getirtmesini Hükümetten rica ederiz. 

Muhterem arkadaş1 ar, 
Her sene askerlik cağına giren senelerimizin, 

kn dro zarureti ile. ancak varisi silâh altma alına
bilmektedir. Sene^rn mevdana. getirdiği ve f?e-
ti.-rv^ği bu vığmları ödemek için askerlik müd
detinin kısFilteması, bu çenelerin yurt ka l ın 
ması hizmetinde ku^an^ması hususları ciddiyetle 
tetkik edilmelidir. Son günlerde aynı durum 
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içinde bulunan Fransa Hükümeti askerlik müd
detini bir buçuk seneye indirmek zorunda kal
mıştır. 

Bir sene hizmetten sonra nakdî bedel karşılığı 
terhis de düşünülebiHr. Elde edilecek gelir ordu 
ihtiyaçlarına sarf edilerek bir kısım ihtiyaçlar 
karşılanmış ohır. Benim hesabıma rröre senede 
203 - 250 milyon lira gelir tenrn edilebilir. Bir 
seno de askerlik yaptığı için eğitimi de mükem
mel olur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ordu Yardım1'nşma Kurumunun, kendi men-

suplarma sağladığı maddi ve sosval yardımlar 
yamnda, yurt kalbnmasmda sağladığı hizmetler 
takdire savandır. Bu kurumun bugüne kadar 
oto montai sanavii, Türk petn^eri, çimento sa
navii, turizm aban^nda ya.ptığı yat ı r m miktarı 
180 mil von Türk lirası civarındadır. Devletin 
di^er r>er."îonel tonluhıklarmın da bu yolda hare
keleri, hem mensuplarının sosyal ihtiyaçları hem. 
de vurt kalkınması bakımından çok hayırlı ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Her türlü maddi ve manevi güce sahip yurt

sever ord'unrrnn r»binli kalkınmamıza muvazi bir* 
pbln içerisinde kalkınmava katılmasını önemle 
rica ederiz. Bu havMı gayretler memVket'mizin 
istikbali kadar ordumuzun geleceği için de fe
rahlık yaratacaktır. 

Silâhlı Kuvvelerimizde okuma - yazma ea-
lısmalarna hız yerinesini, erata verilmekte, olan 
kültür der^nri arasında. Atatürk ilkelerine yor 
verilerek bâtıl, prHei düşüncelern mem^cketi-
mizo getireceği kötülük1 er, subaylarımız tarafın
dan erlerimize münasip şekilde telkin edilmeli
dir. Gelecek seneki Savunma Bütçesinin hazırlan
masında. ordunun vurucu gücü, hareket kabili
yeti. eğitim çalışmaları rbs-nla kalan masraf fa
sıllarına ve ordu mevcudunda indirme İmkâr^a-
rınm şimdiden sıkı bir inceleme ve tabi tutuba-
rak âzami bir tasarrufla gerçekleştirilmesini 
Amerika için normal, 'biz<m için henüz israf sa
yılabilecek .sarfivatın azaltılmasını, eğitim dışın
daki akar yakıt sarfivatınm sıkı bir kontrola 
tabi tutulmalını rica edebiz. Bu mekanda Bakan
lık bünv^ in^k ' ve büvük karargâhlardaki per
sonel s"skinliğ:nin kıtalar lehine tasfiyesi çok 
yerinde olacaktır, 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerime son verirken, Kıbrıs dâvamız ve 

onun muhtemel ihtilâtları karşısında, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin ecdadına, tarihine ve ebedi Baş
kumandanı Atatürk'e yakışır bir kahramanlıkla 
kendisine düşen vazifeleri yapacağına güvenimizi 
beyan ederiz. 

C.H.P. -Senato Grupu adına hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Kanun "n. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Tabiî Üye) — Cumhuriyet Senatosunun Saym 
Başkanı, sayın üyeleri : 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi özerinde, 
Millî Biri ;k Grupu adına söze başlatken Türk 
Vatanını, İstiklâl ve Cumhuriyetini ic ve dış her 
türlü tecavüze karsı korrmnk ve kollamakla gö
revli bulunan Türk Silâhlı Kuvvetlerine olan de
rin itimat ve bağlılığımızı belirtmek isterim. Ba
ğımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve uygarlığımı-
zmıbekcisi olarak, Türk Ulusunun avnlmar' b :r rvır-
oası Türk Silâhlı Kuvvetleri millî müesseselerimiz
den biri ve başta gelenidir. Silâhlı Kuvvetlerimizi 
başka milletlerin ordularından ayıran başlıca ni
telikleri; eşsiz zaferlerle dolu şanlı bir tarihe sa-
hibolusn, komutan ve erlerinin cesaret, fedakâr
lık ve kahramanlıkta dünyaca bilinen meziyetle
ri ve son yüzelli senelik devit bovunca Batılılaş
ma yolunda sarf edilen çabalarda da'ma önder
lik edişidir. Türk ordusu ve ona candan bağlı mil
letindi içli dışlı münasebetleri toplumumuzu âde
ta bir ordu - millet topluluğu haline getirmiştir. 
tç ve dış hiçbir tertip, suiniyet, bölücü ve rrerici 
'?ayrct, kötü ideoloji bu ordu - millet birliğim 
bugüne kadar bozmamıştır ve bundan sonra da 
bozamayacaktır. 

15 milyar 195 milyonluk T 965 bütçesinde Si
lâhlı Kuvvetlerimiz olarak Millî Savunma Bakan
lığına yapılan tahsis, 3 004 792 303 liradır. Bu 
miktar genel bütçe giderleri arasında % 19 fi lık 
bir nisbeti ifade etmektedir. NATO ya girdikten 
sonra millî bütçelerden verilen tahsisatların genel 
olarak % 90 ı ile Millî Savunmanın cari harca
maları karşılanmaktadır. Silâh, araç, gereç ve enf-
rastrüktür harcamalrda kullanılan dış yardım
larla birlikte bütün Millî Savunma ihtiyaçları
mız için gerçekten yapılan harcamalar genel büt
çenin 1/3 ünden daima fazla bulunmaktadır. Git-
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tikçe gelişen teknik ilerlemeler karşısında ordu
muzun modern bir hale getirilmesi ve bunun de
vam ettirilmesi şüphesiz büyük malî külfetleri 
gerektirmektedir. Devletimizin ve milletçe beka
mızın yegâne teminatı olan Silâhlı Kuvvetleri
miz için her türlü maddi ve mânevi fedakârlık
ları göze almak Hükümetler için kaçınılmaz za
rurettir. Millî politikanın bir icra aracı olan Si
lâhlı Kuvvetlerimizin millî icaplar ve ittifak 
andlaşmalarma göre kendisine düşecek görevleri 
yapacak şekilde hazırlıklı olabilmesi için lüzum
lu stok seviyelerine ve standartlara çıkarılması 
zarureti vardır. NATO ya bağlanan kuvvetleri
mizin bu andlaşmalarda tesbit ve taahhüdedilen 
standartlara yükselebilmesi için 38,5 milyar li
ralık bütçe dışı ek bir masrafa ihtiyaç vardır. 

Şu özeti inceleme göstermektedir ki, millî 
bütçelerden ve dış yardımlardan Millî Savunma 
gelirleri için avrılan ödenek genel bütçenin 
1/3 ünü aşkın olduğu halde lüzumlu ihtiyacı sağ
lamaktan henüz çok uzaktır. Geniş hudutlarda 
milletçe emniyetimizi bağlıyacak savunma mas
raflarının bu yüksek rakamlarını huzurunuza ser
mekle bu hedefe erişebilmek için millet olarak ne 
derecede ekonomik bir kalkınma zorunluğu içeri
sinde olduğumuzu görmemiz, ekonomik bünye, 
kalkınma hedefleri, savunma icapları, ve strate
jisi, ittifaklar ve dış politika ilişkilerini iyice bil
memiz gereğince işaret etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bütçe uygulaması ile il
gili bu kısa maruzatımızdan sonra Silâhlı Kuv
vetlerimizin aktüel ve geleceğe ait çeşitli problem
leri üzer'ndeki düşüncelerimizi arz etmek iste
riz. Bu düşüncelerimizi başlıca 5 konu etrafında 
toplıyacağız. 

1. Millî bünyeye uygun savaş doktrininin 
tesbiti, 

2. Teşkilât problemleri, 
3. Millî icaplar ve ittifaklar yönünden or

du, 
4. Harp sanayiinin durumu, 
5. Kıbrıs ile ilgili problem. 
Millî bünyeye uygun savaş doktrininin tes

biti : 
Sayın senatörler, ordu ve ordu ile ilgili çeşit

li problemlerin 15 yıllık tatbikatı bizi bugün bu
rada, huzurunuzda gayet akademik bir mahiyet 
arz eden bu konuya eğilmiye icbar etmiştir. Mil
lî bünyeye uygun savaş doktrininin tesbiti ko-
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nusu cidden son derece akademik bir Özellik arz 
etmektedir. Konu üzerinde bir kesin sonuca 
ulaşabilmek için tez ve antitez olarak 
gizli ve kapalı odalarda günlerce, haftalarca tar
tışmak gerekebilir. Ancak, biz burada konunun 
gizli olmıyacak yönleri üzerinde kısa bir özet ya
pacak ve fakat sonuç üzerindeki düşünce ve ka
naatlerimizi muhafaza etmekle beraber kesin bir 
karara varamıyacağız. Çok detaylı etütlerden son
ra bu kesin karara ulaşmak hak ve yetkisi Silâh
lı Kuvvetler yüksek kademelerinin ve Millî Gü
venlik Kurulunun sorumluluğu içerisinde gizli 
kalması icabeden bir özellik taşır. 

Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan Atom bom
baları ile son bulan İkinci Cihan Savaşından 
sonra dünya uygarlığı ve savaşların katılacağı 
3 ncü Dünya Savasının nükleer karakteri her 
türlü faraziyenin kaynağı olmuştur. 3 ncü 
Dünya Savaşını karakterize eden bu esasa göre 
harb sanayii ayarlanmış, teşkilât ve eğitim bu
na uydurulmuş, Silâhlı Kuvvetlerin çeşitli un
surları arasındaki denge ve gelişme, savaş plân
ları, haber alma ve baskın bu fikri müdire göre 
düzenlenmiştir. Yani, savaş doktrini nükleer 
savaş esasına istinadettirilmiştir. Nükleer sa
vaş dokrini esasına göre, son derecede hızla 
ve ileri dereceye vardırılacak hazırlıklardan 
sonra, 3 ncü Dünya Savaşının kaderi savaşın 
başladığı andan itibaren ilk yarım saatte tâyin 
edilmiş bulunacak ve zaferin yarısı 30 dakika 
içerisinde kazanılmış olacaktır. Her türlü ha
zırlık, milyarlarca masraf, nükleer ve elektro
nik üslenmeler bu neticeyi almakta öncelik ka
zanmak için harcanmış ve harcanmaktadır. Fa
kat görüldüğü gibi geleceğin savaşma aidol-
mak üzere ortaya konulan bu doktrin; dev 
kuvvetlerin, nükleer savaş başlıklı büyük güçle
rin savaşacakları 3 ncü Dünya Savaşı içindir. 
NATO ittifak manzumesinin de, dev askerî güç
lerin savaşacakları 3 ncü Dünya Savaşını kar-
şılıyacak bir teşkilâtlanma olarak, nükleer sa
vaş doktrini esasına göre bir hazırlık içerisin
de olması tabiîdir. Ancak, 3 ncü Dünya Sava
şının nükleer savaş doktrini esasına dayandırıl
masına rağmen, 20 yıldan beri dünyanın çeşitli 
bölgelerinde cereyan eden bölgesel savaşlar 
(Kore, Filistin, Yemen. Vietnam gibi) klâsik sa
vaş doktrini esasına göre yürütülmektedir. Ay
rıca bu savaşların her birinin de biribirinden 
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farklı karakterleri olmuştur. Yani demek olu
yor ki, her yerde bünyeye uygun savaş doktrin
le riyl e savaşlar yapılmaktadır. 

Bu açıklamadan sonra şimdi bir hükme var
mak istiyoruz: NATO Askerî Teşkilâtı içinde 
eğitim, teşkilât, plân, lojistik ve İl ar!) sanayii 
olarak her çeşit askerî hazırlıkları ile Türkiye'
nin sadece nükleer savaş doktrini esasına göre 
hazırlanması; 3 ncü Dünya Harbinin, müttefik 
harbi icaplarına, uygun ve fakat muhtemel, böl
gesel savaş icaplarına aykırıdır. 

Türkiye'nin aktüel ve gelecekteki muhtemel 
problemler karşısında, bütün ittifaklarına rağ
men, tek başına kalmıyacağını kimse temin ede
mez. İttifaklarımızın teminatına rağmen yaşa
dığımız topraklar üzerinde müttefiklerimizden 
bâzılarının gelecekte bâzı politik menfaatleri ve 
ihtilâf kaynakları olabileceğini unutmıyalım. 
Bunun emareleri geçmişte olduğu gibi, bugün 
de vardır. Türkiye coğrafyası, komşuları, sı
nırlarının jeopolitiği savaş ihtiyaçlarımızı tes-
bidedecek niteliktedir. Ayrıca mevcut ekono
mik güç ve milletçe kalkınma ihtiyaçlarımız 
Türkiye'nin savaş ihtiyaçlarını karakterize ede
cek önemli faktörler arasındadır. 

Bütün bu faktörlerin ışığı altında, Türkiye'
nin bölgesel savaş ihtiyaçlarını karşılıyacak mil
lî bünyeye uygun bir savaş doktrinini tesbit ve 
uygulamaya girişmesi milletçe1 varolmamızın ve 
kalkınmamızın başlıca şartı ve millî menfaatle
rimizin bir icabıdır. 

Nükleer savaş doktrini esasına göre mütte
fik harbin icaplarına uygun bir hazırlık içerisin
de kalıp bölgesel savaş ihtiyaçlarını da karşıla
maya kalkmak millî menfaatlere aykırıdır. Bu
na mukabil millî bünyeye uygun bir savaş dokt
rini esasına göre hazırlanmayı önplâna alıp bu
nunla nükleer savaşın icaplarını da müttefikler 
manzumesi içerisinde yerine getirmeye çalışmak 
millî menfaatlere en uygun yoldur. 

İkinci Dünya Savasının başında Fransa'nın 
acı ve umulmadık yenilgisinden sonra, genç Ge
neral De Crol'ün savaş öncesi ortaya attığı sa
vaş doktrinine zamanında önem verilmeyişi 
Fransız milleti için çok acı üzüntülerin kaynağı 
olmuştur. 

Millî bünyeye uygun savaş doktrini tesbit 
edildikten sonra Silâhlı Kuvvetlerin bünyesi, 
teşkilâtı, personel mevcutları, askerlik mükel 
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lef iye ti süresi, eğitimin yönü üzerinde daha re-
aliter görüşlere varmak kolaylaşacaktır. 

Teşkilât problemleri : 
Harekât ve lojistik her türlü askerî faaliye

tin, genel olarak sevk ve idarenin uygulama 
aracı teşkilâttır. Teşkilâtta üstünlük menfaat
lerde üstünlük sağlamaktadır. Harb tarihi an
cak teşkilâtta üstünordııhırın zaferlerine misal
ler vermektedir. 

Bir büyük birliğin üniteleri olarak karargâh, 
lojistik ve muharip bildiklerden barış zamanın
da bilhassa muharip birliklerin dolgun mevcut
lu olmalarının eğitim ve şevki idare yetişmesi 
üzerinde olumlu etki yapacağı şüphesizdir. Ya
kın mazide çok geniş tutulan karargâhlar, bü
yük rütbeli yardımcı sınıf personeline yer bul
mak için gittikçe 'çoğaltılan ve çoğu demode 
olan geri teşkiller yüzünden muharip birleklerin 
standaıiarınuı % 30 un altına düştüğü görül
müştür. Bu halin eğitim ve' moral üzerinde kö
tü tesirleri olmuştur. Yine yakın tarihlerde 

-Amerikan askerî yardımına esas olmak üzere, 
tercüme edilerek aynen uygulanan TMK, TPM.K 
kadroları ve bunlar üzerinde sık sık yapılan de
ğişikliklerde küçük birliklerde istikrarsızlık, bü
yük karargâhların lojistik hesaplamalarında ge
cikme ve karşıklıklara sebebolmuştur. 

1959 senelerinde henüz bâzı NATO devletle
rinde tecrübe halinde iken ve ikinci Cihan »Sa
vaşının en büyük kara muharebelerini veren Al
man Kara Kuvvetleri tarafından reddedilirken 
biz 100 yıla yakın bir süredir kullandığımız 3 lü 
teşkilâtı terk ederek, tabur kademesini aradan 
kaldıran, pentomik denilen 5 li teşkilâta geçmiş
tik, 5 senelik bir tecrübeden sonra bugün tek
rar eski millî 3 lü teşkilâtımıza dönme hazırlık
ları içersindeyiz. Uzunca bir pilot denemeden 
geçmeden, küçük birliklerde teşkilât değişikli
ğinin faydalan ziyade zarar vereceği bir gerçek
tir. 

Bu vesile ile teşkilâtta millî olmak, ve her 
türlü yeniliği yakından takibederek millî kal
manın zaruretine önemle değinmek isteriz. 

Teşkilât problemlerine etkisi itibariyle Subay 
terfi Kanununun biran evvel çıkarılması lüzu
muna da işaret etmek yeninde olacaktır. Subay 

•-mevcut]arı, bu mevcutların çeşitli rütbelerdeki 
• uygulaması've mevcut terfi sistemimiz büyük' 
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rütbelerde mevcutların kabarmasına yol açmak
tadır. Bu hal eğitim ve disiplin aleyhine olmak
ta, teşkilâtta karargâhların gittikçe büyümesi 
gibi olumsuz etkiler yapmaktadır. Barem yük
selmesini bir hadde kadar serbest bırakan ve 
fakat rütbe yükselmesine baraj koyan bir terfi 
kanunu yürürlüğe konmadan bu düzensizliği or
tadan kaldırmaya imkân yoktur. 

Teşkilât problemleri ile ilgili son olarak Ana
yasamızın 110 ncu maddesindeki bağlılıklara 
uygun yeni Bakanlık Teşkilât Kanununun da 
biran evvel hazırlanıp yasama organına sunul
masını temenni ederiz. 

Millî icaplar ye ittifaklar yönünden 'ordu : 

Yukarda millî bünyeye uygun savaş doktri
ninin tesbit ve uygulanması lüzumuna değin
miştik. Bu arada Türkiye coğrafyası, komşu
ları, sınırlarının jeopolitiği yönünden savaş 
ihtiyaçlarımızı tesbit edecek niteliklerden bah
setmiştik. Özet olarak iç ve dış problemleri
miz, komşularımızla olan çeşitli ilişkilerimiz, 
yaşadığımız vatan toprağı üzerinde bugün belki 
gizli kalan, fakat yarın her hangi bir vesile ile 
ortaya çıkması mümkün olan yabancıların men
faat mücadeleleri, çeşitli ideolijik veya emper
yalist emelleri, bizi şimdiden millî icap ve, ihti
yaçlarımızı derinden ve yakından düşünmek zo-
runluğunda bırakmaktadır. 

Milletlerin tarihinde1 menfaatlerin çatış
masından harbler meydana geldiği gibi birleşme
sinden de ittifaklar vücut bulmuştur. Bazan 
aralarında zıddiyet bulunan tarafların daha bü
yük bir menfaat veya müşterek bir tehlike kar
şısında ittifaka vardıkları da görülmüştür. Sa
hası, şümulü ve teşkilâtı itibariyle çok geniş bir 
mahiyet arz eden NATO Andlaşması da bu tip 
bir ittifak manzumesini teşkil etmektedir. Ya
kın veya uzak siyasi tarih, muayyen bir mak
sat etrafında toplanmış ikili veya daha fazla it
tifakların 100 lerce örneği ile doludur. Tarihî 
olayların tetkik ve tahlili, bütün ittifaklar
da iki hususun hiç değişmediğini ortaya koy
maktadır. Birincisi ittifakı teşkil eden tarafla
rla daima ittifak halinde kalmadıkları, ikincisi 
muayyen bir hedefin elde edilmesi için ortak 
gayretler harcanmasına rağmen taraflardan 
her birisinin az veya çok ölçüde millî icaplarını 
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ittifak icaplarına zaman zaman tercih etmele
ridir. İttifakların kuvvetine, ortak tehlike
nin büyüklüğüne rağmen devletler millî men
faatlerini yine de düşünmekte, müttefiklerinin 
menfaatlerine tercih etmektedirler. Son Kıb
rıs olayları bu hususta önümüze epeyce gerçek
ler koymuş bulunmaktadır. V) yıldan beri 
NATO içerisinde müttefikimiz bulunan Yuna
nistan'ın, Kıbrıs meselesinde İni gün takındığı 
durum ve eriştiği netice, ittifak icaplarını millî 
menfaatleri için ne derecede istismar ettiğinin 
açık delilini ortaya koymuştur. Dünkü, 6 Ma
yıs tarihli Cumhuriyet Gazetesinin 8 ncü say
fasında bir Yunanlı Korgeneralin ordumuz hak
kındaki yazısı ibretle okunulacak bir vesikadır. 
Hiçbir millet, ittifak içerisinde bile olsa, muh
temel düşmanlarına ordusunun bütün kapıla
rını'-ardına kadar açmaz, bütün sırlarını açığa 
çıkarmaz. 1954 ten itibaren NATO müşterek 
karargâhlarının Yunanlı subayları müşahit sıfa-
tiyle Silâhlı Kuvvetlerimizin bütün birlik ve 
tesislerini, eğitim ve tatbikatlarını gezebiliyor
lar, raporlar alabiliyorlardı. O tarihlerde Kıb
rıs meselesi bütün ihtişamiyle ortaya çıkmışken, 
KOKA bütün tethişi ile hüküm sürmeye başlar
ken, Kıbrıs'ta ilk Türk kanı akıtılmaya başla
mışken bile dostluk ve ittifakın Yunanlılar için 
bu istismarı devanı etmiştir, iliç şüphe yok bu
günkü neticeye buralardan geldik'. Mademki 
ittifakın icabı diyerek cömertçe kapılarımızı 
açacaktık, sırlarımızı alacaklardı, şu halde bü
tün Silâhlı Kuvvetlerimizin NATO'ya tahsisi bü
yük hatâ olmuştur. Kıbrıs olaylarının bugünkü 
seyri, vaktiyle politikacılarımızın bütün kuvvet
lerimizi NATO emrine vermekte giriştikleri ya
rısın ve değerli bâzı komutanları istiskalde gös
terdikleri davranışın hazin neticelerini gözleri
mizin önüne sermiş bulunmaktadır. NATO Aıul-
laşmasına dâhil bizden başka hiçbir millet bü
tün Silâhlı Kuvvetlerini NATO komutanlıkları 
emrine vermenin bir başarı olabileceği kehane
tine ermemiştir. İç ve dış emniyetimiz, komşu
larımızla olan ilişkilerimiz yönünden bu duru
mun sakatlığını artık milletçe görmüş bulunu
yoruz. Türk Devletinin jeopilitik durumu, ge
leceğine ve milletine karşı sorumluğu, bir kı
sım birliklerimizi vakit kaybetmeden NATO em
rinden alıp millileştirilmesi gereğini şiddetle or
taya koymaktadır. 

185 — 



C. Senatosu B : 78 
Sayın senatörler, millî icaplar yönünden or

du problemleriyle ilgili çok önemli bir husus 
da, mahallî seferberlik sistemimiz dolayısiylc, 
iç emniyet bakımından önemli olan bölgelerdeki 
birliklerimizin barış standartlarının yüksek tu
tulması lüzumudur. 

Harb sanayiinin durumu : 
Başından beri bu konuşmamıza mesnet ola

rak millî ihtiyaçlarımızı ve millî bünyeye uygun 
savaş doktrinin tesbit edilmesini almış bulunu
yoruz. B'jylc bir doktrin, Devlet olarak tek ba
şımıza sava'; yapmak durumunu ve bunun ihti
yaçlarını bilhassa kapsıyacaktır. Hal böyle 
olunca, millî ekonomimizle birlikte millî sana
yiimizin de yaşatılması, lüzumu ortaya çıkmak
tadır. Bugün harb sanayii tesisleri olarak Kı
rıkkale fabrikaları ve Gölcük tersanesinin öte
den beri mevcut potansiyelleri umut verici bu
lunmaktadır. Fakat dış askerî yardımlar baş
ladıktan sonra bu mükemmel tesislerin âtıl ka
pasiteye mâruz bırakılması, bâzı tesislerin sökül
mesi harb sanayiimizi çökertmiştir. Silâh, mü
himmat, araç ve gemi olarak yeniden istihsale 
geçilmesi ve tesisleri takviye için biraz yatırım 
yapılması kısa zamanda harb sanayiimizin yeni
den ihyasına imkân verecektir. Bu arada millî 
petrol politikamızın yeniden gözden geçirilmesi 
de savaş gücümüzü takviye edecektir. 

Kıbrıs ile ilgili problem : 
Yukarıdan beri ortaya koymaya çalıştığımız 

millî bünyeye uygun savaş doktrini daha önceki 
yıllarda tesbit edilmiş ve icapları uygulamaya 
geçilmiş olsaydı Kıbrıs meselesi karşısında bu
günkü durumdan çok farklı bir noktada bulun
muş olacaktık. Fakat bugün yapılacak bir ayar
lama da yarını garanti altına almış olacaktır. 
Bununla beraber kısa zamanda yapılabilecek iş
ler de vardır. Her şeyden önce, NATO kontro-
lunda olmıyan bir millî görev kuvvetinin he
men teşkili zaruret halini almıştır. Birkaç ay
dan beri çıkarma gemileri yapımına başlanmış 
olması yerinde ve isabetli bir karar olmuştur. 
Karar verenleri ve uygulıyanları bütün kalbi
mizle tebrik etmek isteriz. Savunma bütçesine 
bu maksatla yeniden ödenek konulmuş olması
nı da memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bir büyük gazetemizin «Millet yapar» kam
panyasını gönülden destekliyoruz. Bu kampan-
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yaya paralel olarak bu işle ilgili kanuni mevzu
atın da Hükümetçe biran evvel hazırlanmasını 
ve bunda dışarıdan satmalına yerine tersanele
rin genişletilip modernize edilmesi suretiyle ge
mi inşa gücümüzün artılıması esasının göz 
önünde bulundurulmasını temenni ederiz. 

Arkadaşlar, bizim görüşümüz odur ki, bu ve 
buna benzer alınacak tedbirler daha iyi yarın
lara hazırlanmak içindir. Yoksa millet olarak, 
Silâhlı Kuvvetler olarak dün olduğu gibi bugün
de, Kıbrıs için verilecek siyasi bir kararı hemen 
uygulıyaeak güc ve kuddette olduğumuza ina
nıyoruz. Noksan teçhizat ve araçlarla da olsa 
Deniz, Kara ve Hava Kuvvetlerimiz için, Kıbrıs 
ve Kıbrıs'la ilgili bir savaş milletimize yeni bir 
zafer daha kazandıracaktır. Silâhlı Kuvvetle
rimiz kendisinden ve zaferden emindir. Meh
metçik bu zafere susamıştır. Kıbrıs semaların
da ve Ege adalarında «Erkete Tiirkos» fısıltı
sı işitilmeye görsün her türlü tahkimatın, asker 
yığmağının ne hale geleceğini Dumlupmar'dan 
İzmir'e kadar tecrübe ile görmüşüzdür. (Al
kışlar.) Mehmetçiğin çelik süngüsü dün olduğu 
gibi bugün de her an Kıbrıs'a çıkabilccok du
rumdadır. Bizim gayretlerimiz ve temennileri
miz, her iki taraftan daha az kan akması gaye
sine matuf olarak harekete sürat ve emniyet 
kazaudırılması içindir. 

Sayın senatörler, sözlerimizi bitirirken Ordu 
Yardımlaşma Kurumunun faaliyetleri ile askerî 
tabiplerle ilgili iki hususa da kısaca değinmek 
istiyoruz. Ordu Yardımlaşma Kurumunun fa
aliyetleri hakkında bundan önceki bütçe görüş
melerinde açıkladığımız fikirlerimizi henüz mu
hafaza ediyoruz. Diğer taraftan Karma Bütçe 
Komisyonunda Sayın Millî Savunma Bakanı ta
rafından açıklandığı üzere Ordu Yardımlaşma 
Kurumunun gittikçe artan sermayesini gayri
menkul veya millî kalkınmamızda değeri olmı
yan sahalar yerine çimento, petrol ve sanayie 
yatırılacağından büyük memnuniyet duyduğu
muzu belirtiriz. 

Son olarak askerî tabiplerin muayenehanele
rini kapatarak tam gün mesai yapmalarını ve 
ödenek almalarını sağlıyacak kanun tasarısının 
bitirilerek yasama organlarına biran evvel sevk 
edilmesini temenni ederiz. 

Sözlerime son verirken Türk Vatanının, ts* 
tifclâl ve Cumhuriyetinin iç ve dış her türlü 
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tecavüze karşı koruyucusu ve kollayıcısı, dev
rimlerin ve demokrasinin bekçisi Şanlı Silâhlı 
Kuvvetlerimize olan derin itimadımızı belirtir, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Kontenjan Grnpu adına Sayın 
Necati özdeniz. 

KONTENJAN GRUPU ADINA NECATİ 
ÖZDENİZ (Cumhurbaşkanınca S. Ü) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bundan evvelki Karma Bütçe Komisyonun
da Millî Savunma bütçesi müzakere edilirken 
Deniz Kuvvetlerimizin bugünkü durumu hak-
ıkında bir konuşma yapmıştım. Ozaman ki Sa

yın Mirî Savunma Bakanı bu konuşmamın 
gerçeklere tamamen uyduğunu tasdik etmiş, 
bâzı tedbirlerin alınacağını ve konunun üze
rinde durulduğunu genel olarak cevaplandır
mıştı. Sayın Millî Savunma Bakanının gerçek
leri görmüş olmasına teşekkür etmekle be
raber verilen cevaplar, üzülerek arz edeyim-
ki beni tam olarak tatmin etmemiştir. Ko
nuyu geçen bütçe müzakerelerinde grupumuz 
adına Gensl Kurulumuza getirmeyi kararlaş
tırmıştık. Rahatsızlığım buna imkân vermedi. 
Şimdi meselenin ehemmiyetine ve bugünlerde 
umumi efkârımızı birinci derecede meşgul et
mesine ve gerçeklerin Senatomuzcada esaslı 
şekilde bilinmesi lüzumuna binaen ve Sayın 
Hükümetimizden daha sarih cevaplar almak 
ümidiyle konuyu kontenjan grupu adına bir 
defa da konuyu Senatoya getirmekte fayda 
mütalâa ettik. 

Sayın arkadaşlarım; , 
Halen deniz kuvvetlerimizin vurucu kuvvet

tin! teşkil eden muhriplerle, denizaltı gemile
ri ikinci Dünya Savaşında inşa edilmiş, nor
mal ömürlerini doldurmuş ve bugünkü teknik 
gelişmeler karşısında kudretlerini mühim su
rette yetirmişlerdir. Ancak, deniz kuvvetle
rimizde bir gelenek haline gelen üstün bir 
idame çabası ile gemilerimiz, güçlükle ayak
ta durabilmektedirler. Bununla" beraber bu ge
milerimiz 1970 senesinde yani 5 sene sonra ta
mamen hurdalar.mış .olarak elden çıkmış ola
caklardır. Binacna'eyh, durumun, ciddiyeti 
Aşikârdır. Deniz Kuvvetlerimiz, her ne »ka
dar, durumun ıslahı için her çareye başvur
muş, asgari bir risk kuvveti hedefine ulaş
mak için bir tedarik plânı yapmış ise de âcil 
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ihtiyacımız olan 4 muhribin tedariki için her 
hangi bir imkânı bulamamıştır. Bunun için 
bu 4 muhribin millî bütçeden teminine zaru
ret hâsıl olmuştur. Diğer ünitelerin NATO 
yardımından sağlanmaları tahmin ve ümide-
dilmektedir. 

Şimdi size kısaca İngilizce 1964 deniz yıl
lığına göre Türkiye ve Yunanistan'ın deniz 
kuvvetlerinden .bahsedeceğim; Türkiye'nin vu
rucu kuvvet olarak 4 muhrip ve 4 refaıkat muh
ribiyle 10 denizaltı gemisi vardır. Buna kar
şılık Yunanistan'ın 8 bin tonluk bir kruvazö
rü, 8 muhribi, 4 refakat muhribi ve 2 denizal
tı gemisi mevcuttur. Buradaki kuvvet muka
yesesinden anlaşılacağı üzere Yunan su üstü 
vurucu kuvveti 31 bin ton, Türkiye su üstü vu
rucu kuvveti 15 bin ton olup, Yunan su üstü vu
rucu kuvveti bizden 'bir misli fazladır. Da
ha acıklısı her iki Devletin çıkarma vasıta
larının mukayesesidir. Yunanistan ':n 26 bin 
tonluk 24 büyük çıkarma gemilerine karşı 
Türkiye'nin ceman 400 tonluk 17 adecl L-C-M 
tipinden küçük çıkarma aracı vardır. Yani 
Yunanistan çrlkarma vasıtaları bakımından 
Türkiye'den 65 misli kuvvetlidir. Türkiye'nin 
su üstü kuvvetleri hiçbir devirde bu 'kadar bü
yük dengssizlik göstermemiştir. Bunlara kar
şılık Türkiye'nin 10, Yunanistan':n 2 deniz al
tı gemisi vardır. Su üstü gemJ.erindeki bu muaz
zam farkı, Türkiye'nin en kısa zamanda ortadan 
'kaldırması şarttır. Bugünkü kritik durumun 
düzeltilmesi için her çareye şimdiden başvur
mak Hükümetin ve Parlâmentonun .birinci va-
zirfesidir. Acele olarak ele alınacak tedbirleri 
şöyle mütalâa etmekteyiz. 

1. Her sene Silâhlı Kuvvetlerimize ya
pılmakta olan Amerikan askerî yardımından 
deniz kuvvetlerine ayrılan % 9,8 miktarının 
derhal % 20 ye çıkarılması. 

2. 1964 yılında başlıyan ve mahdut ölçü
de alınan Alman askerî yardımının çeşitli si
lâhlara serprmiyere/k, mühim bir kısmının de
niz kuvvetlerimizin âcil durumunu ve denge
sini ıslah edinceye kadar deniz ıkuvvetlerimi-
ze tahsis edilmesi. 

3. Amerika veya İngilte'de ihtiyata ay
rılmış muhriplerden 4 adedinin millî bütçeden 
alınması için bir ödeme plânı yapılması ve 
bunun için lüzumlu kanunun Hükümet tara
fından en acele olarak getirilmesi. 
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Alınacak muhriplerin fiyatları, muhriple

rin vasıtalarına, temin edilecek memleketin du
rumuna ve ödeme şartlarına tabi ise de ihti
yata ayrılmış bir muhribin bedelinin 60 mil
yon liraya alınabileceği hesahedilmektedir. Her 
sene bütçeden 50 milyon lira verilmek sure
tiyle 5 senede ödenecek 250 milyon lira ile he
men 4 muhribin alınmasına teşebbüs edilme
lidir. 

Bu SUT etle muhrip durumumuz bir dere
ceye Ikadar ıslah edilmiş olacaktır. 

4. Halen elimizde bulunan muhrip ve de
nizaltı gemilerinin 1970 senesine kadar daha 
iyi bir1 durumda ayakta kalabilmelerini temin 
için her sene bütçe tasarrufu vesilesiyle ya
pılan % 10 kesintilerden deniz kuvvetlerinin 
hariç tutulması. 

5. Deniz kuvvetlerimizin vurucu ve des
tekleyici yüzer kuvvetinin kendi tersaneleri
mizde yapılması, esasen deniz kuvvetli erimi
zin buna kararlı olduğu da Sayın Amiral 
Uran'in vaktiyle izmir'de verdiği beyanat
tan anlaşılmaktadır. Bildiğime göre deniz 
kuvvetlerimiz ilk Beş Yıllık (1968 - 1968) inşa 
Plânında destekleyici kuvveti kendi tezgâh
larında yapmaktadır. Muta a kıp Beş Yıllık 
Plânda da vurucu kuvveti yapmaya 'başlama
lıdır. Bunun için tersanelerimizin personel ve 
malzeme kifayetini şimdiden yeterli hale ge
tirmeye başlamak icabeder. Bu maksatla De
niz Kuvvetlerimizin imalât bölümüne bu se
neden itibaren ek ödenek 'ayırmak lâzımdır. 
Bunun için bu seferki bütçeye 8 milyon lira 
ek ödenek konmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; , 
Bunlar bizim aklımıza gelen âcil tedbirler

dir. Bu ve buna benzer âcil tedbirler hemen 
alınmazsa Deniz Kuvvetlerimiz, çok zayıf du
ruma düşecektir. Bunun mânasının yalnız mem
leket müdafaası bakımından değil, siyasi iti
barımız bakımından da ne demek olduğunu 
arza lüzum görmemekteyiz. Türk Deniz Kuv
vetleri ihtiyacının ilk ve asgari hedefi, kom
şumuz Yunanisan'm deniz kuvvetlerine mua
dil bir kuvvete en kısa zamanda erişmek ol
malıdır. Bugün NATO ittifakına dâhil olma
mız, müstakil Türk Devletinin deniz itibarı
nı ve siyasetini ihmal etmesine vesile olma
malıdır. Türkiye hudutlarının dörtte üçü-
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nün. denizle çevrili olduğu malûmdur. Türki
ye'nin bu geniş sahillerini koruması için düş
manlarımızı düşündürecek bir «risk donan
ması» na ihtiyacı vardır. Bunun için yapıla
cak her türlü fedakârlık , en yerinde bir mem
leket ödevi olacaktır. 

Türkiye bunu yapmaktan âciz değildir. 
Deniz Kuvvetlerimizin zayıf bulunduğu 

Balkan Harbinde, Rumeli'nin ve adalarımızın 
ne feci şekilde elimizden çıktığı yakın tarihin 
acıklı misallerindendir. 

Türk milleti, denize bağlı bir millettir. 1908 
Meşrutiyetinden sonra kurulan Donanma Ce
miyetine, milletin bağışları, Türk milletinin 
şahlanmış hamiyetinin bir örneği olmuştur. 
Resmî bütçelerimiz böyle bir deniz kuvvetini 
yapmakta aciz gösterirse bütün siyasi partile
rimizin de benimseyeceğine emin olduğumuz 
eski Donanma Cemiyetinin yeniden ihyası müm
kündür. Sayın Cumhurbaşkanının bugünkü ve 
Sayın Başbakanın iki gün evvelki radyodaki 
beyanatına göre bu hususta ciddî tegebbüslere 
geçildiği meydandadır. 

Şimdi Hükümetten şu hususlara katı cevap
lar vermesini rica edeceğiz : 

1. Millî Savunma camiasında Deniz Kuv
vetlerimiz için takibedilecek politika nedir? Bu 
politikanın ilk hedefi ne olmalıdır? Bu hedefe 
ne zaman ulaşılacaktır? 

Gerekirse Hükümetin bu soruya yazılı ce
vap vermesi mümkündür. 

2. Âcil ihtiyacımız olan 4 muhribin millî 
bütçeden tedariki için üzerinde çalışmalar 
yapıldığı Millî Savunma Bakanı tarafından bil
dirilmiştir. Bu çalışmalar ne zaman bitecek 
ve bu husustaki kanun tasarısı Parlâmentoya 
ne zaman getirilecektir? 

Sayın arkadaşlarım; mâruzâtımız burada bi
tiyor yalnız sözlerimi bitirmeden evvel bu çok 
mühim millî dâvamız üzerinde bundan ev
velki bütçe müzakeleri sırasında «Akşam» ga
zetesinde çıkan bir başmakaleden birkaç cümleyi 
arz etmeden geçemiyeeeğim. Makalenin adı 
«Yankısız sözler» dir. Ve özet olarak içinde 
şunlar yazılı idi : 

«İç politikanın hayı huyu içinde zaman za
man en önemli millî dâvalarımız dahi güme gi
diyor. Bu politikacılarımızın bellibaşlı valf
larından biridir. Karma Bütçe Komisyonunda 
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bir emekli amiral Millî Savunma Bakanı, eli
mizdeki donanmanın yetersiz olduğunu söyli-
yerek alarm veriyor. Kimse aldırmıyor. Bu 
ne biçim basiret bağlanmasıdır. Ne biçim an-
layıştırki, bu korkunç durumu değiştirmek için 
tekimiz bile kılımızı kıpırdatmıyoruz. Daha no 
zamana kadar habı gaflet içinde kalacağız?... 
«makale burada bitiyor. Bu yazı çıkalı yak
laşık olarak 4 ay oluyor. Şükranla görüyoruz 
ki, 4 ay sonra bu millî dâvamız üzerinde «Cum
huriyet» gazetesi başta olmak üzere basınımız
da büyük bir uyanış var. Şimdi dâvayı ciddi
yetle ele almak sırası Hükümette ve Parlâ
mentoda ve asil milletimizdedir. 

Hepinizi Kontenjan Grupu adına hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —- A. P. Grupu adına Sayın '.Emin 
1 )urul. 

A. P. GRUPU ADINA EMİN DURUL 
(Denizli) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
sayın üyeleri, Sayın Hükümet Erkânı, 

Adalet Partisi Grupu adına, Millî Savunma 
Bakanlığı 1965 bütçe tasarısı hakkında - görüş 
ve temennilerimizi Yüce Senatoya arz etmeye 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 3 ncü Koalisyon Hü
kümetinin Millet Meclisinde reddedilen .büt
çesinin Yüce Senatodaki müzakeresi sırasında, 
Adalet Partisi Senato Grupu adına yapmış ol
duğumuz konuşmada temas ettiğimiz hususlar
dan bu defa ancak çok önemli olanları ile 
yine o zaman, mucip sebepleri ile birlikte geniş 
ölçüde izahını yaptığımız istek ve temennilerin 
anahatlarmı bir defa daha arz etmekle yetine
ceğiz. Bu bakımdan konuşmam pek uzun ol-
mıyacaktır. 

Sayın senatörler; Batı anlamındaki demok
ratik rejim düzeni ile idare edilen memleket
lerde hükümetler sık sık değişebileceği gibi, 
koalisyon ortakları da değişebilir. 

Ancak hükümetler değişsse bile, bilhassa bu 
hükümetlerin takibedecekleri, dış politikanın 
esaslarının tâyininde, Millî Savunma meselele
rinin başta gelen en önemli bir faktör olduğu 
yüksek malumlarınızdır. Biz, geçen defa Millî 
Savunma Bütçesini bu temel prensip dâhilin
de ele almış, tenkid ve temennilerimizi yapıcı 
ve uyarıcı bir anlayışla bu istikamette belirt
meye çalışmıştık. Bu defa da öyle olacaktır. 
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Aziz arkadaşlarım, hatırlıyacağınız veçhile 

biz o zaman, eski Hükümetten, Millî Savunma 
Bütçesinin bir idame bütçesi değil, bir gelişme 
bütçesi olmasını istemiştik. Sanra, bilhassa Kıb
rıs olayları dolayısiyle, dış politikamızda 
meydana gelen kritik durum muvacehesinde, 
Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin «Yeni bir 
Millî Savunma Konsepti» içerisinde, geliştiri
lip kuvvetlendirilmesi için acele tedbirler alın
ması lüzumu üzerinde durarak, Türkiye Cumhu
riyetinin kendi Millî Savunma potansiyelini her 
bakımdan gayet realist olarak hesaplamak zo
runda olduğunu açıkça ifade etmiştik. 

Geçen- iki aylık müddet içinde şartlar değiş
miş değildir. Belki de daha ciddî bir safhaya 
doğru ilerlemektedir işte bu bakımdan bugün 
yine, aynı görüş ve inanç içindeyiz. Reddedi
len bütçede, Millî Savunmaya ayrılan miktar 
genel bütçenin yüzde 19,4 olarak 2 979 292 000 
idi, bu defa tanzim edilen bütçede Millî Sa
vunmaya, ayrılan miktar genel bütçenin yüzde 
20 sini biraz geçerek 28 milyon fazl asiyle 
3 007 292 000 dır. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri, sözlerinim bu 
başlangıç safhasında hemen şu hususu memnuni
yetle belirtmek isterim ki, Adalet Partisinin de dâ
hil olduğu Sayın Ürgüplü Hükümeti, ilk anda 
Silâhlı Kuvvetlerimizin durumu ile yakînen 
ilgilenmiş ve Sayın Başbakan Büyük Türk Mil
letinin sabırsızlıkla beklediği azimli bir ka
rarla, Kıbrıs Değiştirme Birliğimizin tam zama
nında Adaya gönderileceğini bütün Dünyaya 
ilân etmiş ve bu karar, Kahraman Silâhlı Kuv
vetlerimiz tarafından hiçbir engelle karşılaşıl
madan zamanında başarı ile rica edilmiştir. 

Bu azimli davranışından dolayı Hükümeti 
tebrik ederiz. Bundan başka; eğer bir gün millî 
şeref ve menfaatlerimizin korunması icabederse, 
Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş gücünü 
artırmak maksadiyle destek ve takviyeleri hu
susunda yeniden 250 milyon liranın üstünde bir 
ek ödenek temini için tedbirler alındığını öğren
miş bulunuyoruz. 

Böylece görüyoruz ki, bundan evvelki înönü 
Hükümetinin, Yüce Huzurlarınıza, bir idame 
bütçesi olarak ta'kdim ettiği Millî Savunma 
Bütçesi, şimdi, Sayın Ürgüplü Hükümeti tara
fından, bir gelişme Bütçesi olma yolunda Yüce 
Huzurlarınıza takdim edilmektedir. Hükümetin 
bu olumlu davranışlarını da, böylece memnuni-
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yetle tebarüz ettirdikten sonra, diğeır önemli 
hususlara da kısa kısa değineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Millî Savunma Bütçesinin bu defa ki teknik 

şeklî yapısı da bundan evvelki bütçeden fark
lı değildir. Esasen bu kadar kısa bir zaman 
içinde, farklı bir şeklî değişiklik yapmaya madr 
deten imkân da görülemez. 

Ancak, evvelki, temnnilerimizde d'e olduğu 
gibi, bundan sonraki Millî Savunma Bütçeleri
nin, mutlaka modern anlamda «Program Büt
çe» yapısında, tanzim ve geliştirilmesini umu
yor ve temenni ediyoruz. 

Sayın senatörler, bir ordunun savaş gücü
nün artırılması için elbette birinci şart paradır. 
Ve faıkat; her milletlin, kendi millî bünyesine 
ve jeopolitik duruımuna, dâhil olduğu andlaş-
malara ve zamanın i c ab ettirdiği diğeır şartlara 
göre, Silâhlı Kuvvetlerini bir Kompazilsyon 
içinde teşkilâtlandırması, askerlik sanatının de
ğişmez bir kaidesidir. 

Kanaatimizce, son Kıbrıs olayları ve deği
şen şartlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde de, bu
günkü Statünün dışında, yeni bir Millî Savun
ma Komseptindn tatbikini ve bunun neticesi 
olarak da Silâhlı Kuvvetlerimizde bir reorga-
nizasyon yapılmasını zaruri kılmaktadır. Şüp
hemiz bu gerçek, Silâhlı Kuvvetlerimizin sevk 
ve idaresini ellerinde bulunduran değerli ku-
mandaınlarımrzea da bilinmektedir. 

Ama biz bu Kürsüden bunu beyan etmek
le, Yüksek Meclislerin ve Hükümetin bir defa 
daha dikkatlerini çekmekte fayda mülâhaza 
ediyoruz. 

Hükümet ve Genelkurmay Başkanlığınca bu 
istikamette, müşterek süratli bir çalışma yapı
larak, Silâhlı Kuvvetlerimiz arasında, bir oran
tı ve öncelik tesbit edilmesinin zarureti aşikâr 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, elimizdeki tasarıdaki 
Millî Savunma Bütçesinde kuvvetlere ayrılan 
ödenek miktarı nispeti az farklarla şöyledir. 

% 66.40 K. K. 
% 18.99 Hv. K. 
% 12.60 D.K. 
•% 3.45 Müşterek 
% 0.56 Harita Genel Md. 
Bu orantılar, heımen hemen 10 - 15 senedir 

hiç değişmemiştir. Bu hal Türkiye'nin bugün
kü savunma ihtiyaçlarına uymamaktadır. Me-
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selâ keza, geçen konuşmamızda da temas etti
ğimiz gibi, milletlerin, Millî Savunma Bütçele
rinden, Hava Kuvvetlerine ayırdıkları miktar
lar da şöyledir : 

İtalya : Millî Savunma Bütçesi % 40 mı 
İngiltere : Millî Savunma Bütçesi % 37 ini 
Yunanistan : Millî Savunma Bütçesi % 38 ini 
Amerika : Millî Savunma Bütçesi % 45 ini 
Türkiye : Millî Savunma Bütçesi % 19 unu 
Diğer taraftan Deniz Kuvvetlerimiz de bir 

nisbet dâhilinde, takviye ve geliştirilmelidir. 
Deniz Kuvvetlerimizin vurucu kuvveti olan 
Muhripler 1970 de, ömürlerini tamamen doldur
muş olacaktır. 

Son günlerde basınımızda Cumhuriyet Gazete
sinde Deniz Kuvvetlerimizin takviyesine yardım 
için girişilen teşebbüsün milletçe büyük alâka 
görmesi, millî şuurdaki uyanıklığın büyük bir 
belirtisidir. Hükümetin de bu teşebbüsü destek
lediğini şükranla kaydediyorum. 

Diğer taraftan : Üzerinde durulması icabe-
den bir problem daha vardır ki, o da dış askerî 
yardımların artık süratle azalmaya ve şekil de
ğiştirmeye başlamıştır. 

Bu sebeple dış askerî yardımlar, problemi ye
niden tetkik ile vakit geçirmeden plânlı bir is
tek haline getirilmelidir. Çünkü dış askerî yar
dımların dolayısiyle, Millî Savunma Bütçemizde 
yapılacak tasarrufların kalkınmamıza yapacağı 
etki büyük olacaktır. 

ö te yandan, kalkınma plânı içinde yeni bir 
anlayışla millî bünyeye uygun bir Harb ekono
misi ve Sanayii Plânı hazırlanmalıdır. 

Bunun için de en kısa yol, evvelce Makina 
Kimya Kurumunda devredilen bâzı askerî fabri
kaların yemden har'b sanayiine ait teşekküller 
haline getirilmesi ile mümkün olacaktır. 

Bunu yaptığınız takdirde evvelce olduğu gi-
gi klâsik harb silâh ve araçlarının büyük bir kıs
mını kendi yurdumuzda yapma imkânına sa-
hibolacağız. Ve dışarıya da satabileceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; bunlardan başka, şim
di biraz da Silâhlı Kuvvetlerimiz için biran ev
vel çıkarılması zaruri olan kanunlarla, Millî Sa
vunma Bütçesinde tasarruf sağlıyaeak tedbirle
rin üzerinde duracağız. 

A) Kanunlar, 1. Millî Savunma Bakanlı
ğı ile Genelkurmay Başkanlığı teşkilât ve yetki
leri Kanunu (komisyonlarda) 
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2. Millî Güvenlik Kurulu görev ve yetkile

ri Kanunu 
3. Sıkıyönetim Kanunu 
4. Silâhlı Kuvvetler Teşkilât Kanunu 
5. Askerî Personel Kanunu (komisyonlar

da) 
6. Subay terfi Kanunu 
7. Kamprolörlük teşkilâtının tümenlere ka

dar teşmili ve kamprolörlüğün bir sınıf haline ge
tirilmesi için Kanun 

8. Mal Muhasebe Kanunu 
9. îkmal Kanunu 
10. îase Kanunu (on seneden beri çıkarıla

mamıştır, halen (komisyonlardadır) 
11. Kıta tanzimatı Kanunu 
12. Harb okulları Kanunu (komisyonlarda) 
13. Harb Akademeleri Kanunu (komisyon

larda) 
Sayın senatörler, bu kanunların biran evvel 

çıkartırılması Millî Savunma ve Silâhlı Kuvvet
ler bünyesinde büyük bir ferahlık ve çalışma gü
cü meydana getirecektir. 

Bütçede tasarruf sağlayıcı ve savaş gücümü-* 
zü artırma bakımından lüzumlu görülen diğer 
tedbirlere gelince; 

1. Millî Savunma Bakanlığına ait menkul 
ve gayrimenkul mallarının acele bir envanterini 
yapmak gerekmektedir. Tez elden bir çalışma ile 
bu işe girişilirse, Millî Savunmaya yüz milyon
ların üstünde para temin edilir. Çünkü birçok 
monkul ve gayrimenkul mallar eürümekte ve 
bir kısmı da yıkılıp harabolmaktadır. Böylece 
değerleri çok düşmekte veya sıfır olmaktadır 

2. Hizmet dışı edilen silâh, araç ve gereçle
rin kıymetlerini kaybetmeden paraya çevrilmesi 
için tedbirler almak ve dünkü mevzuatı değişti
ren kanunlara hazırlamak. Bu takdirde de Mil
lî Savunma Bakanlığı milyonlar kazanacaktır. 

3. Mutfak sistemimizde acele ıslahat yapmak 
ve bilgili, görgülü aşçılar kullanmak telef ve ar
tığının önüne geçmek suretiyle elde edilecek ta
sarrufun 80 milyon liranın üstünde olacağı res
men raporlarla tesbit edilmiştir, önemle üzerinde 
durulması gerekir. 

4. Teknik bakım ve onarım personelinin ye
tiştirilmesi : 

Muhterem arkadaşlarım, şu bir hakikattir ki 
bu;yün ordumuzda üstün vasıfta uzman vasfını 
haiz teknik bakım ve onarım personeli gün geç 
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tikçe azalmaktadır. Sebep; ücret sisteminin bo
zuk oluşudur. Meselâ bir tanesi birbuçuk milyon 
lira olan bir tank, tanesi dört - beş milyon lira 
olan uçaklar için bakım personeli ve teknik per
sonel çok az para almaktadır. Yetişkin elemanlar 
bu ücret azlığından dolayı diğer Devlet sektörle
rine kaymaktadır. Bu yüzden 'kıymetli silâh 
ve araçların bir kısmı kâfi derecede bakım ya
pılmadığından hasar görmekte ve kullanılamaz 
hale gelmektedir. Üstelik bu hal savaş gücümü
ze de menfi tesir yapmaktadır. 

5. Askerî okullarda, günün ihtiyaçlarına 
göre ıslâhat yapılmalı aıssubay yetiştirme siste
mi de ıslah edilerek lise mezunları alınmalı
dır. 

6. Askerî şuboleri, asker alma işleri, yeni
den düzenlenmeli ve başka bir sistemde yürü
tülmelidir. Mevcut kanunlar bugünün ihtiyaç
larını karşılıyamamaktadır. 

7. Millî Savunma Bakanlığında hukukî yön
den yapılan denetlemelerin yanında iktisadi de
netlemelerin de yapılması sistemine geçilmeli
dir. Bunun için gerekli elemanlar yetiştirmeli 
ve gerekli teşkilât kurulmalıdır. 

8. Hali hazır depolama ve bakım faaliyetle
ri kifayetsizdir. Bu hizmetlerin de ıslahı gere
kir. 

10. Subay ve astsubay lojman yapımı için 
büyük şehirler yerine hayat şartları daha ağır, 
medeni imkânları noksan olan bölgeler ve garni
zonlar öncelikle ele alınmalıdır. 

Yüce Senatonun aziz üyeleri, M. S. B. lığı 
1965 bütçe tasarısı dolayısiyle buraya kadar arz 
ettiğim bütün bu tetkik, tenkid, mütalâa ve te
mennilerimizi tamamen realist ve objektif bir 
görüşle millî bekamızın ve varlığımızın büyük 
güven kaynağı olan kahraman Silâhlı Kuvvetle
rimizi yeni bir dinamizme ve gelişmeye kavuş
turmak için serd etmiş buluyoruz. Milletçe ma
lûmdur ki, askerlik ocağımız olan Türk Ordusu 
bütün tarih boyunca, bu memlekette gelişmenin 
rehberi olmuştur. Ve yine samimiyetle inanıyo
ruz ve biliyoruz ki, bu kürsüden Yüce Heyetini
ze arz edilen bu tenkid ve temennilerin pek ço
ğu, Silâhlı Kuvvetlerimizin düşünce ve istekleri
ne, hattâ sabırsızlıkla bekledikleri Bakanlık ve 
Hükümetçe yapılması gereken birçok icraata ter
cüman olmaktadır. 
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6 u istek ve temennilerin biran evvel gerçek

leşmesi, kahraman ordumuzun maddi, mânevi 
savaş gücünü ve kabiliyetini büyük ölçüde artı
racak ve onlara güven ve inançlarının yegâne 
kaynağının T. B. M. M. si olduğunu bir de
fa daha ispat etmiş olacaktır. 

Sözlerime burada son verirken M'. S. B. büt
çesinin büyük milletimize, kahraman Silâhlı 
Kuvvetlerimize hayırlı ve başarılı olmasını diler. 
şahsım ve grupum adına hepinizi en derin hür
metlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları 
kadaşlara geçiyoruz. 

adına söz a hm ar 

Buyurun Sayın Muzaffer Alankuş. 
MUZAFFER ALANKUŞ (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Benim söyliyeceklerimin hemen he
men hepsini benden evvel konuşan arkadaşla
rım ifade etmiş bulunduklarından, bu mevzu 
üzerinde Yüksek Heyetinizi işgal etmekten iç
ti n a bekliyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
* • t ••-• , - •• • 

BAŞKAN-^-Teşekkür ederiz. 
Sayın Rıfat Özdeş. 

1.ÜFAT ÖZDEŞ (Kocaeli)— Cumhuriyet. 
Senatosunun mulhterem üyeleri. Sayın Bakan, 
kıymetli silâh arkadaşlarım; üç seneden beri 
Türk Deniz Kuvvetlerinin ehemmiyeti hususun
da daima şükranla yad edeceğim kıymetli des
teğinize mazhar olan düşüncelerimin, nihayet 
bugünkü Hükümetimiz tarafından da benimsen
diğini görme saadeti içinde sözlerime başlıyo
rum. Türkiye'nin emniyet ve hürriyet içinde 
kalkınması ve Batı bloku ile birlikte teşriki •me
sai yapan ve beraberlikte bulunan Büyük Ata
türk, bu maksada ulaşmak için ilk adımı, kı
yasıya bir mücadelenin üzerinden pek kısa bir 
müddet geçmiş olmasına rağmen, Türk. - -Yu
nan münasebetlerini düzeltmeye teşebbüs etmiş 
ve bu hedefe varabilmek için 10 milyon İngiliz 
liralık tazminattan vazgeçmek, birtakım dost
luk müsamahalarının yanında Türk Yunan 
dostluğunun ancak Türkiye'nin denizde Yu
nanistan'a üstün bir vaziyete geçmesiyle kabil 
olacağını görmüş ve bu maksatla 1929 - 1932 
dünya iktisadi krizinin Türkiye'de de en şiddet
li bir şekilde hissedildiği bir devrede, Yavuz'un 
hizmete sokulmasından bağlıyarak, derhal 4 ye
ni muhrip ve dört denizaltı gemisini inşa ettir-
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inek suretiyle yepyeni bir donanma meydana. 
getirmiş ve ondan sonra Balkan Antantının ya
pılmasına imkân bulmuştur.. Büyük Atatürk 
bu prensibe vefatı tarihine kadar daima sadık 
kalmış, Türk Deniz Kuvvetlerini, Yunan de
niz silâhlanmasına muvazi olarak, daima tak
viye etmiş ve bunun neticesi olarak da Türki
ye, İkinci Dünya Harbi devresine 8 muhrip, 
12 denizaltı, Yavuz ve lüzumlu yardımcı gemi
lerle girmek fırsatına nail olmuştur. 

1955 de Kıbrıs buhranı patlak verdiği za
man Türk Donanmasının o zamanki durumu
nu Yunanlılarla mukayese ettiğimiz takdirde, 
tıpkı Amiral Özdeniz'in anlattığı gibi, tıpkı bu
günkü durumda idi. Türk - Yunan münase
betlerinin doğrulukta kalabilmesinin, Türk 
deniz gücünün Yunanistan'a faik olması icabet-
1 iğini Atatürk'ten öğrenmiş olan o günkü Hü
kümet derhal İngiltere'den 4 muhrip satmalmış 
ve ancak ondan sonra Yunanlılar masa basma 
oturarak Zürih ve Londra andlaşmalanmn ya
pılmasına imkân hâsıl olmuştur. 

..Bıı misalleri vermekten maksadını, dünya
nın emniyeti ile alâkalı Türk - Yunan münase
betinin iyi gitmesinin ancak Türkiyen'in deniz
de» Yunanistan'a faik o İma siyle kabil olabilece
ğini tebarüz ettirmek. Ve Yunanlıların bu ka-
rekterini gerek Türk Milletinin, gerekse dost
larımızın bilmesi ve kulaklarına gitmesini te
min içindir. Bundan başka Türkiye'nin banisi, 
Türkiye'nin Kurucusu'Büyük Ata'mızın bize 
gösterdiği yol da budur. İşte bundan dolayıdır 
ki, üç seneden beri Deniz Kuvvetlerimizin lü
zum ve mecburiyeti hakkında bu kürsüden yap
tığımız mütaaddit konuşmaları ve bilhassa Kıb
rıs buhranından sonra daha sık yaptığımız 
uyarmalara rağmen, bir türlü bu hakikati gö
re miyen ve Atatürk'ün bu husustaki irşadını 
muannit bir ısrarla görememezlikten gelen bir 
iktidardan sonra bugünkü Hükümetimizin ilk 
iş olarak 1965 in bundan evvelki reddedilen 
bütçesinde kesilen 28 milyon liralık kısıntıyı 
derhal yeni bütçeye ilâve etmiş olması ve bu
na ilâveten de 250 milyon liralık bir ek ödeneği 
Millî Savunma Bütçesine geçirmesi ve bunun 
haricinde Muhterem Amiral özdeniz'in t al ebet-
tiği 450 milyon liralık bir deniz ıslahat prog
ramını getirmekte olduğunu vadetmesi dolayı-
siyle gösterdiği anlayıştan '-Ötürü bugünkü Hü-
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kümete teşekkür ederim. Ve nihayet Türk de
niz siyasetini Atatürk'ün tesbit ettiği yola ge
tirdiğinden dolayı da teşekkür ederim. Geçen 
sene olduğu gibi, Amerikalı dostlarımıza yine 
de serzenişten kendimi alamıyaeağım. Bütün 
Garp müdafaasının belkemiği olan, NATO 
devletleri içinde iki âzası bulunan Türkiye ve 
Yunanistan'ın ihtilâfında güya bitaraf kalmak 
suretiyle bu münasebeti düzeltmek amacında 
olan Amerika yine de yanlış yoldadır. Ameri
ka hakikaten Türk - Yunan münasebetlerini dü
zeltmek hususundaki azminde samimî ise, Yu
nan huyunu bilmesi ve arz ettiğim tarihî vaka
lardan ders almak ve bunun neticesi olarak da 
bu dostluğu temin bakımından Yunanlıları de
ğil Türkleri denizde kuvvetlendirmek yolunu 
tutması lâzımdır. Amerika'nın nihayet pek 
delikanlıca olan siyaseti terk edip doğruyu 
göreceğini ve Yunan huyunu hesaba katarak 
arz ettiğim mevzua yöneleceğini, bir Amerikan 
dostu olarak can ve gönülden ümidetmek isterim. 
Türkiye'mizin deniz siyasetini bu kadar vukuf
la vaz'eden, bize geleceğimiz hakkında ferah
lık veren Hükümetimize teşekkür ederken, var
lığını yetiştiği • mesleke borçlu hisseden bir eski 
denizci olarak Genelkurmay Başkanımıza temas 
etmekten kendimi alamıyaeağım. Mensuboldu-
ğum branşın etkisinden sıyrılarak, ihraz ettiği 
mevkiin icaplarını tam yerine getiren bu muh
terem kumandanı, tamamen bitaraf olarak, 
memleket müdafaasında çalışan bu muhterem 
kumandanı gelecek neslin askerleri, askerlik 
tarihini yazarken, benim burada ifade ettiğim 
gibi, şükranla yâdedeceklerdir. 

Muhterem senatörler, sözlerimin sonuna 
geldim. Bugünkü anlayışla Hükümetimizden, 
modern müdafaada olduğu gibi, tasarruzun 
çok mühim rüknü olan Hava Kuvvetlerimizi de, 
Deniz Kuvvetlerimiz gibi aynı titizlikle müta
lâa etmelerini rica edeceğim. 

Son zamanlarda verilen 250 milyon liralık 
ek tahsisatın asgari % 50 sinin Kara Kuvvetle
rimize ve asgari % 25 nin de Hava Kuvvetle
rine verileceğini ümidederek, bu iki kuvvet 
bakımından gönlüm rahat olarak sözlerime ni
hayet verir, hepinizi Sayın Bakan ve muhte
rem arkadaşlarımı hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat, 
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HİLMİ ONAT (izmit) —.Sayın Başkan, 

muhterem senatörler. Bundan önceki bütçede 
konuştuklarımı tekrarlıyacak değilim, yalnız 
Silâhlı Kuvvetlerin çok büyük ihtiyaçları ve 
hattâ muhtaçolduğu sağlık personeli hakkında
ki kanunu Millî Savunma Bakanlığının bugüne 
kadar huzurunuza öncelikle getirmemesi sayam 
hayret görünmektedir. Yüksek Askerî Şûrada 
dahi lüzumu kabul edilen bu kanunun bugüne 
kadar gelmesi beklenirdi. Bunun ne zaman 
Meclise gönderileceğinin ifade ve izahında fay
da mütalâa etmekteyim. Lütfen bu kanun hak
kında Bakanın cevap vermesini istirham edece
ğim. Bıı kanun Meclise sevk edilecek mi, edil-
miyecek mi? Veya ne zaman sevk edilecektir': 

Şimdi Yüksek Heyetinize çok katı ve çok 
hakiki bâzı bilgileri sunduğum zaman bana hak 
vereceksiniz ve bu teklifi benden önce sizler 
bekliyeceksiniz. 

Şimdi sunuyorum : 
211 sayılı İçhizmet Kanunu ve buna muvazi 

mevzuat hükümleri ile asker hekimlerin esiri 
görevleri ile yeni görevleri arasında kıyaslan
mayacak kadar büyük artış vardır. 

Bu hekimlerin bakmaya muayene etmeye 
ve tedaviye mecbur-olduğu personpl şudur: 

A) Silâhlı Kuvvetler mensupları ve aile 
efradı, 

B) Silâhlı Kuvvetler emeklileri ve aile eP-
radı, 

C) Silâhlı Kuvvetler dul ve yetimleri, 
Şimdi muhtelif hastanelerin tedavi ettiği 

hasta miktarlarını sunuyorum. 
1959 yılında Haydarpaşa Askerî Hastanesin

de tedavi edilen hasta miktarı 19 458 iken, bu
gün 1964 de Haydarpaşa Hastanesinde tedavi 
edilen hasta miktarı 50 061 dir. 

Bursa'da 1959, 1963 seneleri arasında 14 399 
hasta muayene ve tedavi edilirken, bugün 
21 577 hasta tedavi edilmektedir. 

Keza İzmir'de 13 234, Konya'da 8 890 hasta 
tedavi görmüştür. Gülhane Askerî Hastanesin
de 1953 de 87 502 hasta muayene ve tedavisine 
karşılık bugün 1963 istatistiğine göre, 469 990 
dır. 

Kara Kuvvetlerine ait bir bilgi daha: 
1962 senesinde 1 024 tabiple çalışan bu Si

lâhlı Kuvvetlerinin muayene ettiği hasta mik
tarı 500 000. Bugün Kasım 1964 istatistiğine 
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göre 755 tabip kalmıştır. Ve baktığı hasta mik
tarı tam iki milyondur. Ve bu rakama 1965 
Kasımından itibaren ayrılan 30 tabip dâhildir. 

Amerika'nın sağlık personeline verdiği mik
tarı da bilmekte fayda var. Amerikan ordusu 
sağlık personeline 100 dolar ile 10 yıl hizmeti 
olanlara 10 yılı doldurduğu takdirde 350 do
lar kendi maaşından başka tahsisat vermekte
dir. 

Keza Alman ordusunda tabip, eczacı, dişçi 
gibi sağlık personeline binbaşı dâhil bir üst rüt
be maaşı farkını vermekte ve yarbaydan sonra
kilere de üst rütbe maaşının % 75 ini vermek
tedir. 

Bu hizmetleri yapan kadro ve mevcudu da 
şöyledir: Kara Kuvvetleri Kumandanlığının ta-
brp kadrosu 1 846 dır. Fakat mevculu son is
tifa eden 30 kişi dâhil 755 tir. Netice olarak, 
Deniz Kuvvetlerine 244 kadroya karşı 87 tabip 
hizmet görmektedir. Hava Kuvvetlerindeki H65 
kadroya karşılık keza 86 arkadaş çalışmaktadır. 

Neticede Silâhlı Kuvvetlerde 2 255 tabip 
kadrosuna karşılık sadece 930 tabip çalışmakta
dır. Keza Silâhlı Kuvvetlerde diş tabibi için 
181 kadroya karşı sadece 81 dir. Eczacı 203 
kadroya karşı sadece 26 dır. Bundan başka 
rütbelere göre mevcutları da bir defa arz et
mekte fayda vardır. Albay rütbesindeki tabip 
489 kadroya karşılık 92 mevcudu vardır. Yar
bay rütbesi kadrosu 272 dir. 70 tabip vardır. 
Binbaşı rütbesinde 387 arkadaşın çalışması lâ-
zımgelirken sadece ikiyüz tabip vardır. Yüz
başı, teğmen, asteğmen miktarı da 589 a karşı 
sadece 185 dir. 

S'mdi bu sağlık personelinin membamı da 
tetkik etmekte fayda var. Her sene için İstan
bul Askerî Tıbbiye Okulu 50 tabip, 15 eczacı. 
15 dis tabibi kadrosu verildiği halde muhterem 
arkadaşlar yalnız İstanbul Tıp Fakültesini su
nayım, birinci sınıfta Kara Kuvvetlerinin 18 
öğrencisi var. İkinci sınıfta 43, Üçüncü sınıfta 
13, dördüncü sınıfta 28, beşinci s^fta 32, altm-
cı sınıfta da 40 öğrencisi varmış. Bunlardan an
cak, 22 sı geçen yıl vazifeye katılabilmiştir. Ve 
yine arz etmek isterim ki, 1965 yılı içinde hiz
met için orduya 20 tabip katılmış, buna muka
bil 44 arkadaş emekli olmuş ve 75 kişi de istifa 
etmek suretiyle ayrılmıştır. Şimdi bu gerekçe-
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leri sunduktan sonra bu kanunun gerkçesi için 
en doğru bilgileri sunmuş bulunuyorum. 

Artık takdir sizlere aidolacaktır. Sadece 
mühim bir konuyu huzurunuzda deşmek iste-
lim: 

İstihbar ettiğime göre, üst kademede bulu
nan çok hürmete lâyık hocalarımın genç sağlık 
personeline hayat verecek bu kanunu sabote et
tikleri hissi ve fısıltısı yaygındır. Meselâ tam 
mesainin bu kanunla getirileceği buna sebep 
gösterilmektedir. Malûmualiniz memlekette 
Full - Time'nin getireceği büyük faydaları bir
an düşünmek yerinde olur. Hattâ sivil teşkilât
ta dahi bu düşünülmektedir. 

Bunları arz ettikten sonra sizleri vicdanınız
la başbasa bırakarak takdirlerinize sığınanlar
dan derin saygılar sunarım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayin Eifat Öztürkçine buyu

runuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar ve Sayın Baka
nım ; bendenizin konuşmam: 

1. Askerî hâkimlere ait. 
2. Askerî Beden Talimatnamesine ait. 
3. Bu üçüncü mevzu her ne kadar burayı 

ilgilendirmiyorsa da neticesi ilgilendirdiği için, 
su ürünlerine aidolacaktır. 

4. Yabancı memleketlere tahsile giden su
bay ve askerî memurların emeklilik durumları
na aidolacaktır. 

Bir diğeri de tank ve zırhlı birliklerimizin 
Tazminat Kanunu hakkındadır. 

Hukuk Fakültesinden mezun olan her kişi 
kimi askerî kısma intisabedecek, kimi de mülkî 
kr'.ma intisabedecektir. Her ikisinin de tahsil 
durumları bir olduğu halde hukukî statüleri 
maalesef ayrı ayrıdır ve birbirini tutmamakta
dır. Şöyle ki, umumi adliye hizmete, muavin 
o1 arak, 35 lira asli maaşla başlandığı halde teğ-
mon' o1 arak başlıyan askerî hâkimin ise maaşı 30 
liradır. Hâkimler kanununa göre hâkim, her iki 
senede bir terfi ettiği halde, askerî hâkimler rüt
be esası nazarı itibara alınarak her üç senede bir 
terfi etmektedirler. Bu durum ise 150 lira asli 
maaşa kaçlar arada geren fark, 10 senelik bir ter
fi farkıdır. Adlî hâkimler tazminatları mutlak 
olarak almaktadır, askerî hâkimler ise tazminat-
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vasıtaları harb zamanında otomatikman Millî 
Savunma Bakanlığının emrine verilecektir. Şu 
anda elimizde tam mânası ile mayın arama ve 
tarama gemilerimiz gayet azdır. Bu teklifimiz 
kanunlaştığı takdirde elde edilmiş olan ve hariç
ten ithal edilecek olan motorlu vasıtalarla bunlar 
teçhiz edilecek ve otomatikman her hangi bir 
fiilî durumda şanlı ordumuza intikal etmek su
retiyle bu büyük boşluk giderecektir. Sayın Ba
kandan ricamız, bu teklifin biran evvel, Meclis 
Başkanlığı ile temas edilerek, biran evvel görü
şülmesi için gündemde öncelik ve ivedilik karan 
verilmiştir, fakat sıra beklemektedir, bu hususta 
tavassutlarını rica edeceğiz. 

Diğer mevzuumuz yabancı memleketlerde 
tahsil veya staja gönderilen subay veya askerî 
memurların durumlarıdır. Bunların durumları
nı sivil memurların durumları ile mukayese etti
ğimiz zaman bunda da anormal bir hâdise yara
tılmaktadır. Bu durum da Anayasanın eşitlik 
p^-emip1 erine aykırıdır. Söv1 e ki; bir subay 25 
vılmı doldurup emekli olacağı sırada farz ede
lim ki bu. Devlet tarafından 6 sene Avrupa'ya 
tahsile gönderilmiştir, Devlet tarafından tahsile 
•<*"n denildiği için bunun iki misli 12 sene yapar. 
Bn 25 seneve 12 seneyi eklediğimiz zaman da 
37 sene olacaktır. Bu subavımız veya askerî me
mur 37 sene bilfiil orduda hbmet etmek zorun
da kalacaktır. Acaba han^i fâninin kudreti bil
fiil bunu uvgulıvabilecektir? Niçin sivil me
murlara bu Hükümetin Devlet ve millet parasını 
ödediği halde aynı hususu tatbik edilmiyor da 
askerî memurlara tatbik ediliyor? Bunun da dü
ze1 mesi kanısındayım. 144 sayılı Kanunla hava
cılarımız kısmen olsun onore edilebilmiştir. Bu 
teklif de Yüce Mecliste malûmunuz kanunlaştı. 
Tank ve zırhlı birliklerimizin de vazifelerinin 
ağır ve yıpratıcı olması hasebiyle, bunlara ait 
bir kanun gelecekti. Bu kanun niçin getirilmiyor? 
Ve niçin esaslı o1 arak ele alınıp bu sosyal dâvanın 
halli cihetine gidilmiyor? 
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larmı rütbe esasına göre adaktadırlar . Bu du
rumda 80-00 lira arasında bir fark bariz bir şe
kilde kendisini göstermektedir. 

Umumi hâkimler, 60 lira maaştan sonra te
minatlı hâkimler olarak vazife gördükleri halde 
askerî hâkimlerde böyle bir teminat 'mevzuuba-
his değildir, rütbe esasına bağlı olduğuna göre 
bir yerden diğer bir yere tâyini yapılmaktadır. 
Bu durum karşısında görülüvor ki, her ikisi de 
aynı fakülteden mezun olduğu halde tabi ol
dukları statüler tamamen birbirinden farklıdır. 
Bu, yalnız bununla da kakmıyor. Tabipler, mü
hendisler ve askerî erkânın tamamı tayın bedeli 
aldığı halde askerî hâkimlere bu tayın bedeli ve
rilmemektedir. Bunlar söylendiği zaman, askerî 
hâkimler tazminat a1 maktadır, bu itibarla onlara 
tayın bedeli verilemez, deniyor. Halbuki bunların 
almış olduğu tazminat da hiobir zaman kendi sı
nıf arkadaşlarının almış olduğu taznvnat aya
rında değildir. Bu durum karşısında 7281 sayılı 
Kanunun yeniden gözden geçirilmesi, hiç o'maz-
sa askerî hâkimlerin de kendi smıf arkadaşlarına 
göre mağduriyeti kısmen olsun bu tayın bedeliyle 
önlenmiş olacaktır. 

Askerî beden talimatnamesinin de değiştiril
mesi lâzımdır. Eski talimatnameye göre orduva 
alınacak her hanimi bir kiş:nin fiziki yapısı nazarı 
itibara alınırdı, bu knan'n dış görünüşü sağlrm 
ise, yahut da biraz ileri gidelim, tüberküloz ise 
dahi bunlar ordudan ihracediyordu. 

Sakat ise, bir ayağı sakat ise, bunlar da yine 
vazife dışı oluyordu. 

Ama bu insanın fikrî durumu nedir? Zihnî 
durumu nedir? Acaba bu adam fikren, zihnen 
ordumuza fayda1! olabilesek midir? Bu hususlar 
nazarı itibara almmam-ştır. Aldığımız haberlere 
göre, bu talimatname de değişecekti. Ge^en büt
çe müzakerelerinde bu mevzu Sayın Bakandan 
sorulduğu zaman da Gülhane Hastanesinde ha
zırlanmakta olduğunu ileri sürmüştü. Aradan 
uzun bir zaman geçtiği halde, maalesef bu hu
susta bir hazırlığın mevcudolduğunu hissetme-
me.kteviz. Üçüncü mavzuumuz, şanlı ordumuza 
endirekt temas etmektedir. Millet Mec1 isinin 
gündeminde 2,5 seneden beri sıra bekliycn Su 
ürünlerine ait kanun tekliflerimiz vardır. 

Muhterem arkadaşların, bu kanun teklifimiz 
kanunlaştığı takdirde, buradaki motorlu deniz 

Bendenizin mâruzâtım budur. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçemizin milleti
miz ve vatanımız için uğurlu olmasını temenni 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tekin Arıburun. 
TEKÎN ARIBURUN (İstanbul — Sayın 

Başkan, muhterem senatöreler, aziz ve şerefli 
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Millî Savunma Erkânı, millî prestejimizin sem
bolü Are millî kahramanlığımızın iftihar kay
nağı olan Silâhlı Kuvvetlerimizi yakından ilgi
lendiren ve fakat şimdiye kadar her nedense ih
male uğramakta bulunan mühim bir iki husus 
hakkında Sayın Millî Savunma Bakanımızın 
dikkatini çekmek ve dolayısiyle birkaç temennide 
bulunmak üzere huzurunuza, gelmiş 'bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Subaylarımızın ve kumandanlarımızın mem

leket ve millet müd af asındaki fevkalâde ehemmi
yetli ve. kıymetli olan yerlerini ve rollerini tak
dir edemiyen bir Türk vatandaşının bulunmı-
yacağında hepimizin, müttefik olduğuna eminim. 

Hâl böyle iken, zaman zaman şu veya bu 
sebeple bâzı üzücü ihmallerin vukuu da bir ha
kikattir. Kzeümle, harblerde veya vazife esna
sında memleket ve millet uğrunda hayatlarını 
seve seve feda etmiş olan veya bu uğurda sa
kat kalan kahraman subaylarımızın gerek ken
dileri, gerek aileleri. efradının daimi artan ha
yat pahalılığı karşısında acıklı ve çok yok
sun . hallere düştükleri de hepimizin malûmu
dur. 

Bu kahramanlara veya yetim ve dullarına 
birkaç kuruş maaş bağlamakla milletçe onlara 
olan şükran borcumuzu ve mükellefiyetimizi öde-
didiğimize hükmetmek hem çok yanlış, hem de 
Türk Milletinin kadirşinaslığının büyklüğüne 
uymıyacağı . kanaatinde hepimiz müşterek bu
lunuyoruz. Ne yazık ki, bu esnada yurdumu
zun dört, bucağında, yarı aç yarı tok dolaş
maya âdeta mahkûm olmuş bulunan malûl kah
ramanlarımız ve şehitlerimizin dul ve yetim
leri ve ihtiyarlık yaşlarını âdeta sığıntı olarak 
geçirmekte olan eski gazilerle dolu bulunmak
ta olduğu da hâzin bir hakikattir. Kıbrıs dâ
vamız dolayısiyle ufukta harbin korkunç ve 
kara bulutları birikmeye başladığı bu sıralar
da, her zamandan ziyade milletin ve onun 
Kahraman Ordusunun feragat ve kahramanlı
ğına muhtaç bulunduğumuz bir devrede ihtiyaç. 
ve zaruret içinde kıvranmakta olan bu eski ga
zileri, malûlleri, dul ve yetimleri hatırlayıp on
ları mümkün mertebe refaha kavuşturmanın 
zamanı gelmiş ve geçmekte bulunmuş olduğuna 
inandığımızı ve bu hususta Sayın Millî Müda
faa Vekilimizin esaslı ve acele bir tedbir alma

zsım dilediğimizi arz ederim. 
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İkinci husus şudur; 
Bir ordu kumandanı gördüğü vazife ve ta

şıdığı mesuliyet itibariyle bilhassa harb halinde 
memleket mukadderatı üzerinde çok mühim 
bir rol oynar. Muzaffer bir ordu, kumandanı 
memlekete ve millete muazzam şan ve şeref 
ve kazanç sağlıyacağı gibi, mağlûp bir kuman
dan da bir muharebenin bir harbin ve hattâ 
memleketin büyük mikyasta kaybımı ve telâfisi 
gayrikabil zararlara da sebebolabilir. Bu kadar 
ağır bir mesuliyeti ve vazifeyi üzerinde taşıyan 
veya başarı ile taşımış bulunan bir ordu kuman
danın, emekli olur olmaz âdeta boğazı tokluğuna 
bir tarafa oturup kalmaya mahkûm olur bir du
ruma düşmesi de fevkalâde hazin bir hakikat 
olmaktadır. 

Dünyanın birçok memleketlerinde bu hâzin 
akıbeti önliyccek muhtelif tedbirler almışlardır 
ve bu gibi ordu kumandanlığı yapmış kuman
danlardan yaşadıkları müddetçe hem kıymetli fi
kir ve tecrübelerinden istifade edecek, hem de on
ları kimseye muhtacolmadan rahatça yaşatabile
cek bir kadirşinaslık göstermektedirler. 

tstitraden iki misâl arz edeyim. 
Birinci Cihan Harbinde Hindenburk, İkinci 

Cihan Harbinde Eısenlıower ve diğer kumandan
lar. Bugün ne Fransa'da ne Almanya'da sokak
larda malûl gazi gözükmez hepsi de müreffeh 
olarak bakılmaktadır. 

Her iki husustaki teklif ve temennilerim şu
dur-, 

A) Emekli Sandığı Kanununda icabeden ta
dilât yaparak meselâ (Askerî bir Emekli Sandığı ve 
sigorta, müessesesi) ihdas ederek Silâhlı Kuvvet
ler (Emekli, şehit, dul ve yetim ve malûllerine) 
dondurulmuş aylıklar ve tazminat, değil, hangi 
devrede olursa olsun kimseye muhtacolmıyacak 
bir varidat sağlıyacak tarzda esaslı bir tedbir 
alınması. 

B) Ordu kumandanlığı yapmış orgeneraller 
ile kuvvet kumandanları, Erkânı Harbiye 
Reisi ve Mareşalleri emekliye ayırmadan -
yalnız aktif hizmetten ayırarak - onların ha
yatları sonuna kadar gayet kıymetli tecrübe ve 
bilgilerinden istifade edilebilecek bir hizmet ve 
vazife durumu yartılmasına ve rütbe, maaş ve 
ve tahsisatları, lojman ve arabaları ve yaverleri
nin verilmesini sağlıyacak tarzda bir tedbir alın
masını arz .ve teklif ederim. Bu suretle, m emi eke-
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tin ve milletin müstakbel emniyet ve zafer kud
retinin sorumluluğunu yüklenecek olan bugünün 
genç subaylarına ve bütün Türk Milletine bu kah
ramanlık ve iftihar abidelerinin hayatları ve ya
şayışları numune ve misal olarak gösterilmiş 
ve milletin kadirşinaslığı ve. alicenaplığına gözle 
görülür elle tutulur en müsehhas bir misal olarak 
temin edilmiş olacaktır. 

Saygılarımla; (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZt AÖIRNASLI (• Ankara) — Muhte
rem. Başkan, (.'umhuriyet • Senatosunun . muh
terem üyeleri, Millî" Savunma Bakanımız ve 
Millî Savunma Bakanlığının ve ordunun de
ğerli erkânı; 1965 bütçesi .••konuşulurken .bâzı 
içtimai dertlerimize.temas ederek gelecek için, 
Millî Savunma bütçesi vesilesiyle, bâzı te
mennilerde bulunmayı faydalı saydım. 

Çok muhterem arkadaşlar, elbette insanlar 
gibi milletler de, topluluklar da yalnız yaşıya-
mazlar. Bâzı kuvvetler mecmuaları bir araya 
•gelir ve toplıılulklar, meydana getirirler. Bu
nun taarruzi karakteri olmazsa, sadece birli
ği korumak ve müdafaa vasıtası halinde bir
leşme şeklinde, tecelli ederse, bunun meşruiye
ti de su götürmez şüphesiz. Fakat bu istika
mette ümitlerle bağlandığımız ve tarihimizden 
gelen vefa duygusuyla tek taraflı ve belki de 
çok defa kontrolsüz şekilde % 100 bir bağlılık 
ifade ettiğimiz ittifaklar manzumesinde bir sar
sıntılar son yı larda kendisini gösteriyor ve bu 
hal bu ittifaklara konusunda tekrar meselele
rimize eğilmek lüzumunu da gösteriyor. İttifak
lara ancak faydalı olduğu ölçüde bağlanılır ve 
devanı ettirilir. Bunlardan bir tanesi yüksek 
malûmunuz olduğu üzere CENTO Anlaşması
dır. CENTO eski değerini, eski ehemmiyetini 
bugün kaybetmş durumdadır. OENTO'ya dâ
hil memleketlerden, bilhassa CENTO'yu tak
viye eden veya finanse eden memleketlerin gü
vendiği Türkiye kalmıştır denebilir. Şu halde 
ittifak anlaşmasın] ve hele son yılarda, mütte
fiklerimizin yüzde yüz bağlandığımız, dost de
diğimiz, ellerini sıktığımız memleketlerin, ida
relerin, Türkiye'ye karşı nasıl davrandığı göz 
ününde tutulacak olursa bu ittif aklarını tekrar 
gözden geçirilmesiııdeki zaruret kendisini biraz 
daha kuvvetle hissettirir. CENTO ile birlikte 
NATO da bahis konusu olacaktır, şüphesiz NA-
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TO hiçbir ,nıemleketin bizim gibi bağlanmadı
ğı bir taahhüttür, Türkiye için. NATO'ya dâhil 
memleketlerin hiçbirisi bütün kuvvetlerini 
NATO emrine vermemiştir. Bugün her iki itti
fakın arkasında dostluğunu ve onlara yardı
mı büyük bir semahatle esirgemediğini iddia eden 
dostumuz, müttefikimizin bu iddiasında aynı şe
yi savunacağı muhakkaktır. Fakat bunu elbet
te vicdanlarımızda bâzı ölçülere vurmalıyız. Bu 
arada son günlerde meydana çıkmış olan de
niz kuvvetlerinin üstünlüğü keyfiyeti bir kat 
daha bu. acı gerçeği ortaya koymuş oluyor. 
Türk Milletinin ihtiyacını görüp, Türk Ordu
cunun ilıtiyaıcınıi görüp sipariş verdiği ve 
bugün teslim edilecek, yarın teslim edilecek 
diye oyalandığımız deniz üstü vurucu kuvvetle
rinin Yunanlılara teslim edildiği ve üstelik 
hibe, edildiği ve bu istikametteki siparişlerimi
zin hiçbirinin tervicedilmediği çok salâhiyet -
li ağızlardan ifade ediliyor, ifade edilmeye baş
landı. bizim garip bir tutumumuz vardır, her
halde millî karakterimizin icabı. Dost dedik mi, 
onu sonuna kadar tutarız ve milletlerin hayatım
da dostluk, husûmetlerin, ittifakların ebedîlik 
arz ctmediğiniT sık sık hatirlatmak lüzumunu çok 
defa unuturuz. Dostlarım izm da bizim ellimizi 
aynı sadakat la sıkmaları ve bizim dostluğumu
za aynı vefa ile bağlanmalarını istemek kadar 
tabiî bir şey olamaz. Gösterilmiş olan bütün 
İm neviden hareketler, sadece bunları bilineni 
deniz, üstü vurucu kuvvetlerini, çıkartma ge
milerini, ve saireyi bizim yerimize Yunanlılara. 
vermiş olmalarından ibaret değildir. Değerli 
arkadaşlar, orduda her halde buna ait vesika
lı ar vardır, Türkiye'de yirmi bin Amerikalı 
mevcut. Bu yirmi bin Amerikalının içinde ih
tiyarı, çocuğu dâhil olmak üzere adam başına 
her gün bir kilo viski ve beş kilo Amerikan si
garası düşüyor. Ekmeğine, suyuna kadar mem
leketimize dışardan getiriyor. Bizim ekmeğimiz, 
düşmana verdiğimiz ekmeğimiz dahi zehirli ol
maz, korkmasınlar. Bizim yediğimiz elkmeği ra
hatlıkla kendileri yiyebilmeliydiler. Ekmeğine 
kadar dışardan getiriyor. Bir kilo viskinin, her 
gün beş kilo sigaranın ne olduğunu kendi kendi
mize sorarsak, adam başına Amerikan pazarları
nın mânâsım anlamış oluruz. Ordunun hiç ihti
yacı olmıyan,- hattâ dostluk adına zorla kabul et
tirilen pijama, havlu ve saire derecesine gide
cek olursak yine bu dostluğun üzejrinde ciddi-
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yeti) e durmanın lâzımgeldiğini anlamış oluruz. 

BAŞKAN — Say.n Ağırnaslı bir dakika
nız var. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Teşek
kür ederim Saym Başkan. Ben, bütün bu itti
faklar manzumesinin artık dostluk perdesi al
tında bir ayrı sömürge haline düşürülmek isti
kametindeki gayretlerin durdurulması zamanı
nın geldiği inancındayım. Kıynıetfli ordu erkâ
nının Hükümetle elele vererek, kafa kafaya 
vererclk bu ittifaklardan neler kazandık, neler 
kaybettik ve neler kaybetmekteyiz; bunu tekrar 
gözden geçirmeleri zamanının çoktan geldiğine 
kaaniim. 

Gelecek günlerin memleketimize aydınlık 
getirmesi için, elbetteki, inancımızı tekrarla
makta kendimizi takviye bakımından faydalı 
olacaktır. Fakat .bütün ordu kadrolarımızda çok 
seyyar, çok müteharrik ve gerçökten motorize 
daha küçülk bir kuvvet meydana getirerek, 
150 - 200 bin kişiyi geçin ivecek 'bir kuvvet mey
dana getirerek, ordudaki en genç. unsurları 
zaman için orduda tutmanın doğru olmı-
yacağı, istihsal seferberliği arifesinde ve 
iktisadi kalkınmalar arifesinde doğru olmrya-
cağı inancımı da belirtmek isterim. Mecburi 
askerlik süresi tekrar gözden geçirilmeli, indi
rilmelidir. Ordunun vurucu gücünü daha hare-
iketli, daha dinamik hale getirmek için yapıcı 
gayretler esirgenmemelidir. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Saym Ağır
naslı, toparlayınız lütfen, bir cümleyle bağla
yınız. 

NÎYAZÎ AĞINASLI (Devamla) - - Teşek
kür ederim. Ordumuzu; millî bütünlüğümüzü, 
millî varlığımızı korumak ve Anayasanın bek
çiliğini etmek vasıflariyle birlikte, demokratik 
düzene ve iyi günlerde aydınlık tutucusu ola
rak muhabbetle ve saygılarımla selâmlamaktan 
bahtiyarım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh

terem arkadaşlarını, Yüksek Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinde söz alırken temsil etmekte 
bulunduğumuz aziz Türk Milletinin gücümü
zün, haysiyetimizin, şerefimizin -sembolü Türk 
Silâhlı Kuvvetlerimize olan itimat ve muhab
beti dile getirmekten başka bir noktai nazar 
gütmemiştim. Bunu ifade ede-eelktim ve ,bu şe-
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kilde Yüksek Huzurlarınızdan ayrılacaktım. 
Zira inanıyorum ki, bütçesini görüşmekte oldu
ğumuz Millî Savunma camiası her türlü siyasi 
görüş ve davranışın daima üstünde tutulması 
lâzımgelen kutsal »bir müessesedir. Onun bu 
hususiyeti ve kutsiyetine dil atıldığı zaman, bu
nu vesile ittihaz etmek suretiyle, politika manev
ralarına girişildiği, gidildiği zaman, millî ha
yatın zaruri bir şekilde yaralanacağını biliyo
rum ve ona inanıyorum. O itibarla arz ede
yim ki, sırf güven duygularımı belirtmek sure
tiyle Yüce Huzurunuzdan ayrılmak istiyordum. 

Daha vvel konuşan arkadaşlar bâzı mese
lelere temas lüzumunu ortaya koydu. Ve ben
deniz de o itibarla biraz geniş veya derine git
meden, biraz olsun konulara dokunmak isterim. 

Aziz arkadaşlarım, Millî Savunma camiası
nın ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin elbette ki, 
bugün ele alınmaya, dile getirilmeye muhtaç. 
ve müstehak pek çok meselesi vardır. Millî Sa
vunma camiasının elbette ki, tenkide değer, ıs
lâha muhtaç yönleri bulunabilir. Bunları bun
dan üç ay evveline değil, çok daha eski sebepler 
getirmek suretiyle, o sebeplere yüklemek de 
mümkündür ve hattâ lâzımdır. Ama tekrar 
ediyorum gönlüm bu kutsal ve ulvî müessese
leri politikaya katiyen yanaştırmak istemiyor. 

Şimdi ben işin bu tarafını eşelemek niyetin
de değilim. Yalnız daha önce .'konuşan Sayın 
özdeş sanki înönü Hükümeti ile bugünkü Hü
kümet görüşü arasında millî savunma bakımın
dan çok büyük bir fark varmış gibi ve bugün
kü hükümet büyük marifetler işlemiş gibi bir 
lisan kullandı. 

OEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Marifet 
olmaz... 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Marifet 
bâzı insanların hoşuna gitmediği için bu tâbir 
ağrına gider. Bu ifade tarzı içerisinde Ikonuş-
tular. Arkadaşlar, 1961 senesinde iki milyar 
100 milyon olan Millî Savunma Bütçesi, bugün 
üç milyarın üstünde. înönü Hükümeti tara
fından da 3 milyarın üstünde getirilmişti. Şim
diki Hükümet yalnız ve yalnız 28 milyon faz-
lasiyle takdim etmek imkânını bulmuştur. Me
seleleri taklbedenler gayet yakından bilirler ve 
iyi biline vaziyetindedirler ki, bu bütçe ifade 
edildi. Bütçe Karma Komisyonunda saym 
arkadaşların temennisi karşısında »bu miktar 
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kâfi görülmediği takdirde artırılabileceği söy
lendi. Bunun izahını yapmak zannediyorum 
ki, fayda yerine mahzurlu olur. Bâzı teknik 
sebeplerle millî menfaatlerle alâkalıdır. Fakat 
450 milyon lira ek ö'denek Millî Savunma Ba
kanlığınca bilâhara getirilip ciklenmesi tahak
kuk içine girdi, inönü Hükümeti zamanında, 
bugün Sayın Başbakanın söylediği 250 milyon 
liranın bütçeye eklenmesi hakkındaki sözleıi 
de, C. II. Partisinin İsmet Paşanın Başkanlığın
daki Hükümeti getirmek istedi. Bugünkü Hü
kümet henüz kurulmuş değildi. O halde me
seleyi böyle mukayeseli yola götürmekte ve lü
zumsuz yere övünmekte zannederim ki, isabe
tin zerresi mevcut değildir.. 

Aziz arkadaşlarım; Millî Savunma Bütçesi 
görüşülürken Kıbrıs meselesinin ele alınmasının 
da mahzurlu olduğu kanaatindeyim. Umumi 
politika görüşülürken evet, dış po'ltika görü
şülürken, evet; ama Millî Savunma Bütçesi ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Bütçesi görüşülür
ken asla... .Çünkü inanıyorum ki, hangi zama
nın Hflkümeti olursa olsun politikasını ki, be
raber oHuTtımuzu her zaman ifade ettikleri 
dış politikas:m yürütmek için Türk Silâhlı Kuv
velerine vflkı olacak müracaat sureti katiye
t e yerini bulacaktır ve bundan hiçbir kimse
nin hiçbir surette şüphesi yoktur. O itibarla 
Kıbrıs meselesinde efendim, çıkarma ameliyesi 
gecikmişini. Siyasi zaruretlerle gecikmiştir. 
Türk Ordusu, bütçesini ele aldığımız Türk Or
dusu kendisine verilen bir çıkarmada gecikme
miştir. Yine siyasi noktadan en haşin müca
delesi yapılını;] ve Türk tayyareleri en ikesln 
müdahalesini yapmak suretiyle kendine düşen 
şerefli vazifesini başarmıştır.. Bundan kimsenin 
şüphesi olmamıştır ve olmasına da hakkı yoktur. 

Donanma meselesine temas edildi. Bu sanki 
Ibüyük bir buluş gibi, yeni ortaya çıknrş gibi 
ifade edildi. Bundan önceki bütçede bu husus, 
Sayın Cemal Yıldırım tarafından, zapta geçe
cek şekilde dile getirildi. Bundan daha evvel 
bu mesele ele almnrş ve o sırada çalışmalara 
başlanmış meseleler idi. Çılkarma gemileri 
konusu ortaya atıldı. Sanıyorum ki, Pazartesi 
günü denize indirilecek olan çıkarma gemileri
miz, bizim askerî tersanelerde, kendi tezgâhları
mızda yapılmaktadır. Bu iş bugünün, dünün işi 
değildir. Daha evvel, uzun zaman evvel vâki ol
muş bir istir. Bu meseleyi iftihar vesilesi olarak 
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söylemek, bu noktada mukayese suretiyle aleyhi
mizde yaratılmak istenen havayı cevaplandırma
yı arzu ediyorum. Bunu, bugünün iftihar vesi
lesi olarak, mukayeseye gitmek suretiyle ele al
mak kolay değildir. I.le dile yapışacak vaziyetler 
hâsıl olabilir. (Sağdan gürültüler) 

Bugün Mecliste birçok kanunlar vardır. As
kerî kanunlar vardır. Harb Okulu Kanunu var
dır. Harb akademTeri Kanunu vardır, Millî Sa
vunma Teşkilâtı Kanunu vardır, eski emeklilerle 
veni emeklilerin durumunu aynı seviyeye geti
recek kanunun hazırlanması işine de başlanmış 
ve olgunlaşmış bir hale getirilmiş 'bulunuyordu ve 
bunlar evvelce ele alınmış meselelerdi. Son so
rtim şu : 

Aziz arkadaşlarım, 'bugün Muhterem özdeş 
arkadaşımızın dile getirdiği meseleler plânlan
mış, projelenmiş, ele alınmış yalnız dile getiril-
m-vi mâkul ve makbul addedilmediği için, bir 
"vünme mevzuu olarak, bir kürsüden ifade edil
memişle 'bunu bundan evvelki Hükümetin ve 
'mu avakta tutan insanların basiretine bağlamak 
1 âlimdir. O itibarla sözümü şöyle bitiriyorum : 
Bize düsen vazife, gözbebeğimiz olan, üzerinde 
titrediğimi?: şerefli- Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
ariz Türk Milletinin kesin, mutlak güvenini ifa
de etmek ve kendi1 erine sağlık ve başarılar dile* 
m ekten ibarettir. Saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BASKAN — Sayın Sıtkı Ulay. 
RtFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Sataşma var

dır, 'çöz istiyorum. 
BAŞKAN — Savın özdeş, ne şekilde bir sa-

' taşım. oHm'^nu iddia edivo~sunuz? 
RtFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Beni fon isi bir 

Tn l no1.!tik amaca götürmek istediğim şeklinde 
İfadede bulunmuşlardır. Eğer kabul etmezseniz 
Senatonun reyine müracaat etmenizi rica ediyo
rum. 

MEBRURE AKSOLEY (tstanbul) — Sataş
ma yok... 

.BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Ben kendim 
takdir 'hakkımı kulan-rım. Senatonun oylarına 
ırz ederken, kendi ifademi arz ediyorum. Ben 
-••atasına •görmüvorum. Şu itibarla görmüvorum : 
Mevzuu bir siyasi münakaşa içinde görüyorum. 
Aksi mütalâa olarak 'birisinin sözlerinin öteki 
grupça sataşma olduğu gibi bir anlama havası 
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içinde kabul edilmiş buluyorum. Bunu izah et
tikten sonra muhterem arkadaşlar, oylarınıza su
nuyorum. Sataşma olduğunu kabul edenler... Et-
miyenler... Havayı sertleştirmemek için kendim 
karar vermedim, reyinize başvurdum. Muhterem 
arkadaşlar, iki arkadaşın sayması neticesi farklı
dır. Ayağa kalkmanızı rica edeceğim. Sataşmayı 
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul 
etmiyenler... Hepimizin ittifakı ile, 24 kabul 
edenler... 26-27 rededenler. Şu halde sataşma ka
bul edilmemiştir. Bu itibarla buyurun Sayın 
Sıtkı Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım; Millî Savunma Bakanhğı Bütçesi ko
nusunda bendeniz de gonlş bir hazırlıkta bulun
muştum. Fakat kıymetli arkadaşlarımız bütün 
ihtiyaçları bütün açıklığiyle dile getirdiler. Bu 
sebeple mâruzâtımı eok kısa olarak huzurlarınız
da telhisan arz edeceğim. 

Malûmları olduğu üzere pek çok arkadaşlar 
•gibi Yüksek Huzurlarınızda, geçen seneden beri 
vâki bâzı tekliflerimden bir kısmının Hükümet 
hazırlıklarında ve bütçede yer almış bulunması 
dolayısıyla ben huzurunuzda ilgililere ve sizlere 
teşekkürü bir borç biliyorum. Coğrafi durumu
muz, Türkiye'nin iç ve dış politikasının daima 
kuvvetli bir orduya dayanmasını, ordu milleti 
olarak daima bu zihniyet içinde yaşamamızı bi
zim ıVin mecburi kılan bir zihnivet olarak kabul 
edilmelidir. Yakın gelmişte mahdut bâzı çevre
lerce aksetirilen bir zihniyetin, burun az da ol
sa, acılarını çekmekteyiz. O da bâzı kimseler 
bâzı düşünceliler der1 er ki; ordu çok para yer. 
Ordu, lâzım oluncaya kadar, hazır yiyici bir kuv
vettir. iktisadi ve sosyal bünyelerimizin aleyhin
de olabilir, tarzında düşünceler ortaya atılmak
tadır. 

Bu kıstas bizim ordumuz için asla bir ölçü 
olamaz. Çünkü bizim ordu, Türk Ordusu, daima 
halk için: lıa'kla beraber çalışan bir ordudur. Ve 
'bütçeye konulan miktarların büyük kısmı bir ta
raftan orduya girerken, bir taraftan da ordu 
elinden halkın kalkınmasına ve birçok ellere sü
ratle intikal ediverir. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Gazete
sinin bugünkü donanma kampanyası şüphesiz ki, 
şayanı şükrandır. Fakat Hükümetimizin de yar
dımcı olarak bunu biran evvel verdiği karar gi-
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bi ele alıp fiiliyata intikal ettirmesi ve bence bu 
kampanyanın millet, ordu ve gençlik elele kam-
panva halinde tatbikat bulmasının en kıymetli 
Ç3k!i olacaktır, kanısındayım. Meselâ; evvelâ kıy
metli bir ordu, sonra sosyal demokrasi, sosyal il
keler alanında geniş bir çoğunlukla gerici ve mu
hafazakâr zihniyetçilerle hep beraber mücadele 
yurt sathında ve yurt sanayiinde bilhassa ihra
cat, kısıtlı ve güdümlü ihracat konusunda işbir
liği yapmanın bizi çok kısa zamanda mesut ne
ticelere götüreceği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Müdafaa "ko
nusunda kısaca ricalarımız şunlar olacaktır : 
Bugünkü Millî Güvenlik Kurulumuzun, bilhassa 
sivil cephesinde, günün ihtiyaçlarına tam ve ye
terli olabi'ecek bir çalışma içerisinde bulunma
dığı, teşkilât bakımından yeterli olmadığı kanı
sındayım. Ve bilhassa millî iradeyi temsil eden 
MecMs ile irtibatları bakımından bu teşkilâtın 
m'itehassıslarca yeniden ele alınarak bir tetkika 
tabi tutulmasını çok faydalı ve lüzum1 u gördüm. 
Arkadaşlarım; donanma ve Hava Kuvvetlerimi
zin takviyeleri işi şüphesizdir ki çok faydalı ne
ticeler verecektir. Bununla beraber, bilhassa Millî 
Savunmamızda ve bütün bakanlıklarımızda 27 
Mayısı muta akıp çıkardığımız bir kanunla araş
tırma vo geliştirme kurullarının öneınle inkişa
fım arznlamış ve tatbikatta yer bulmasını iste
miştik. Fakat görüvoruz ki; birçok yerlerde bu 
araştırma ve geliştirme kurulları yeterli ödene
ğe sahip bulunmadıklarından lüzumlu yardım ve 
geliştirmeleri yapamamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Üçüncü Dün
ya Harbi, takdir buvurursunnz ve dışarı giden 
arkadaşlar da bilirler ki. füzelerle baslıvacaktır. 
Donanma kuvvetli olabilir. Hava Kuvvetleri 
kuvvetlenebilir. Fakat Türkiye'nin kendi malı 
füzelerini de bir taraftan hazırlamaya başlaması 
zaruridir. Çünkü gazetelerde okuyorsunuz, resim
lerini görüvorsnnuz, israil'de ve diğer yakın 
Aran merrPeketlerinde dışardan getirdiklerini 
içeride de imal edecek şekilde bâzı millî füzeciîik 
hareketlerine teşebbüs edilmektedir. Hasımları
mız ellerinde bulundurdukları, adalara gizlice 
sokulan bu füze'erle, mesafenin yakın oluşu do-
layısiyle yerleştirecek olurlarsa Anado1^ içinde 
muhtelif üsl erimizi zarardİde edebilirler. Biz eğer 
bu füzeciliğe ehemmiyet verirsek, bu yakın ada-
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lan bilhassa çok dar sahası ile çok kısa zaman 
içinde ve icabı halinde Akdenizde ortadan kaldır
mak imkânlarına da sahiboluruz. 

Bâzı kimseler düşünürler ki, efendim herşey 
bitti de şimdi füze mi kaldı.. Arkadaşlar herşeye 
zamanında ve erken başlamak marifettir. Bâzı 
ileri düşünceler geçen sene de takdir buyurur
sunuz, birtakım sivil teşekküllerle hareketlerimi
zin ayarlanmasını teklif ettiğimiz zaman, bâzı 
bıyık altından gülmeler görmüştük. Biz öyle bir 
milletin çocuklarıyız ki, yaradılışımız, kabiliyeti
miz ve vasfımız çok üstündür. Fakat maalesef 
idare mekanizması inkişafını geliştirmeye ve sağ
lamaya bir türlü yardımcı olmayız. îlk füze ile 
karadan denize uçan insanlar Türklerden çık
mıştır. ilk defa minareden atlayıp tayyare gibi 
uçan insanlar Türklerden çıkmıştır. Eğer araş
tırma ve geliştirme kurullarımız esaslı bir faali
yet içinde çalışacak olurlarsa bu memleketin ço
cukları içinden çok kıymetli mucitlerin çıkabile
ceğini de görürüz. Misalini vereyim; Devlet De
miryollarından bir usta geldi, «Ben dedi, loko-
motoflerin bacası üzerine konacak bir alet yap
tım, bu alet bacadan çıkan kıvılcımları dışarı 
çıkarmıyor.» denemeleri yapıldı, hakikaten çok 
faydalı olduğu anlaşıldı. Basit bir alet, basit bir 
usta, Türkiye sathındaki ekinlerin yanmasını ön
ledi. Daha çok şeyler çıkıyor, meselâ birisi çıkı
yor, kıvırcık salatadan sigara yaptım, diyor. 
Daha da anlatayım, bizim siyasi partiye bir zat 
geldi dedi ki, efendim siz parti olarak ölü ta
vukları, ölü hayvanları gömünüz. Bunu acele 
olarak ele aîm. Biz bu adam delidir dedik, fa
kat sonra tetkik ettik ve gördük ki, ölü tavuk
lar, gömülmemiş hayvanlar diğer hayvanların 
ölümüne sebeboluyor. Sâri hastalıkların yayıl
masına sebep de ölü hayvanların dışarıda bıra
kılmasıdır. Binaenaleyh, bu misali vermekten 
maksadım, bu gibi buluşlara idarecilerin, araş
tırma ve geliştirme kurullarının kıymet verme
sidir. 

Arkadaşlarım, bir ricam da şu olacaktır: Bil
hassa bizde fennin ve ilmin inkişafına azıcık 
mâni olan bir Radyo telsiz Kanunu vardır. Genç
lik, üniversitelerimizde, fen fakültelerimizde bu 
Radyo, telsiz Kanununun verdiği - bu eski b\: 
kanundur işlememiştir - sıkıntı dolayısiyle elek
tronik alanda bir türlü hızlı çalışmalara gidemi
yorlar. Bu bakımdan Millî Güvenlik Kurulumuz 
ve ilgililerin iş birliği ile demode olmuş bu ka- | 
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nunu biran evvel ortadan kaldırmak hususunda 
gayret göstermeleri ve çalışmalarım, artırmala
rını rica etmek isterim. 

Bir de arkadaşlarım, okul kitaplarımızda ma
arif alanında millî hislerimizin zinde tutulacağı 
tarzındaki yazıların maalesef noksan olduğunu 
görüyoruz. Hasımlarımız bizde Kıbrıs'ı, küçük 
adaları, îmroz'ü, Bozcaada'yı, hattâ İstanbul üze
rindeki Megalo - idea fikirlerini yürütürken, bi
zim küçük bir Devlet olarak büyüklerden dahî 
ileri gidip de, sulhun, dünya barışı yolunda öncü 
durumunda bulunup, bütün kitaplarımızdan bu 
millî hislerimizi çıkarmış olmamız, tabiatiyle ye
tişecek gençliğimizi, ilerdeki felâketler karşısın
da, bilgisiz ve tedbirsiz duruma düşürecektir. 
Millî Müdafaa Vekâletinden, Maarif Vekâletiyle 
ve Millî Güvenlik Kurulu ile iş birliği yaparak 
milliyetçi bir zihniyet yaratılmasını teklif ede
rim. 

Hepinizi sevgi ile ve hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarık Remzi Baltan. 

, TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, muh
terem Millî Savunma Bakanı ve Bakanlık erkâ
nı; daha evvel Hilmi Onat arkadaşım, geniş çap
ta izahta bulunduğu için bendeniz fazla bir iza
hata girişmiyeceğim. Daha ziyade Sayın Bakanı
mızdan, temenni mahiyetinde, askerî hekimlerin 
bugünkü seviyesinden daha ileri duruma getiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının biran evvel 
Meclise gelmesi hususunda yüksek alâkalarını 
rica edeceğim. Bugün Devlet hizmetinde çalışan 
hekimlerin arasında bir koordinasyon mevcudol-
madığmdan her teşkilât kendi emrindeki hekim
lerin refahı için kendi bünyesinde gayret sarf 
etmektedir. Meselâ Sağlık Bakanlığı sosyalizas
yon sahasında vatandaşlara faydalı olabilmek 
için hekimlere iyi bir hayat seviyesi ve bunun 
yanıbaşmda mesken verme işini sağlamaya gider
ken, keza Sağlık Bakanlığı koruyucu tababette 
çalışan Hükümet tabiplerine, sıtma savaş ve sai
re gibi teşekküllerde çalışan tabiblere çalışmala
rının daha iyi olabilmesi için, yine Sağlık Ba
kanlığınca hekim tazminatı sistemine gidilirken, 
bunun yanıbaşında memleketin büyük işçi kütle
sini alâkadar eden Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Sosyal sigortalar kanunu tasarısı ile, - ki bu ka
nun çıkmıştır - hizmetinde çalışan hekimlerin 
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fazla mesailerinin değerlendirilmesi yoluna gi
derken, bunlarla aynı şekilde memleket hizmetin
de bulunan askerî hekimlerin de refahını dü
şünmek bizim için, Meclis için bir vazifedir. 

Biraz evvelki rakamlardan da anlaşılıyor ki, 
maalesef bugün orduya teğmen olarak katılan 
tabibi erimiz hiç denecek bir duruma gelmiştir. 
Bu hal böyle devam ettiği takdirde çok değil, 
iki üç sene sonra zaten bugünkü kadro, mevcu-
dolarak üçte bire inmiş olan tabiblerin ordudan 
ayrılmak suretiyle orduyu tabibsiz bırakması 
mümkündür. 

Bu itibarla bu mesele üzerinde Sayın Millî 
Savunma Bakanının ehemmiyetle durmasını bil
hassa rica ediyorum. İki tabip sosyalizasyon böl
gesinde çalışırken sivil tabip sosyalizasyon böl
gelinin icapları olarak tazminat alır, meskene 
kavuşur, onunla aynı sınıftan çıkmış askerî ta
bip orada yalnız kadro maaşı ile kalır, ücret ver
mesine rağmen ev dahi bulma imkânını güç sağ
larsa. buradaki varlık veya yokluğu Devlet ola
rak tanzim etmek bizim vazifemizdir. Hazarda 
ve seferde ordumuzun en büyük mesnetlerinden 
birisi olan ve mânevi takviyesinde kendisine bü
yük hirmet düşecek olan Askerî tabiplerimizin 
bugünkü seviyelerinden daha ileri bir seviyeye 
Ulaşmaları ieln hazırlanmış olan kanun tasarısı
nın Sayın Vekilce, Meclisin tatile girmesinden 
evvel Yüksek Meclise getirilmesi hususundaki 
büyük gayretlerini hassaten bekliyor ve Türk ta
biplerinin bu kanunu dört gözle beklediklerini 
de ayrıca ilâve eder, hepinizi hürmetlerimle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 14 arkadaşımız konuşmuş dalın 
bir arkadaşımız vardır, konuşacak. Bir kifayet 
takriri vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kâfi miktarda arkadaşlarımız konuşmuş ve 

mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DÎN-
ÇER (Afyon Karalılar) — Sayın Başkan kifa
yet dolayısiyle sonra konuşamama durumu olur. 

BAŞKAN — Bizde öyle bir şey yoktur Sa
yın Bakan, i ler zaman konuşabilmek mümkün
dür. Bakana, Komisyona ve sırada bulunan son 
bir arkadaşa söz vereceğim. Sırada olan Saym 
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Vasfi Gerger'den başka konuşma talebinde bulu 
nan yoktur. 

HASAN ALÎ TÜRKER (Balıkesir) — Sual 
sorabilecek miyiz? 

BAŞKAN — Onu da talöbedersiniz, öyle oy
larım. 

Sual hakkı mahfuz kalmak şartiyle kifayeti 
oylarınıza ara ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlcr... Kabul edil iniştir. 

Saym Bakan izahat verir, sonra da Sayın 
T ürker sual sorabilir. Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DÎN-
ÇER (Afyon Karahisar) —- Saym Başkan Cum
huriyet Senatosunun saym üyeleri; 

Hepinizi Türk Silâhlı Kuvvetleri adına say
gı ile selâmlarım. 

1965 malî yılı Millî Savunma bütçe tasarısı 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda tetkik ve 
müzakere edilerek tasvibolıınduktan sonra Yük
sek Huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. 

Saym üyelerin dilek ve temennilerine ayrı 
ayrı cevaplarımı sunmadan önce savunma hiz
metlerimizin mahiyeti hakkında bir konuşma 
yapmayı faydalı buldum. 

Bana bu imkânı veren Yüksek" 'Heyetinize 
teşekkür ederim. 

1. — Dünya Siyasi Durumu : 
Sayın arkadaşlarını, 
Bugün üç blok a ayrılmış bir dünya içerisin

de yaşıyoruz. 
Barışı kurma ve koruma çabaları yıllardan 

beri devam, ettiği halde mani esef tam mânası ile 
olumlu bir sonuca ulaş.ımannştır. 

Bugünkü dünya durumu gelecek için iyim
ser olmayı telkin edecek nitelikte değildir. 

Bu sebepten muhtemel bir harb için daima 
kuvvetli, uyanık ve hazır bulunulması kaçınıl
maz bir zorunluktur. 

2. - - Türkiye'nin Millî ve Milletlerarası Ve
cibeleri : 

Türkiye jeopolitik durumu itibariyle Doğu 
ile Batrınn. birleşiminde yer almrjCır. 

Memleketimizin bu önemli durumu hem ken
di varlığını tehlikeye düşürmemek, hem de itti
fak zümresi içindeki varlığını korumak zorun-
luğunu yüklemektedir. 

Milletler yurtlarını savunmak için daima ha
zırlıklı bulunmak zorundadırlar. 
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Millî ve Milletlerarası vecibeleri belli olan I 

Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin de bunun dışında 
mütalâası düşünülemez. 

Bütün bu hususlar, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
çağdaş orduların sahibolduğu en modern harb 
silâh, araç ve gereçleri ile teçhiz edilmesindeki 
zarureti ortaya koymaktadır* 

Silâhlı Kuvvetlerimizin, Millî ve Milletler
arası vecibelerini yerine getirebilmesi için mo
dern harbin gerektirdiği şekilde teşkilâtlanması 
şarttır. 

Bu teşkilâtın, eğitim ve lojistik faaliyetleri 
bakımından belli bir seviyeye ulaştırılması ve bu 
sev'ryenin modern harbin teknik ve icaplarına 
göre devam ettirilmesi şarttır. 

NATO Savunma Plânlaması ve NATO'ya ya
pılan askerî yardım isteği ile ilgili çalışmalar 
sonunda NATO standartlarına ulaşabilmesi için 
39 milyar liraya yaklaşan bir finansman kayna
ğına ihtiyacımız bulunduğu tesbit edilmiştir. I 

Memleketimizin içinde bulunduğu ekonomik 
ve mlî şartlar böyle bir harcamaya imkân vere
cek durumda değildir. I 

Bunu dikkate alan Silâhlı Kuvvetlerimiz bu- I 
gün için hedef olarak «Kabul edilebilir asgari I 
standartlar» seviyesi tesbit etmiştir. 

Bu standartlara göre hazırlanan plânın malî I 
portesi 3 yılda tahakkuk ettirileceği esasına göre I 
27 milyar lira olup bir yıla isabet eden finans- I 
man miktarı yaklaşık olarak 9 milyar liradır. I 

Silâhlı Kuvvetlerimizin bir yıllık ihtiyacının I 
ortalama 3 milyar lirası millî bütçe ile karşılan- I 
maktadır. 1,5 milyar liranın da dış yardımlar I 
yolu ile karşılanacağı tahmin edilmektedir. I 

Böylece «Kabul edilebilir asgari standartlar» I 
seviyesine ulaşabilmek için yıllık ihtiyacımızın I 
bakiyesi olan 4,5 milyar liralık kısmı karşılana- I 
nıanıış bulunmaktadır. I 

NATO ittifakı içerisinde bakiye dış yardımı I 
sağlamak için 2 yıldan beri süregelen teşebbüsle
rimizin olumlu bir sonuca ulaşacağını ümidet-
mskteyiz. I 

Muhterem Heyetinize bu vesile ile dış yar
dımlar hakkında biraz daha geniş bilgi vermeyi 
uygun görmekteyiz. 

Amerikan askerî yardımı; Amerikan Hü
kümeti ile kongresinin izledikleri politikaya gö
re yıldan yıla değişmektedir. J 
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Tavanı sabit tutulmak suretiyle askerî yardı

mın veriliş şeklinde yapılan değişiklikler savaş 
gücümüzün artmasına ve Millî Sanayiimizin ge
lişmesine olumlu etkiler yapmakla beraber geri 
kalan ihtiyaçlarımızın temini için millî bütçe
mizden yapılması gereken harcama miktarlarını 
da artırmaktadır. • 

Amerikan yardımının 1961 - 1964 yılları ara
sındaki ortalaması evvelce de ifade ettiğimiz gi
bi, yüzyirmi milyon dolar civarındadır. 

Bu yardım tavanı sabit olmasına rağmen as
kerî yardım programına giren araç ve malzeme
nin verilme şeklindeki değişiklikler sebebiyle 
Amerikan yardım listelerinden çıkarılan malze
menin tutarı 520 milyon lirayı bulmuştur. 

Meselâ; Amerikan yardım malzemesinden 
gönderilmekte olan bir kısım araçlar demonte 
olarak verilmekte ve yerli fabrikalarımızda ıru.n-
to ettirilmektedir. 

Araçların tarafımızdan monte edilmesi büt
çeye 53 milyon liralık bir malî külfet yüklemek
tedir. 

Amerikan Hükümeti; 1963 - 1968 yıllarım 
knpsıyan savunma masraflarını azaltıcı bir prog
ram uygulamaktadır. 

Bu uygulamanın Amerikan askerî yardımın
da yeni kısıntılara yol açacağı tahmin edilebilir. 

NATO çerçevesi içinde Alman askerî yardı
mı memleketimize 1964 yılında başlamıştır. 

Türkiye ve Almanya arasında yapılan temas
lar sonunda bu yardımın devam etmesi karar
laştırılmıştır. 

Halen, 1964 yılı için plânlanan yardım -prog
ramından Hava Kuvvetlerine ait malzemenin 
tamamı, Kara Kuvvetlerine ait askerî yardım 
malzemesinin , ise bir kısmı bize teslim edilmiş 
bulunmaktadır. 

NATO Genel Sekreterliğince; 1965 yılından 
itibaren Silâhlı Kuvvetler mevcudunun artırıl
ması istenmiş ise de iktisadi ve malî imkânsız
lıklarımız dolayısiyle bu istek şimdilik yerine 
getirilememiştir. 

Memleketimize yapılan dış yardımlar ve do-' 
layı.siyle askerî yardımlar devamlı ve kararlı de
ğildir. Bu sebeple Silâhlı Kuvvetlerimizin ihti
yaçlarının millî imkânlarımızla karşılanması ko
nusunda büyük gayretler sarf edilmesini zaruri 
bulmaktayız. 
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Deniz Kuvvetleri fabrikalarında 1964 yılı 

sonuna kadar 3Ü milyon I3ü bm lira tutarında 
çeşitli tiplerde 18 parça gemi tamamlanmıştır. 

1965 malî yılında, l J ü i yılında inşasına baş
lananlarla birlikte 5/ milyon lira tutarında 53 
parça çeşitli gemi daha inşa edilecektir. 

1961 yılma kadar denizaltılarm yenileştiril-
meleri Amerika'da yapılmakta iken 1965 yılın
dan itibaren Türkiye'de yapılacaktır. 

Bu maksatla 1961 yılı içerisinde 12 denizaltı 
ile 9 muhribin yenileştirilmeleri de plânlanmış
tır. 

3. —. Millî Güvenlik ve iktisadi Kalkınma : 
Muhterem arkadaşlar; 
Millî güvenlik ve iktisadi kalkınma, toplum 

refahının vazgeçilmez ve en önemli iki unsurunu 
teşkil etmektedir. 

Bu bakımdan bu iki anafaktör arasında isa
betli bir dengenin kurulması zorunludur. 

Memleketimizin iktisadi ve malî kapasitesi 
Silâhlı Kuvvetlerimizce de çok iyi bilinmekte ve 
takdir edilmektedir. 

Ancak Silâhlı Kuvvetlerimizin gerek millî 
ve gerekse milletlerarası vecibelerini yerine ge
tirmeye hazır ve güçlü bir durumda olması da 
ayrı bir zarurettir. 

Türkiye, NATO ittifakı içinde, millî gelir
den ve Devlet bütçesinden Silâhlı Kuvvetlere 
ayrılan kaynakların toplumun her ferdine isabet 
eden miktarları bakımından en geride yer al
maktadır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mevcudu ve teş
kilâtı dikkate alınırsa, diğer NATO Devletleri
nin savunma standartlarına uzaklığımız açıkça 
görülebilecektir. 

Devlet bütçesi, son iki yıl içinde beş misline 
yakın bir gelişme göstermiş olmasına rağmen, 
aynı süre içerisinde savunma hizmetlerimize ay
rılan ödeneklerdeki gelişme üç mislini biraz geç
miştir. 

4. — 1965 Malî Yılı Bütçe Teklifimiz : 
Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi sizlere 1965 malî yılı Silâhıl Kuvvetler 

bütçe teklifi ile ihtiyaçlarımız ve imkânlarımız 
hakkında bâzı kısa bilgiler sunacağım. 

1965 malî yılı bütçe teklifimiz üç milyar ye
di milyon ikiyüz doksan ikibin yüçyüz lira ola
rak tesbit edilmiştir. 
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1965 malî yılı bütçesi 1964 bütçesine naza

ran 96 milyon 979 bin üç lira fazla ise de, bu 
artış zahirî bir artıştır. Zira 1964 yılma kadar 
Amerikan askerî yardımından verilmekte olan 
akar yakıtın kesilmesi ile 110 milyon liralık akar 
yakıt bedeli de 1965 malî yılı bütçesi içerisinde 
yer almıştır. 

1965 bütçe teklifimizde ; 
Cari harcamalar 2 milyar 698 milyon 204 bin 

301 lira, 

Yatırım harcamaları 263 milyon 660 bin li
radır, 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları ise 
45 milyon 428 bin liradır. 

Cari harcamaların hizmet bölümleri şöyledir: 
1 milyar 430 milyon Tl. sı ödenek ve personel 

giderleri, 

1 milyar 215 milyon Tl. sı yönetim giderleri, 
12,5 milyon Türk lirası hizmet giderleri, 
7 milyon TL sı kurs giderleri, 
34 milyon TL sı çeşitli giderlerdir. 
Yatırım harcamaları : 
200 bin lirası etüt ve proje giderlerine, 
223 milyon lirası yapı tesis ve büyük onarım 

giderlerine, 
41 milyon lirası da makina teçhizat ve taşıt 

alımlarına ayrılmıştır. 
Transfer harcamaları : 
Kamulaştırma ve satınalmalar için 17 milyon 

264 bin lira, 
Malî transfer 25 milyon 330 bin lira, 
Sosyal transfer 26 milyon 330 bin lira, 
Borç ödemeleri 2 milyon 80 bin lira. 
Bütçe teklifimizi bir başka açıdan tahlil etti

ğimizde şöyle bir durumla karşılaşmaktayız : 
3 milyar 7 milyon liralık bütçemizin 2 mil

yar 109 milyon lirası idame masraflarına git
mektedir. 

Bunlar personelin özlük haklariyle, yiyecek 
-giyecek masraflarıdır. 

Bu sebeple bunlardan sarfınazar edilemez. 
Bunun dışındaki, yatırım ve transfer harca

maları da 314 milyon liradır. 
Bunlara da dokunmak mümkün değildir. 
Çünkü,, transfer harcamaları cari harcama

larla ilgilidir. 

Yatırım harcamaları ise mevcut personelin 
konut, çalışma ve eğitimleri ile ilgilidir. 
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Bunlardan da vazgeçilmez. Şu halde geriye 

diğer çeşitli savunma hizmetlerimizin ifası için 
607 milyon liraya yakın bir ödenek kalmakta
dır. 

Bu miktarın 418 milyon lirası savaş gereçleri 
ile ilgili hizmetlere ayrılacağına göre geriye ka
lan 189 milyon lirayla bunun dışındaki diğer 
savunma hizmetlerinin tahakkuku gerekmekte
dir. 

Bu durum Silâhlı Kuvvetler bütçesinin bir 
gelişme bütçesi olmaktan ziyade bir idame büt
çesi karakterinde olduğunu açıkça göstermekte
dir. 

5. — imkânlarımız ve ihtiyaçlarımız : 
İnsan gücü : 
Silâhlı Kuvvetlerimizin insan gücü bakımın

dan yeterli kaynaklara sahip bulunmaktadır. 
Orta ve lise öğrenimi görmüş er miktarında

ki artışlar özellikle Silâhlı Kuvvetlerimizin tek
nik alandaki gücünü artırmıştır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin araç ve gereç eksik
liği, insan gücü kaynaklarımızın fazlalığı ile 
karşılanmaktadır. 

Bu bakımdan henüz bugün için er kaynakla
rının efektifin üstüne çıkması söz konusu değil
dir. 

Ancak 1970 yılından sonra meydana gelecek 
fazlalık, askerlik hizmetinden bir kısmının sivil 
sektöre nakli ve böylece memleketimizin ekono
mik kalkınmasının desteklenmesi suretiyle gide
rilecektir. 

Silâhlı Kuvvetler bünyesinden her yıl, orta
lama 50 bin ere okuma - yazma öğretilmektedir. 
Ayrıca; 26 bin 481 kişi teknik kurslardan geçi
rilmektedir. 

Bunlardan başka 34 bin şoför yetiştirilmek
tedir. Ve yine sağlık hizmetlerinde 12 bin vete
riner hizmetlerinde ise 1 500 personel yetiştiril
mektedir. 

Silâh altına alman erlerden Batı kaynaklı
lar Doğu'daki, Doğu kaynaklılar da Batı'daki 
birlik ve teşkillere tertibolunmaktadır. 

1965 - 1966 Harbokulu mezunları geçen iki 
yılın kayıplarını karşılıyacaktır. İkinci Dünya 
Savaşı sırasında yetiştirilen subayların üst rüt
bedeki şişkinliklere bir süre daha devam edecek
tir. 

Yeni askerî personel kanun tasarısı Silâhlı 
Kuvvetler bünyesinde üst rütbelerde meydana 
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gelebilecek yığmakları önliyecek bir şekilde ha
zırlanmış ve bu tasarı T. B. M. Meclisine sunul
muştur. 

Malzeme ve Teçhizat : 
Silâhlı Kuvvetlerimizin hemen bütün ana 

malzeme ve teçhizat ihtiyacı yurt dışından, ço
ğunlukla da dış yardımlardan karşılanmakta
dır. Mühimmat ihtiyacımızın bir kısmının, Ame
rikan askerî yardımından alman ham madde
nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 
imal ettirilmesi yolu ile karşılanması plânlan
mıştır. 

Akar yakıt ihtiyacımızı 1963 yılı ortalarına 
kadar Amerikan Askerî yardımından sağlanmak
ta iken yardımda meydana gelen değişiklik sebe
biyle millî imkânlarımızla karşılanması gerek
miştir. 

Bu sebeple 1965 malî yılı bütçe teklifimize 
110 milyon liralık bir ödenek ayrılmıştır. 

Millî Güvenlik Kurulu karariyle Silâhlı Kuv
vetlerimizin sefer stokları ihtiyacını karşılamak 
için her yıl 212 milyon liralık ödeneğin tahsis 
edilmesi plânlanmıştır. 

Bununla beraber, 1965 malî yılı bütçe tekli
fimize sadece giyim kuşam stoklarını karşıla
mak için 14,5 milyon liralık bir ödenek konabil-
miştir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin beslenmesi 1914 ta
rihli Tâyinat ve Yem Kanunu ile bunu değişti
ren çeşitli kanunlara dayanmaktadır. 

Zamanımızın teknik gereklerine uygun ola
rak hazırlanan «Ordu besleme kanun tasarısı» 
T. B. M. Meclisine sunulmuş olup halen Bütçe 
Plân Komifyonundadır. 

Tesislerimiz : 
Birliklerimizin daimi barış garnizonlarına 

yerleştirilmesi konusu ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. 

Bu maksatla 1964 yılında ayrılan 46 milyon 
791 bin lira ile 57 garnizon binası, idare, karar
gâh ve servis binaları inşaatına başlanmış 1965 
malî yılında ise 53 milyon 864 bin lira ayrılarak 
27 aded garnizon ve sair binaların inşası plân
lanmıştır. • - • • i 

Halen, 23 askerlik dairesi ve 614 As. Şb. si 
vardır. 

Bunların; 226 sı kirada 96 sı Hükümet bina
larında, 315 i de mirî binalarda çalışmaktadır. 
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Her yıl 18 As. Şb. sinin kiralık binalardan 

çıkartılacağı esasına göre hepsinin yeni binala
ra geçirilmesi ancak 15 yılda mümkün olabile
cektir. 

1963 yılma kadar Doğu ve Batı sınırlarımız
da 188 hudut karakolu vardı. 1963 yılında 645 
bin lira ile, 3, 1964 yılında ise ayrılan 3 551 000 
lira ile plânlanan 17 hudut karakolundan 16 sı
nın inşası tamamlanmıştır. Hudut karakollarına 
son iki yılda özel öncelik verilerek hedefe ulaşıl
ması kararlaştırılmıştır. 

1965 malî yılında da bu maksatla ayrılan 
2 383 000 lira ile muhtelif hudut karakolu inşa
sı plânlanmıştır. 

1964 malî yılında 20 milyon 360 bin lira sarf 
edilerek 13 hastanenin inşasına devam edilmiş
tir. 

1965 malî yılında ise hastaneler, sâri, ilâve 
inşaat onarımlarına 23 milyon lira ayrılmıştır. 

Enfrastrüktür hizmetlerimiz : 
Bilindiği üzere; NATO teşkilâtı memleketi

mizde gerek durumumuzun gerekse NATO ca
miasının savunmasına sağlamak için bâzı tesis
ler inşa ettirmekte ve cihazlar vermektedir. 

Bu tesislerle, cihazların bedeli belli ölçüler 
içinde NATO Müşterek Enfrastrüktür fonun
dan ödenmektedir. 

NATO üyesi olarak, gerek yurdumuzda ge
rekse diğer NATO memleketlerinde inşa edi
len NATO tesisleri ve verilen cihazlar için % 
1,1 donatım ve işletmeler için % 1,65 nisbotinde 
masrafa katılmaktayız. 

Her memleket gibi Türkiye'de ev sahibi ola
rak memleketimize mahallî kolaylık denilen su, 
elektrik, havagazı, yol ve emniyet hizmetleri ile 
ilgili personele ait bina ve tesisleri yaptırmak
tadır. 

Bundan dolayı da bir millî mükellefiyet yük
lenmektedir. 

1962 - 1964 yıllan yatırım programlan için
de NATO Enfrastrüktür hizmetleri önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu yıllarda NATO'dan 500, 
'millî bütçeden ise 200 milyon olmak üzere 700 
milyon liralık yatırım yapılmıştır. 

1965 yılı içerisinde NATO Enfrastrüktür ile 
ilgili : 

80 yerde çeşitli koğuş, hastane, atölye, gazi
no inşaatlariyle büyük onarımlar yapılacak şe
kilde plânlanmıştır. Bu maksatla 1965 bütçe 
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teklifimize konan ödenek 102 milyon liradır. 

Saym arkadaşlarım; 
Silâhlı Kuvvetlerimizin salt tüketici bir küt

le olarak vasıflandırılması dolayısiyle diğo-r 
Devlet sektörlerinde ifa edilen benzer hizmetle
rin finansmanında, iktisadi kapasite yaratma
dığı gerekçesiyle aynı ölçülerle hareket edil
mektedir. 

Gerçekten; Millî Savunma harcamaları ara
sında yer alan hizmetlerimizin bir kısmı mem
leketimizin iktisadi kalkınması ile ilgili hizmet
ler arasındadır. 

Bu hizmetlerden sözlerimin başında açıkla
dıklarımdan ayrı olarak bâzılarını kısanca Yük
sek Senatoya arz etmek istiyorum. 

Sağlık hizmetlerimiz : 
Sağlık kontrolundan mahrum olan erkek nü

fusun tümü askerlik çağma girer girmez Silâh
lı Kuvvetler tesislerinde konroldan geçirilmek
te ve erken teşhis yoluyla pek çok hastalığın 
ileride yapabileceği tahribat önlenmektedir. 

1963 yılında ortalama olarak • : 
Sağlık Bakanlığı teaislerinde yatarak teda

vi gören 1 041 000 kişiye karşılık, Millî Savun
ma Bakanlığına bağlı hastanelerde yatarak te
davi gören subay, astsubay, er ve öğrencilerin 
miktarı 186 000 dir. 

Bu miktar genel sağlık hizmetlerinin % 15 
ini teşkil etmektedir. 

Askerî hastane ve sanatoryumlar askerî şahıs
ların olduğu kadar sivil halkın da hfemetıinde-
dir. 

Haritacılık faaliyetlerimiz : 
Kalkınma gerçekleştirilmesine ve toprak 

reformunun uygulanmasına esas teşkil edecek 
haritacılık faaliyetlerine büyük bir hız veril
miştir. 

Bu maksatla; Türkiye ormanlarının duru
munu tesbit etmek için 70 000 Km2 İlk bir saha
nın 1/20 000 ölçekli hava fotoğraflarının alınma
sına başlanmıştır. 

Ayrıca ziraata elverişli büyük arazinin 
1/5 000 ölçekli kadastro haritalarının yapılmasın
da ve yerlerinin tesbitinde ve Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğü çalışmalarına % 35 oranında yar
dım yapılmaktadır. 
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Üçlü Kıbrıs birliğimizin malî portesi 10 mil

yon liradır. 
Kore'de bulunan bir bölüğümüzün yıllık mas

rafı 632 bin liradır. 
NATO Enfrastrüktür katılma payımız 21 mil

yon liradır. 
CENTO Andlaşmasmm malî bir külfeti yok-"' 

tur. Bu andlaşmanın memleketimize yüklediği 
toplantı, konferans, kongre gibi hizmetler bütçe
mizden karşılanmaktadır. 

Buraya kadarki mâruzâtımla savunma hiz
metlerimizin anahatları ile belirtmiş bulunuyo
rum ve bu arada sayın arkadaşlarımın bâzı so
rularına ve temennilerine büyük ölçüde cevap 
arz ettiğimi zannediyorum. Şimdi cevapları arz 
edilmemiş hususlar ürerinde kısa kısa durmak 
suretiyle arzı malûmat ve arzı cevabetmeyo gay
ret edeceğim. 
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Askerî Fabrikalar ve işyerleri: 
Askerî fabrikalarımız, barışta savunma hiz

metlerini aksatmaksızın memleket ekonomisine 
yararlı olmak üzere sivil sektöre 1962 yılında 12 
milyon, 1963 yılında ise 16 milyon liralık hizmet
te bulunmuştur. 

Milletçe giriştiğimiz plânlı kalkınma hamlesi
ne Silâhlı Kuvvetlerimizin eğitimlerine halel gel
meden vatandaşlara askerlik mükellefiyetleri dı
şında bir mükellefiyet yüklemeksizin, iştirak et
mesinin planlanmasına başlanmıştır. 

Ağaçlandırma, teraslama, haşere ve küf mü
cadelesinde, orman yangınlarında erozyon çalış
malarında ve tabiî afetlerdeki faaliyetlerimiz ise 
yüksek malumlarınızdır. 

Kanun çalışmalarımız : 
196-1 yılında bakanlığımızca bâzı kanun çalış

maları yapılmış, bunlardan bir kısmı meclisle
rimizin tetkik ve müzakerelerine sunulmuş, di
ğer bir kısmı ise sunulmak üzeredir. 

Bunları sıra ile arz ediyorum. 
1110 sayılı Askerî Yasak Bölgeler Kanunu

nun 1 nci maddesinin a fıkrasının değiştirilme
si hakkındaki «istimlâk bedellerinin Anayasa hü
kümlerine uygun olarak ödenmesini temine da
ir» kanun tasarısı ile, 

Askerî personel kanun tasarısı, 
Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 

Başkanlığı teşkilât kanun tasarıları Geçici Kar
ma komisyonundadır. 

Harbokulları kanun tasarısı, 
Harb Akademileri kanun tasarısı, 

Türk Silâhlı Kuvvetleri beslenme kanun ta
sarısı halen Plân Komisyonundadır. 

Sıkıyönetim kanun tasarısı Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Millî Savunma komisyonlarında gö
rüşülmektedir. 

Silâhlı Kuvvetler Sağlık personeline (Aske
rî tabip, diş tabibi ve eczacılara) tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile, 

Bir askerî Tıp Fakültesi hakkındaki kanun 
tasarısı Bakanlar Kurulunda görüşülmektedir. 

Milletlerarası Andlaşmalar : 

Kıbrıs'ta Üçlü Andlaşma gereğince teminateı 
devletlerden birisi olarak 654 kişilik birliğimiz 
bulunmaktadır. 

Bu noktaya geçmeden evvel Yüce Senato
nun saym üyelerine bir noktada minnet ve şük
ranlarımızı peşinen arz etmeyi hakikaten önem
li bir zaruret görmekteyiz. Bütçemizin dışında 
Millî Savunmamız için tahsisan Silâhlı Kuvvet
lerin muharebe hazırlıklarının artırılması mak-
sadiyle Hükümetçe talebedilmcsi kararlaştırıl
mış olan 250 milyonun verilmesi ve bu kararın 
isabeti üzerinde her partiye mensup sözcü ar
kadaşlarımız ve şahısları adma konuşan arka
daşlarımız teveccüh ve tasvip ifadeleri kullan
mış bulunmaktadırlar. Yüce Meclisin ittfak 
halinde inhar ettiği bu temenni bize adımları
mızın ve kararlarımızın isabetini göstermek ve 
bizi bundan sonra daha cesur ve daha ileri ha
reketlere ve t a ^ p ^ r e götürücü bir mahiyet ta
şımaktadır. Bir kelimeyle bizi ikmal edici bir 
mahiyet arz etmesi millî birlik ve beraberliği
mizin en veciz ifadesi olmuştur. 250 milyon li
ranın derhal Mcalishordcn ta^bcdilmesi bu pa
ranın sarfı için istihdaf ettiğimiz gaye bakımın
dan müstaceliyet kesbetmektedir. Bu maksa
dı sağlamak için önümüzdeki günlerde, birkaç 
gün içerisinde Hükümete sarf mezuniyeti ver
meyi istihdaf eden bir kanun teklifyle huzu
runuza gcVecğiz. Bu teklifin şimdiden yük
sek tasviplerinize mazhar olduğunu görmüş ol-
man-n bahtiyarlığı, bizi daha çok çalışma gay
retine sürüklemektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımın müşterek 
ve münferit temennilerine geçiyorum. 
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Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Sa

yın Cemal Yıldırım arkadaşım Makina Kimya 
Kurumu üzerinde durarak ve kendi asgari ih
tiyaçlarımızın kendi imkânlarımızla sağlanma
sını tavsiye eden bir görüş ifade etti. Bu gö
rüşe paralel olarak diğer bir kısım arkadaşla
rım da bu konuya temas ettiler. Hükümet prog
ramında Makina Kimya Kurumu Statüsü üze
rinde memleketin ihtiyaçları zaviyesinden du
rulacağına daha evvel işaret edilmişti. Bizim 
elimizdeki tesisler birçok silâhımızı yapmamıza 
imkân verecek kapasitede, kifayette ve teşki
lâtta olduğu bilinmektedir. Bu maksatla Ma
kina Kimyayı hem Millî Savunmanın ihtiyacı
nı, mal ve emniyetini sağlıyacak hem de geri 
kalacak kapasitesini özel teşebbüsün ihtiyacına 
tevcih edecek bir statüye kavuşturmak için ge
niş ölçüde çalışmalarımız vardır. Yakında bu 
çalışmaları yüksek huzurunuza getirecek duru
ma intikal etmek üzereyiz. 

Yine Cemal Yıldırım arkadaşımız askerî hiz
metin bir senesinin mükellefiyet olarak bir se
nesinin de bedel olarak ifası suretiyle ayarlan
masını ve böylece toplanacak paralarla birçok 
ihtiyaçlarımızın karşılanmasına imkân sağlana
cağını ifade ettiler. Bu belki, hesap ve mantık 
ölçüleriyle böyle düşünülebilecek bir gerçek
tir. Ama Anayasamız muvacehesinde bu, her 
Türk'ün askerî görevde eşitliği prensibini ihlâl 
edecek bir mahiyet arz eder. Parası olanın 
bir sene eksik, parası olmıyanm bir sene fazla 
askerlik yapması eşitliği bozar, Anayasamız 
buna cevaz vermez. 

Ordu Yardımlaşma mevzuunda muhterem 
arkadaşlarım hassasiyetle durdular. Ordu Yar
dımlaşma Kurumu memleketimizde nevi şahsı
na münhasır ve hakikaten malî kapasitesi ve 
idare tarzı bakımından memlekete muhtelif 
yönlerden hizmet edecek kabiliyet ve karakter
dedir. Burada toplanmış olan paralar memle
ketin plânlı kalkınmasında memleket için 
önemli sayılan mevzulara iştirakçi olarak veya 
tesisci olarak harcanmak suretiyle hem mües
seseye, hem de memlekete yararlı bir şekilde 
harcama imkânları üzerinde durmaktayız. Ve 
bu yolda atılmış adımlar vardır. Meselâ petrol 
sahasında yatırımlar yapmıştır, otomobil en
düstrisi sahasında yatırımlar yapmıştır, çimen
to sahasında yatırımlar yapmıştır ve buna mü- | 
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masil yatırımlar yapacaktır. Prensibolarak 
memlekete faydalı sahalara yatırım yapmakla 
bu subaylarımızın ve astsubaylarımızın tasar
ruflarından toplanmış olan para yine memleket 
hizmetinde ve faydasına istimal edilecektir. Bu
nu idare edeceklerin almış oldukları karar bu 
istikamettedir. Bu kurumun Devletten hiçbir 
yardım almadığı da malûmunuzdur. Sadece 
% 10 kesintilerle toplanan paralar yine kendi 
bünyelerinden seçilen, usule göre seçilen ze
vatla idaresi şeklinde tamamiyle müstakil bün
yeye sahip bir teşekküldür. Bununla birlikte 
memleketin menfaatleri zaviyesinden ellerinde
ki imkânı kullanmakta büyük bir hassasiyet 
göstermektedir ki, bu, şüphesiz takdire şayan
dır. 

Cemal Yıldırım arkadaşımız, Ordunun, Mil
lî Savaunmanın, Silâhlı Kuvvetlerin harcamala
rında tasarrufa riayet edilmesini temenni etti
ler. Bu temenni nazari olarak şüphesiz çok ye
rinde bir temennidir. Tatbikatta da bu temen
niyi yerinde bulmak kadar tabiî bir şey olamaz. 
Biz masraf bütçesi üzerinde nerelerden ne şe
kilde tasarruf yapalım konusunu ilmî şekilde 
Araştırma - Geliştirme Başkanlığı kurmak su
retiyle, bunların ilmî çalışmalarını hazırlamak 
suretiyle araştırmamızda ve geliştirmemizde en 
ilmî esasları icra etmiş bulunmaktayız. Ordu 
zannediyorum ki bu sahada özel sektöre, diğer 
resmî sektöre rehberlik edecek bir araştırma ve 
çalışmanın içindedir. 

Millî Birlik adına konuşan Suphi Karaman 
arkadaşım, ordu ve millet birliği mefhumunu 
çok veciz şekilde burada dile getirdiler. Buna 
bütün kalbim ve gönlümle iştirak ederim. Ha
kikaten Türk Milletinin karakteri ordusuyla 
Türk Milletinin arasında hiçbir fark mevcudol-
madığını ve daima bu iki varlığın birbirini ik
mal eden ve birbirinden kuvvet alan mukaddes 
varlıklar olarak devamını sağlıyacak bir ka
rakter gösteregelmiştir. Türk Ordusuna has 
olan bu karakteri devam ettirmek en büyük ar
zumdur. Hiçbir menfî cereyan Türk bünyesin
den, Türk Ordusundan alamıyacaktır. Bu ba
kımdan, bu karakterimiz üzerinde, bu millî 
haslet üzerinde ne kadar hassasiyetle durursak 
yerindedir. Ne kadar övünsek azdır. 
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Suphi Karaman arkadaşımız savaş doktiri-

nini tesbit üzerinde mütalâa beyan ettiler. Bu 
mütalâalarına burada, akademik bir şekilde 
cevap vermenin mümkün olmadığını takdir bu
yururlar. Lüzumlu da değildir. Kendileri bu 
noktai nazarlarını, düşüncelerini intikal ettir
miş duurumdadır. Yalnız şu kadarını söyliye
yim, dünyanın büyük devletleri dahi müstak
bel harbin bir konvansiyonel silâhlı harb mi, 
yoksa bir nüklüer harb mi olması lâzımgeldiği 
mevzuunu münakaşa etmektedir. Türk Silâh
lı Kuvvetleri şüphesiz bu mevzuda millî bünye
mize ve millî ihtiyaçlarımıza en uygun olanı 
üzerinde büyük bir hassasiyetle durmaktadır. 

Suphi Karaman arkadaşım ve başka arka
daşlarım Silâhlı Kuvvetlerimizin NATO'ya tah
sis edilmesi karşısında endişeler izhar ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetle
rimiz NATO emrine tahsis edilmiştir, ama mil
lî ihtiyaçlarımız başgösterdiğinde bütün Silâhlı 
Kuvvetlerimizi, millî ihtiyaçlarımızın emrinde 
kullanmaya daima haklıyız ve bu hakkı hiçbir 

şey bizim elimizden alamaz. (Bravo sesleri, al
kışlar) Suphi Karaman arkadaşımın harb sa
nayii mevzuundaki mütalâalarına zannederim 
ki, Makina Kimya Kurumuna taallûk eden 
maruzatımla muhtasar da olsa arzı cevap etmiş 
durumdayım. Şu kadarını hemen ilâve edeyim 
ki, dünyanın bugün arz ettiği manzara ve bi
zim şimdiye kadar geçirdiğimiz tecrübe, halen 
içinde bulunduğumuz şartlarda kendi silâhımı
zı kendimiz yapmanın gayretini daima göstere
ceğiz, arkadaşlar. Bu istikamette azimli ve 
kararlı adımlar atılacaktır. Bu demek değil
dir ki, müttefiklerimizden ve NATO ile bağlı 
olduğumuz devletlerden yardımdan müstağni
yiz. Yardım taleplerimiz üzerinde büyük hassa
siyetle duruyoruz. Büyük ölçüde merhaleler 
kat'etmiş durumdayız. Halen yurdumuzda 24 
kişilik bir Amerikan askerî heyeti tetkikler yap
maktadır. Gerek Millî Savunmamız, gerek 
Genelkurmay Başkanlığımız, gerekse Hariciye
miz, Hükümetimiz bu işle ilgili bütün mevzu
larda bakanlıklarımız yardım mevzuunda âzami 
ölçüde gayret etmekteyiz. Ama, bunun yanı-
başmda kendi imkânlarımızı harekete getirmek. 
kendi kendimize yeter hale kavuşmak yolunu 
bulmak mecburiyetinde olduğumuzu idrak et
miş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarımın hemen hepsi De
niz Kuvvetlerimizin üzerinde büyük bir hasasi-
yetle durdular ve bu hassasiyetlerine bütün 
kalbimle iştirak ettiğimi ifade etmek isterim. 
Bugünkü davranışımızda sözlerimin başlangıç 
kısmında ifade ettiğim gibi Deniz Kuvvetleri
mizi de büyük ölçüde 1963 ten beri başlıyan 
çabalarla büyük ölçüde gemi yapma, muhtelif 
vasıtalar imal etme gayreti gösterilegelmiştir. 
Bu gayretler şimdi bir kat daha hızlandırılmış, 
arkadaşlar ve âzami ölçüde kendi kapasitemiz
de ve özel teşebbüsün imkânlarını da gece gün
düz çalıştırmak suretiyle bunu istimal edeceğiz. 
Bu hızı mümkün olduğu nisbette sağlamak su
retiyle bu açığımızı, bu eksiğimizi biran önce 
gidermenin hummalı bir gayretini göstereceğiz; 
buna itimat etmelerini istirham ederim. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Sizlerden istediğimiz 250 milyon lirayı vere
ceğinizi konuşmalarınızdan anlamış bulunuyo
ruz. Ama gerekirse Türk Milletinin haysiyeti 
gerektirirse daha çok 250 milyon liralar iste
mek mecburiyetinde kalacağız ve bunu seve 
seve vereceğinize tam bir itimadımız var. (Bra
vo sesler, alkışlar) Bunun dışında Deniz Kuv-* 
vetlerimize dış yardımdan bâzı muhriplerin de 
sağlanması mevzuunda çalışmalarımız vardır. 
Ve bundan sonra senelere sâri bir plân ile De
niz Kuvvetlerimizin gücü yalnız bu senenin 
gayreti içinde değil, bundan sonra gelecek se
neler tevali ve temadi eden gayretleri içinde ele 
alınması bizleri daha şümullü bir çalışmanın içi
ne sevk etmiş bulunuyor. Sayın Necati özde
niz arkadaşımın mütalâaları, zannediyorum ki, 
daha çok Deniz Kuvvetleri üzerinde, meslek
leri bakımından da şüplıesiz bu bir zarurettir. 
Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları üzerinde teka
süf etmiştir. Bu mütalâalara umumi cevapla
rımı böylece arz etmiş oluyorum. Sordukları 
suallerin bir kısmı hakikaten bu kürsüde bugün 
verilecek cevaplar mahiyetinde değildir. Bun
ları müsamahalarına sığınarak kendilerine ya
zılı olarak arz etmeyi vaadetmekle iktifa ediyo
rum. 

A. P. Grupu adına Sayın Mehmet Emin Du
rul arkadaşım, biraz önce cevaplandırdığım bir
çok konular üzerinde durdular. Bu cevapları tek
rar ederek vaktinizi almaktan içtinabederim. 
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Yalnız bir nokta üzerinde duracağım. Millî sa
vunma ile ilgili kanunlar üzerinde büyük bir j 
hassasiyetle durdular. Ben önkonuşmamda bu ; 
kanunların teferruatını ve izahatını vaktinizi al- j 
mamak gibi bir düşünce ile ihmal ettim. Ama I 

* i 
muhterem arkadaşım yegân yegân tadatta bu- i 
lundular. Tadadettikleri kanunların süratle 
çıkarılması hakikaten lüzumludur ve biz bunun 
üzerinde büyük Meclislerin karşısında gayret 
sarf etmek ve bunları öncelik ve ivedilikle çı
karma mevzuunda rica ve temennilerde bulun
mak kararındayız ve yolundayız. 

Gene Sayın Mehmet Emin Durul arkadaşı
mız bir envanterin yapılması lüzumuna işaret 
ettiler. Bu yapılmıştır, arkadaşlar. Yine arka
daşımız askerî mutfaklarda ehil aşçılar kulla
nılması suretiyle tasarruf yapılmasını ifade et
tiler. Doğrudur. Fikirlerine iştirak ederiz. Bu 
maksatla yapılmış olan tetkikat rapora bağ
lanmıştır. Ancak bu mevzu umumi istihdam 
prensibi içinde nazara alınması gerekmektedir. 
Ve bütün çalışmalarımız böyle bir ehemmiyet 
vasfı içerisinde devam etmektedir. Arkadaşım 
askerî lojmanlar bakımından temennilerde bu
lundular. Temennilerine tamamen iştirak et
mekteyim ve tatbikat böyledir. Yani askerî loj
manların yapımında mahrumiyt bölgelerine ön
celik verilme prensibi kabul edilmiştir ve böy
le tatbik edilmektedir ve edilecektir. 

Rifat Özdeş arkadaşım Deniz Kuvvetleri üze
rinde durdular. Zannediyorum ki umumi maru
zatım arasında kendilerine arzı cevabetmiş 
bulunuyorum. 

Hilmi Onat arkadaşım, Sağlık personel Ka
nunu ne zaman gelecektir, diye sordular ve bu 
mevzuda muhtelif rakamlar verdiler, izahatta 
bulundular ve yine bâzı arkadaşlarım, iki arka
daşım aynı mevzuda konuşmalar yaptılar. Yani 
askerî tabiplere verilecek tazminat mevzuu üze
rinde Yüksek Senatonun üyelerinin büyük bir 
kısmı büyük bir hassasiyetle durdular. Askerî 
hekimler hakikaten mecburi hizmetlerini bitir
dikten sonra istifa ettikleri ve böylece ihtiyaç 
kadrolarımız gittikçe arttığı görülmektedir. Bu
na mukabil mevzuatımız, askerî tabiplerin has
talara, asker ailelerine, evlâtlarını muayene ve 
tedavi vazifelerini vermiş olması bakımından, 
hizmet adedi bakımından büyük ölçüde kabart
mıştır. O halde hizmetin yükselmesi karşısında 
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bu hizmeti ifa edecek müesseselerin kurulması 
ve personelin büyük ölçüde yetiştirilmesi zaru
reti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Askerî 
tabiplerin hizmet dışında çalışmaları, mecburi 
hizmeti bitirdikten sonra dışarıya kaçmaları, di
ğer servislerde çalışan tabiplere fazla malî im
kânlar verilmiş olmasından neşet etmektedir. 
Bu bakımdan bunları nazara alarak Yüksek As
kerî Şûra askerî tabiplere de bir tazminat veril
mesi prensibini kaimi etmiştir. Bu prensibin 
ışığı altında çalışmalar yapılmıştır ve çalışmala
rımız bir kanun tasarısı haline gelmiştir. Son 
safhasına intikal eden bu çalışmalar bunun fi
nansman kısmının temini mevzuunda Maliye Ba
kanlığı ile Bakanlığımız arasında temaslar saf
hasına intikal etmiş ve büyük ölçüde bu temas
lar safhasında merhale ktedilmiştir. Ümüdede-
î'im ki, bu halledildikten sonra tasarı Meclise 
en kısa zamanda sunulacaktır. 

.Rifat öztiirkçinc arkadaşım, ayrıca askerî 
hâkimler üzerinde durduktan sonra, askerî Be
den Talimatnamesi üzerinde de durdular. Bu
nun üzerindeki çalışmalarımız son safhaya gel
miştir, Meclise intikâl ettirilecektir. Tahsil ve
ya staja giden askerî subay ve astsubayların du
rumunu not aldım, üzerine eğileceğime itimat 
buyurmalarını rica ederim. 

Tekin Arıburun arkadaşımızın orgenaller için 
bâzı mütalâalar serd ettiler, temonilerde bulun
dular. Halen Meclise sunmuş olduğumuz ve tet
kik edilmekte bulunan, Yüksek Heyetinizin de 
malûmu olan Askerî Personel Kanununda bu 
maksadı sağhyacak kâfi hükümler mevcuttur. 

BAŞKAN — İşitilmiyor Sayın Bakan, biraz 
daha yüksek sesle konuşunuz lütfen. 

HASAN DÎNÇER (Devamla) — Bu orgene
raller mevzuunda Meclise sunduğumuz Askerî 
personel kanununda yeterli hükümler mevcut
tur. 

Emekliler için temenniler izhar edildi. Emek
liler için çalışmalar vardır, arkadaşlarım, Hükü
metçe personel reformu mevzuunda alınmış olan 
ve Yüksek Meclise sunulmuş olan kanunlara pa
ralel olarak, bunların tedbirleri olarak umumi 
mânada askerî ve sivil emeklilerin birbirinden 
ayrılık, farklar arz eden adaletsiz durumlarının 
giderilmesi için büyük ölçüde çalışmalar vardır. 
ve buna muvazi olarak da Millî Savanmaya te-
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allûk eden meseleler üzerinde bizim de çalışma 
larımız vardır, iki türlü çalışmanın birbiriyle 
irti/bat halinde olduğu da bilinen bir gerçektir. 

Niyazi Ağırnaslı arkadaşımız mütalâalarında 
CENTO ve NATO ittifaklarının gözden geçiril
mesi lâzımgeldiği mânasında konuştular ve mu
cip sebeplerini ifade etmek suretiyle hakikaten 
dikkatle takiıbefrme-mi gerektiren ve dikkatle mü-
terafik olarak üzüntü duyduğum bir konuşma 
yapmıştı:*. Arkadaşlarım, iki şeyi birbirinden 
ayırdetmek lâzımdır. Müttefiklerimizin Kıbrıs 
politikasında bizi kâfi derecede desteklememiş 
olmaları ve istenilen malzemeyi yeterli derecede 
vermemiş olmaları ayrı şeydir, ittifakta bulunup 
bulunmamak, NATO da kalıp kalmamak ayrı 
şeydir. NATO ittifakının mânası bunların çok 
üstündedir arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Onun için Türkiye, gerek SENTO da, gerek 
NATO da olan taahhütlerine ve bağlılıklarına 
yine ahitlerine sadık bir milletin duyguları için
de bağlı kalacaktır. Ama müttefiklerimizle dai
ma aramızda anlaşmazlık, ihtilâf, alınganlık se
bepleri olacaktır. Bunlar üzerinde' iki meseleyi 
"birbirinden ayırdetmek mecburiyeti vardır. 

Türkiye dünyada .yalnız başına yaşıyan, et
rafı tehlikesiz bir millet değildir. Milletler muh
telif ittifaklarla, muhtelif bağlarla bir muvazene 
içinde kendi varlıklarını idame ettirirler. Bina
enaleyh, meseleyi bu mâna, bu değer ölçüsünde 
mütalâa etmemek ve her halde bu nazik mesele
yi, ittifaklarımızı zodeliyecek bir ölçüde dile ge
tirmemek lâzımgeldiğine kaaniim. Bu daha çok 
benim için değil, şüphesiz, Hariciye Vekâleti büt
çesi görüşülürken Hariciye Vekilinin üzerinde 
hassasiyetle duracağı ve cevap arz edeceği bir 
mevzudur. Fakat bu bütçe vesilesiyle ileri sürül
müş olan bu mevzuu bu kadarcik cevaplamadan 
geçmeye gönlüm razı olmadı. 

Arkadaşlar; Amerikadan biz yardım aldık, 
şimdiye kadar. Ve bugün de yine yardım ala-
mıyan bir devlet halinde değiliz. Yine de sabit 
bir tavan içinde bize yardım yapılmaktadır. Ama 
yapılan yardımın bizim istediğimiz ölçüde olma 
yışı ve Kıbrıs politikasında bizi desteklememiş 
olması veya desteğin bizim istediğimiz mânada 
ve tesirde olmayışı meselenin ayrı bir yönüdür. 
Bu iki'meseleyi birbirinden ayırdetmek suretiy
le mütalâada bulunmak ancak bizi selâmete gö
türür. 

Sıtkı Ulay arkadaşımız Millî Güvenlik Genel 
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Sekreterliği hizmetleri üzerinde durdular. Tak
dir buyururlar ki, Millî Savunmayı ilgilendiren 
bir mevzu değildir. Genel sekreterlik, doğrudan 
doğruya Başbakanlığa bağlı bir meseledir. Bu 
itibarla bana taallûk etmiyon bir mesele üzerin
de mütalâa arz etmeme imkân olmadığını ifade 
ile yetinirim. 

Araştırma ve geliştirme mevzuundaki müta
lâalarını, Başkanlığımızın çalışma sistemleri ve 
katottiği mesafeyi izah etmek suretiyle cevap
landırdığımı zannediyorum. 

Remzi Baltan arkadaşım, askerî hekimler 
üzerinde durmuşlardır, kendilerine de umumi 
olarak cevap vermiş olduğumu zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, burada cevaplarımı 
kesiyorum. Zannediyorum ki, sorulan suallere ve 
izhar edilen temennilere gerek umumi konuş
mamda gerekse son safhadaki konuşmamda, za
man ölçüleri içerisinde cevap arz etmeye çalış
tım. Bunun dışında temas edemediğim-mevzular 
kalmışsa, muhterem arkadaşlarımın her zaman 
emrindeyim. Bu cevapları beraber münakaşa 
edip kendilerini tatmin etmeye amadeyim. 

Cumhuriyet Senatosunun-sayın üyeleri; millî 
bekamızı temin istiklâl ve cumhuriyetimizi içte 
ve dış^a her türlü tehlikeye karşı korumak ve kol-
lamaklr, görevli silâhlı kuvvetlerimiz, kendisine 
emanet edilen bu görevi şerefle ifaya azimli ve 
kudretlidir. (Sürekli alkışlar) Yüce Senatonun 
Millî Savunma bütçesinin müzakeresi sırasında, 
göstermek lûtfunda bulunduğu yakın alâkaya 
ve ordumuz hakkında izhar ettiği güvene Türk 
Silâhlı Kuvvetleri adına şükranlarımı sunar, he
pinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan bâzı 
arkadaşlarımızın sualleri olacaktır. 

Sayın Türker buyurun sorun. 

HASAN ÂLÎ TÜRKER (Balıkesir) — Yük
sek Şûranın askerî tabiıbler için bir kanun hazır
ladığını, duyuyoruz. Askerî veterinerler de 
vardır. Bunlar ne olacak, dâhil edilecek midir? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DİN-
ÇER (Devamla) — Efendim, Askerî Şûra, ka
nun tasarısını hazırlamış değildir. Askerî Şûra 
prensibini vaz'etmiştir. Kanun tasarısını Bakan
lığımız hazırlamıştır. Ve. arz ettiğim gibi bu, 
tetkika sunulmuştur. 
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Konuşulan mevzu içinde veterinerler mevcut I 

değildir. Fakat bu konu Bakanlığımızca ayrıca I 
ele alınması lâzımgelen bir konu olarak mütalâa I 
edilmiştir. Ve üzerinde çalışmalara başlanmış- I 
tır. 

BAŞKAN — Başka sual soracak arkadaşımız I 
var mı? Buyurun Sayın Karaman. I 

SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sualim 
belki Millî Savunma Bakanlığını direkt olarak I 
ilgilendirmiyor. Fakat harb sanayii nazarından 

, endrekt olsa dahi bir ilgisi vardır. Türkiye Büyük I 
Millet Meclisi Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri I 
Karma Komisyonunda Makina Kimya Endüstri- I 
si Kurumunun durumu etüdedilirken, gayet sa- I 
rih olarak şu hususlar teabit edilmiştir. 1955 se
nesinden itibaren Makina Kimya Endüstrisi I 
Kurumuna sipariş yapılmıştır. Alman parası ile I 
tutarı 740 milyon marktır. 1964 yılı sonuna ka
dar 480 milyon marklık sipariş yapılmıştır. An- I 
cak, bu süre içerisinde sık sık tip değiştirmek su- I 
retiyle Makina Kimya Endüstrisi Kurumu 500 
milyon liralık bir yatırım yapmak zorunda kal- I 
mıştır. Dış yardımların ekonomik bir ayarlama
sını yapmak istersek, 480 milyonluk teslimata I 
mukabil 220 milyon marklık yatırım yapılmıştır. I 
Bu yatırım yabancı memleketlerden alman alet 
ve edevatla ilgilidir. Şu halde Makina Kimya 
Kurumunun alman siparişler dolayısiyle yapmış I 
olduğu işletme, bir ekonomik İktisadi Devlet Te- I 
çekıkülü olarak bir tarafa, çalışmaları 1955 fiyat- I 
larınm rayici ile devam etmektedir. O günden I 
bugüne bir fiyat değişikliği olduğu halde Maki- I 
na Kimya Kurumu 1955 fiyatları ile siparişe de- I 
vam etmektedir. Millî bünye için bir Alman yar- I 
dimi olduğu halde... I 

HASAN DÎNÇER (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Fakat şu anda bu hususta bir mütalâa I 
vörmenin mümkün olmadığını takdir buyurursu- I 
ınuz. Ama mevzu hakikaten önem taşıyan bir I 
mevzudur. Üzerine eğileceğim. I 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir arkadaşımız 
daha var. Buyurun Sayın Birand. I 

İZZET BİRAND (îzmir) — Askerî hizmet 
süresinin bir senesinin ikmalinden sonra diğer I 
kalan bir senesinin kısaltılması üzerinde Sayın I 
Cemal Yıldırım arkadaşımızın bir beyanı olmuş- I 
tu. Eğer anladığım üzere ise Sayın Bakan Ana- I 
yasa hükmünü esas alarak buna muvafakat im- | 
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kânı görmediklerini beyan etmişlerdir. O halde 
hizmet süresinin indirilmesi imkânı var mıdır, 
böyle bir şey düşünülmüş müdür veya düşünül
mekte midir? Bunu istirham ediyorum. 

HASAN DÎNÇER (Devamla) — Efendim, 
askerî hizmet süresinin indirilmesi bugün için 
mümkün değildir. Mevzu konuşulmuştur, konu 
üzerinde durulmuştur. Fakat bugünün şartları 
bu sürenin indirilmesine imkân vermemiştir. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Son söz tüzüğümüze göre üyenindir. Onun için 
Vasfi Gerger arkadaşımıza söz veriyorum. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Muhterem ar-
kadaşlar Sayın Bakan arkadaşımız görüşlerini 
Yüce Heyetinize sunarken eksik olan bir hususu 
arz etmeye kendimi mecbur hissettim ve Sayın 
Bakan da soruları cevaplandırırken benim işa
ret edeceğim konuya değinmediği için bunu arza 
kendimi mecbur gördüm. Muhterem arkadaşla
rım, Silâhlı Kuvvetler camiasına dâhil hâkimle
rin hayat seviyelerini yükseltmeye matuf beyan
lara tamamen ve hulûs ile katılıyorum. Ancak 
Silâhlı Kuvvetler dediğimiz zaman bu camiayı 
bir külrolarak düşünmek tabiîdir. Muhtelif sınıf
ları sinesinde toplıyan bu mukaddes varlığın 
bilhassa nizam, disiplin ve kademe kademe sınıf 
ve salâhiyetlerinde asla birbirine teadülünü ön
lemek mecburiyetini de dikkatten uzak tutma
mak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, kül halinde bîr varlık 
olan bu camianın hayat seviyesini de birbirine 
muvazi olarak teadülünü temin edecek tedbir 
alınması gibi bir konu ciddiyet kesbeder. Silâh
lı Kuvvetlerin bağlı olduğu bir iç hizmet müey
yideleri vardır. Bu müeyyideleri her ne maksat
la olursa olsun, incitmemeye dikkat göstermek lü
zumlu ve aşikârdır. Gerek hekim, hâkim ve ge
rekse teknik sınıflarda bulunanların hususiyeti 
dolayısiyle kendilerinin hususi bir alâkaya tabi 
olması gösteriyor ki, silâhlı kuvvetlerin anaçe-
kirdeğini teşkil eden bu fedakâr ve mümtaz sı
nıfların da aynı düşünce ve mülâhaza ile ele 
alınması en salim âdil bir hareket hattı olacaktır. 
Hükümetin noksan gördüğüm bu ciheti tamam-
lıyacak tedbirleri ele alacağını ümidediyorum. 
Bunu Sayın Bakandan bilhassa ve saygılarımla 
istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve istiklâlinin 
bekçisi silâhlı kuvvetlerimize ve milletimize Millî 
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Savunma bütçesinin hayırlı olmasını candan di- I B. 
ler, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığının 
bütçesi üzerindeki umumi müzakereler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 ödenekler 12 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 42D 679 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 214 830 294 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmİ3'cnler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 12 556 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 261 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 33 886 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
(A/2) Yatırım Harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makine, teçhizat ve tcşıt alım
ları ve onarımları 38 172 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I. — Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmlama-
lar 17 264 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II. — Transferler 
34.000 Malî transferler 25 330 000 

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

35.000 Sosyal transferler 754 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 080 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığının Bütçesinin bö
lümleri bitm'ştir. Bir takrir vardır okutuyorum. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KUEULA SUNUŞU 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet 
Senatosunun sarsılmaz güven ve sevgilerinin 
iletilmesine dair önerge. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin mü

zakeresinin bittiği şu sırada, Kahraman Silâh
lı Kuvvelerimize Cumhuriyet Senatosunun 
sarsılmaz güven ve sevgi duygularının iletil
mesini arz ve teklif ederiz. 

7 . 5 . 1965 
C. H. P. Grupu adına A. P. Grupu adına 

Mehmet Hazer O. Saim Sarıgöllü 

Kontenjan 
Mil'î Birlik Grupu adına Grupu adına 

Fahri özdilek Âmil Artus 
Y. T. P. Grupu adına C. K. M. P. Topluluğu 
Hulusi Söylemezöğlu Adına 

Rasim Hancıoğlu 
M. P. Topluluğu adına 

Ali Rıza Ulusman 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca ya-

Tvlan teklif Türk Milletinin bağrından taşan 
bir teklif olup ittifakla kabulü katî o'duğundan 
oylarınıza sunmıyacağım. Başkanlık Divanı bu 
hususta gerekeni yapacaktır. Mil î Savunma Ba
kanlığı Bütçesinin hayırlı olmasını dilerim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

G — îçişlori Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — içişleri Bakanlığı Bütçesi saat 
yed'ye kadar devam edecektir. İçişleri Bakan
lığının bütçesinin genel görüşmesine başlıyoruz. 

C. H. P. adına buyurun Saym Eşref Ayhan. 
C. II. P. GRUPU ADINA EŞREF AYHAN 

(Ordu) — Sayın B:şkan, Değerli Arkadrşla-
rım; Bu bir yılda 2 nci defa huzurunuza sev-
kedilen İ965 yılı içişleri Bakanığı Jandarma Ge-

213 — 



C, Senatosu B : 78 
nel Komutanlığı ve Emniyet Ge::el Müdürlüğü 
bü'çeleri üzerindeki t nkid V3 gramerimizi 
C. II. P. Grupu e di:: a arz cdiyo.um. 

Mart bütçesi ve diğer yıll r bütçeleri d2 
C. H. P. Grubu adına tarafı.: dan te::kid e d 1-
miş idi. 

Her yıl teferruatta farklı ve fakat esasta bir
birini tamamlıycn tenki lerimiz o makla be
raber; asıl fark, o bütçeleri bir iktid r grupu 
adına tenkil etmib olduğumuz hrlde, bu dofa b'r 
muhalefet grupu adına tenkid etmiş o ıncmrzdır. 
itiraf etmek lâzım gelir ki; bir mu halef ot adına 
da olsa, bu defaki bütçenin tenkidinden heyecan 
duymamakt ayız. 

7 . 5 - 1985 0 : 2 
1 040 000 lira ve (A/2) evvelinde 435 333 lira 
olmak üzere cem'an 118 0r8 390 liradır. 

Bu bütçe ile tesbit edilen öderek de sırası ile 
(A/ l ) cetvelinde 117 762 973 lira (A/2) cet-
vc'inde 5 928 000 lira ve (A/3) cetve'indc 
485 3G3 lira o'mak üzere cem'an 124 17G 339 li
radır ca:î harcamalar, yatırım harcamaları, ser-
mrye teşkili ve transfer lıacamaları toplamın-
daki aradaki fark 6 087 940 liradır. Emniyet 
Umum Müdüılüğü 1905 Mart Bü'çe i cem'an 
223 704 450 lira lir. Ş"mTiki bütçesi ceıı 'an 
240 G41 950 liradır. Aradaki fark 17 milyon li
ra kadardır. Jandarma Genel Komutanlığı 1965 
Mart Bütçesi c:ri yatırım, sermaye teşkili ve 
transfer ha~c~mairrı toplamı 310 402 503 lira
dır. şimdiki bütçesi cem'an 339 714 503 liradır. 
Arrd-ld fark 29 milyondan f z'adır. 

Her bütçedeki bu farkları kıymetlendirmeye 
çalışacağız îçişVri Bakanağı bütçelinin ya'ırım 
harcama]arında bölüm 23 003 madlc 23 652 de 
taşıt alımları ödeneğine (Jipsiz olan keza kay
mak;: m1 arı) için jip alınmak üzere 5 G28 000 i-
ra ödenek konulmuştur. Mart Büiçesinde bu 
miktar 740 000 liradan ibaret idi. 

5 milyona yakın bir fazla ödenek konulmuş
tu:*. 

Sayın Bakana bu ciddî gayretinden dolayı 
teşekkür ederiz. 

Her zaman ve herkesin söylediği gibi, top
lum kailkmması, yatırımlar, emniyet ve asayiş, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve sair Devlet faali
yetlerinin her sahasında tatbikatçı ve koordina
tör olarak faaliyette bulunan idarenin bu en 
önemli unsurlarını teçhiz ve takviye bir ileri 
görüş ve çök müspet bir adımdır. 

Bölüm 12.000 yurt içi yolluklarda yönetim 
yolluklar: aynıdır. Denetim yolluklarında Bö
lüm 12.000 Madde 12.82.1 müfettişler geçici gö
rev yolluğunda 450 000 lira bir fazlalık mev
cuttur. 1 G50 000 liken 1 500 000 olmuştur. Em
niyet Umum Müdürlüğü Bütçesinde (Mart büt
çesi) Bölüm 23.000 madde 23.611 e (Makina, 
teçhizat) alımları ve büyük onarımlar 2 500 000 
lira konmuş İdi. (1964 Bütçesinde ise mevcut 
değildir.) Bu »bütçede ise Bölüm 23.000 madde 
23.611 (Makina, teçhizat alımları ve büyük ona-

Çok kısa bir zaman önce bu bakanlığın ge-
rek günlük, gcV/se uzun vâ"e i ihtiyaçları üze
rinde durmuş idik. Günlerce ve aylarca amme 
hizmetlerinin aksadığı Bakanlıklar ve Parlâmen
toda bir y ğın znnan ve e:ıe j 'nin heba edildiği 
düşünülürse; bütçeni ı tümü üz:r'nde konuşan 
arkadaşların da belirttikleri gibi, büçte yolu 
ile iktidarların değişmesinin ne kadar i:abotsiz 
olduğu mlişahâde edi miş olup da tecrübenin 
ikinci b r defa Türkiye Parlâmentosunla de-
nenmemesini temenni ederiz. 7Âa akı'lı bir se
bebini görmek mümkün değildir. Şimdi arz 
edeceğim küçük farklar dışında h'v? değişik"ik 
ve yenilik getirilemdlğinc, hat t ı Hükümet prog
ramı dahi farklı sunulmadığına göre; c'ddî ve 
haklı bir sebep arayanlar "beyhude yönf muş'ar
dır 231 oyu töphyabilen bu günkü ik id r M :rt 1 
den sonra Hükümete güvensizlik vererek derhal 
gayesine çok daha zararsız varabilirdi ve bu par-
lementer idarelerde muhalefetin aynı zamanda 
en tabiî hakkıdır da. 

Muhterem r.rkad°şlar: Bir muhalefet grupu 
adına yapılan tenkidimin rs l ı lı'sû, sübjeltif 
ölçülere esir, indî ve ölçüsüz bir mıhiyet arz et
meyecektir. Bundan önce iktidar grupu olarak 
tenkidle^imizde hiç bir z-man 1 ül ümetleri sade
ce desteklemeli ve müdafarsmı yapmayı düşün
medik, yer:"ne göre takdirler mizi be irtirken en 
ağır tenkidlerden de ged kalmadık, işte şimdi 
de aynı metotla; muhalefetin de ktidarla^in ya
nında onun kadar d3ğilso bi'e, mo ariyette yan-
yana bulunmak kararındayız Muhterem arknd^ş-
lar; îçiş'eri Bakanlığının 1965 yılında ifa elile-
cek h'zmetlerinin karşılığı o1 arak M r t Birci
sinde tesbit edilen ödenek, (A/ l ) cetve i:ıde 
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rımlar ödeneği olarak 6 660 000 lira; Bölüm 
23.000 Madde 23.662 taşıt alımların» T 500 000 
l i ral ık ödenek konmuştur . 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesinde 
(A/2) yatırım harcamalarına 1964 de ödenek 
konulmadığı halde; Mart bütçesinde, makina, 
teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümü
ne 10 990 000 lira ödenek (konmuştur. Bu büt
çe ile ise Bölüm 23.000 Madde 23.682 ye sahil 
muhafaza botları için 10 000 000 (Mart bütçesi 
gibi aynen) Madde. 23.672 ye taşıt alımları 
için de 8 999 000 lira konmuştur. 8 000 000 li
ra bir fazlalık mevcuttur. Keza bu bütçe ile 
(A/2) yatırım harcamaları Bölüm 22.000 mad
de 22.646 yapı tesis ve büyük onarım giderle
rine 7 000 000 lira ödenek konulmuş bulunmak
tadır. Bu suretle yeniden bir takım karakolla
rın inşası ile eski binaların tamiri yapılabile
cektir. 

Bu rakamların Ikâğıt üzerinde kalmaması 
şarttır. 

Döviz muvazenesi içinde realize edilip edilmi-
yeceğinde tereddüdümüz devam edecektir. C. 
H. P. Gıupu adına temennimiz realize edilmesi
dir. Bu, üzerinde durduğumuz rakamlar em
niyetin, jandarmanın bütün yurt sathında ken
dine tevdi edilen huzur ve emniyet asayiş gibi 
önemli görevlerini ifa edebilmesi için çek ciddî 
ihtiyaçlarının karşılığıdır. Bütün vatan sathın
da son derece ağır ve meşakkatli vazifelerini 
daıha emin ve mükemmel görebilmeleri için bu 
ödeneklerle karakollar inşası, motorlu nakil va
sıtaları, muhabere malzemeleri ve telknik teçhi
zatla bir dereceye kadar takviye edilmiş olacak
lardır'. 

Bu her iki vatan severler teşkilâtı, orta 
çağ metotlarından kurtararak, çağımızın iste
diği ileri devletler zabıtası seviyesine çıkarmaya 
mutlaka mecburuz. Emniyet ve jandarma teş
kilâtlarımızın parsonel kadroları üzerinde her 
defa durmakta fayda gördük. İster asayişe mü
essir vdkalar, isterse diğer vakalarda gerek mâ
ni zabıta tedbirleri bakımından, gerekse suçlu
ların yakalanması bakımından zabıtamızın im
kân ve eğitimini beraberce mütalâa etmekteyiz. 
Toplum zabıtası için ihtiyaç ve zaruretler taz
yik etmeye başlamıştır. İdare ve onun emrin
deki emniyet ile jandarma ser devirde yurdu
muzun tablosunu çizmiştir. Zaman, zaman bu 
tablo gururumuzu okşamış vatanın muhteşem, 
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rengini aksettirmiştir. Devlet faaliyetlerinin her 
noktasında tesiri görülen bu idareleri yeniden 
kuvvetlendirmek bir zarurettir. Hizmetleri 
ağırlığı ölçüsünde salâhiyetlerle ve imikânlaı-ia 
teçhiz ve takviye edilmiyen idareler acz için
de çırpınıp harabolmaya ve Devlet de tahribe 
mahkûmdur. 

Mart bütçesinde de üzerinde durmuş idik; 
İdareciler kongresi bu bakanlığın bütün prob
lemleri üzerinde bir dereceye kadar durmuş ve 
kıymetli raporlar hazırlanmıştır. Bunların sü
ratle tatbike konması icabeder. Ancak her biri 
zaman istiyen meseleler olduğuna göre Sayın 
Ekrem Alican, Saym Ahmet Aydın Bolak ve Sa
yın tncesulu'nun '5442 sayılı Kararla ilgili tek
liflerini Sayın Bakanın benimsiyerek neticelen
dirmesini rica ederiz. :5442 sayılı Kararla tadil 
eden bütün kanunların kaldırılmasını istihdaf 
eden bu teklif büyük bir ihtiyaca cevap vere
cektir. 

Bundan önce Mart bütçesindeki konuşmamı
zın büyük bir kısmını bu '5442 sayılı ti İdaresi 
Kanunu ile Padişah fermanlarında, Anayasaları
mızda ifadesini bulan tevsii mezuniyet (Yetki 
genişliği) ve hizmet ademimerkeziyet kuruluş
ları teşkil ettiği için tekrarı faydalı bulmaktayız. 

Biraz önce gayretlerini sıraladığımız Sayın 
Bakanın bir tutumuna kısaca temas etmek isti
yoruz. Her müessese gibi Emniyette de bâzı ka
nunsuz hâdiseler olmuş olabilir. Müfettişler va
zifelendirilmiş ve takibata başlanmıştır. Böyle 
bir zamanda Meclis araştırması tahrik edilmiş ve 
Saym Bakan da muvafakatini bildirmiştir. 
Kendisinin ve bütün bir Bakanlığın aczini bun
dan daıha veciz ifade eden hiçbir şey tasavvur 
edilemez. Bu duruma düşen bir Bakanın derhal 
istifa etmesi gerekir. Bu OBakanlığm Devlet ida
resinde haiz olduğu yer ve ehemmiyet bu nevi 
davranışlara katiyen müsait değildir. 

Bakanlığın diğer pek çok meselelerine her yıl 
bütçesinde temas ettiğimize ve hâlâ pek çoğu da 
yerinde durduğuna göre tekrarı zait telâkki et
mekteyiz. Sözlerimizi burada bitirmek is'tiyoruz. 
Saym Bakanın, 'çok kısa bir zaman da, olsa, İç
işleri Bakanlığını ilgilendiren her meseleye bü
yük bir dikkat ve enerji ile eğilmesini bekliyo
ruz. 

Her nevi sosyal taşkınlıkların barajını bu 
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zin maddî olduğu kadar mânevi bakımlardan da 
tatmin ve takviye edilmeleridir. Bu problemin 
halli mümkün olduktan ve meslek bugünkünden 
daiha fazla istikbal vadeden bir hale getirildikten 
sonra alınmasını münasip gördüğümüz ilk karar 
da mesleke yeniden alınacaklar hakkında olma
lıdır. Diğer bâzı bakanlıkların ilk tâyinde göster
diği hassasiyet ve hattâ bâzı gözönünde tutarak 
içişleri Bakanlığınca da maiyet memuru veya 
nahiye müdürü tâyininden evvel müracaatçılar 
arasından bilgili ve karakter bakımlarından ye
ter vasıflı olanlarının seçilmelerini sağlıyacak 
yeni bir tercih usulünün ikame ve titizlikle tat
biki, idare meslekine fayda sağlıyacak bir tedbir 
olarak düşünmekteyiz. Meslekin muhtelif kade
melerinde vazife görenlerden muvafak olaniyl© 
pek olamıyanm idari kudreti tâyinde de farklı 
ve âdil bir usulün tatbikini lüzumlu bulur ve 
meselâ başarı gösterdikleri tesbit edilenlerin 
dış memleketlerde muayyen süre özel eğitim ve 
öğretime tabi tutulmaları; meslekin yine istik
bali bakımından yararlı neticeler sağlayıcı bir 
tedbir olarak mütalâa ediyoruz. 

Ö. Senatosu fi : < 
bakanlık kuracaktır. 30 milyonun hayal ve rüya
ları elindedir. Huzur içinde, emniyet içinde zen
gin ve her bakımdan ileri Türkiyemizin yaratıl
masında en büyük, en ağır vazifelerin sorumlu
su olan hu bakanlığın bütçesinin hedefine ulaş
masını Cenabı Haktan diler, C.IRP. Grupu adı
na saygılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A.P. Grupu adına Sayın Tar
lan, buyurun. 

A.P. GRUPU ADINA CEMAL TARLAN 
(Tekirdağ) — içişleri Bakanlığının 1965 yılma 
ait bütçesi üzerindeki görüş ve tavsiyelerimize 
başlıyacağımız şu sırada Yüce Heyetinizi A.P. si 
Senato Grupu adına 'hürmetlerimle selâmdan 
bahtiyarlık duymaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Huzur ve emniyetin temin ve mahallî idare 

hizmetlerinin 'hüsnü suretle ifasında ve 'mevzu
atın vatandaş nezdinde itibarlı bir seviyede tu
tulup adilâne tatbik edilmesinde mesuliyet ve 
vazifeleri bulunan içişleri Bakanlığının 1965 yı
lı Bütçesinin yeterli olup olmadığı hususunda 
aynı bütçenin ilk müzakeresi sırasında mâruzâtta 
bulunmuş olmamızı dikkate alarak bu defa daha 
ziyade Bakanlığın çözüm bekliyen ve nisbeten az 
temas edilen problemlerine kısa kısa değinmeyi 
muvafık görmüş bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar; ilk olarak ele alacağımız 
idari mevzu; 

Devletin bütün hizmet ve çalışmalarını va
tandaşa ulaştıran ve çeşitli mevzuatı idare eden
ler nezdinde mutluluk hissi yaratarak benimsen
mesini sağlıyan ve Hükümet ve Devletin mümes
sili sıfatiyle ağır vazife ve mesuliyetler deruhde 
etmiş bulunan idare âmirlerimizin mesleke almış
ları, vazifeye devam ettikleri sırada yetiştirilme
leri ve nihayet ehliyet ve liyakatlerine muvazi 
bir şekilde terfih ve istihdam edilip edilmemele-
riyle ilgilidir. 

Müşahedemiz odur ki, idare mesleki bugün 
cazibesini kaybetmiş durumdadır. Uzun müddet 
kaymakamsız kalan kazaların mevcudiyetini bu 
mesleke gösterilen alâkanın derecesi hakkında 
bir fikir vermesi ve misal teşkil etmesi mülâJhaza-
siyle temasa şayan görmekteyiz. 

Durum böyle mütalâa edilince; idarecilik 
meslekinin nasıl cazip bir hale getirilebileceği 
problemine çözüm yolu aramak ve bulmak gerek
mektedir. Hatıra ilk gelen tedbir; idarecilerimi-

Valılik müessesesine gelince : 
içişleri Bakanlığının teşkilât olarak gaye edi

nilen makamı valiliktir. Bunun da sayısı 67 dir. 
Halbuki teşkilât içinde valilerden başka vali 
muavinleri, Emniyet ve Hukuk işleri müdürle
ri, kaymakamlar ile merkezde umum müdür ve 
muavinleri, şube müdürleri ve nihayet mülkiye 
müfettişleri gibi yekûnları bir hayli kabarık bu
lunan idarecilerimiz vardır. Bütün bu idareci ar
kadaşlarımızın arzu ve gayeleri; valilik kademe
sine ulaşmak ve hiç olmazsa bu mertebe ve se
viyede mütalâa edilen umum mü'dürlük gibi faa
liyetlerde istihdam edilebilmektedir. 

67 ile karşılık 70 vali kadrosunun bulunma
sı ve umum müdürlük kadrolarının da çok mah-
dudolması, meslekte terfi ve tâyin bekliyen bu 
geniş teşkilât mensuplarını âdeta arzu ve gaye
lerine ulaşamıyacaklarma dair tarifi güç bir yas 
ve umutsuzluk içine sürüklemiş ve hele eskiden 
beri tatbik edilegelen, valiliklere hariçten yapı
lan tâyinlerin de, idarecilerimizi ziyadesiyle mo
ral kırıklığına sevk etmiş bulunduğunu ifade 
ederken bir hakikatin dile getirildiği kanaatinde
yiz. 

Bu hususların dikkate alınarak merkezde 
umum müdürlük seviyesinde bakanlık müşavir-
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İlkleri ihdas edilerek bâzı mücbir sebeplerle mer
keze alman değerli valilerimizi ve kadrosuzluk 
sebebiyle vali olamıyan kıymetli idarecilerimizi 
bir müddet bu makamlarda istihdam etmek su
retiyle vazifede bulunanları diğerlerinden tefrik 
ve onore etmenin lüzumuna da kaani bulunmak
tayız. Diğer taraftan Merkez Valiliği ve Tetkik 
Kurulu müesseselerinin de tekrar ele alınarak 
bunların idari depolar halinden çıkarılıp, daha 
faydalı müesseseler haline getirmenin muvafık 
olacağını düşünmekte ve bu arada Danıştaym 
pek yüklü olan iş hacmini hafifletmekte teşkilâtla 
ahenk1 i çalışmak imkânlarını muhafaza etmek 
üzere Böl'ge idari mahkemeleri kurulması fikri 
üzerinde de durulmasını mümkün görmekteyiz. 

Valiliklere yapılacak tâyinlerde ise; meslek 
dışı tâyinlerin yapılmamasına itina gösterilerek 
bu m1 ara meslek içinden bilgili, tecrübeli 
ahlâklı olmasından başka idari ehliyet ve liyakat 
sahibi bulunanlar arasından seçilmelerini müm
kün kılacak yeni bir prensip kararına gidilmesi 
ve bu tasarrufların da belirli bu usule raptolun-
masını hatıra gelebilen ve meslekte idareci arka
daşlarımıza ümit, şevk ve cesaret verebilecek 
olan kabili tatbik tedbirler olarak mütalâa ediyor 
ve Bakanlığın bu mevzudaki düşünce ve çalışma
larından haberdar olmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

İçişleri Bakanlığının halline ehemmiyet Ver
mesi gereken idari mevzulardan biri de merkez 
kaymakamları meselesidir. Yüksek malûmunuz 
bulunduğu veçhile ber vilâyetin bir de merkez 
kazası vardır. Ekserisinin köy sayıları da fazla
dır. Bu kazaların her çeşit hizmetleri bugünkü 
teamüle göre vali veya muavin tarafından yürü
tülmektedir. Tatbikattaki durum, hizmetlerin ak
satılmadan yürütüldüğüne delâlet ©der mahiyet
te görülmektedir. Çünkü gerek valilerimizin ve 
gerekse muavinlerinin ifa ettikleri diğer vazife
lerin şümul ve ehemmiyeti, kendilerini münhası
ran merkez kaza faaliyetlerine tahsis etmelerine 
tabi olmakta, binaenaleyh merkez kaza işlerinin 
daha süratli ve verimli bir şekilde ifasını sağla
mak ve hem de mahrumoyetli mıntakalarda ça
lışan kaymakamların daha müsait imkân ve yer 
hazırlamış olmak maksadiyle merkez kaymakam
lığının ihdasını faydalı ve süratle tatbikini tav
siyeye şayan görmekteyiz. 
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(Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi de İbişleri Bakanlığını yakından ilgi

lendiren idari bir kanun mevzuuna geçiyoruz. 
Bu da 1949 senesinde çıkarılan 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunumuzun bugünkü şart ve anlayış
lar karşısında idari münasebet ve imkânlarımıza 
cevap vermediği keyfiyetidir. 

Açıklamak mecburiyetindeyiz ki bu kanunun 
bilhassa salâhiyetlere mütaallik maddeleri üze
rinde sonradan çıkarılan diğer bakanlık teşkilât 
kanunları veya müsamalhalı tatbikatla çok oynan
mış ve bu sebeple hırpalanarak yetersiz bir 'hale 
sokulmuş bulunmaktadır. 

Kanaatimizce bakanlığın zaman, imkân ve 
şartları dikkate alarak kanundaki boşlukları or
tadan kaldırıcı ve salâhiyetlere tatbik edilebilir 
mahiyet verici tadilât yapılması 've bunun idari 
işlerimizin başında mütalâa edilmesi zaruretine 
işareti bir vazife saymaktayız. 

Mahallî idarelerimiz hakkında görüşümüze 
gelince : 

özel idarelerimiz ve ihele belediyelerimizin 
malî kaynak bakımlarından vazife göremiyecek 
bir durumda oldukları bilinen bir hakikattir. 
Üzerinde çok söz söylenmiş ve söylenmektedir. 
Grupumuz dikkatinizi de israf etmemek maksa
diyle bu mevzua kısaca değinmeyi muvafık gör
müştür. 

Maliye ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan 
emlâk, belediye gelirleri, belediye paylarının 
kaldırılmasiyle ilgili birtakım kanun tasarılarını; 
maihallî idarelerin malî bakımlardan takviye edil
melerine, borçlarından kurtarılmalarına yarıya-
cak gayret ve teşebüsler olarak mütalâa etmekte 
memnuniyet duymaktayız. Ancak bu kanunların 
bugünkü tutumla bu devrede çıkarılabilecekleri
ne dair umudumuz hafiftir. Bilhassa belediyele
rimizi iki milyara yakın borç yükünden kurtara
bilmek maksadiyle bu kanunlarımızın elbirliğiyle 
ve her halde bu devrede çıkarılmasını grupumuz 
şiddetle arzu etmektedir. 

Emniyet işlerimize geçmeden evvel idare bö
lümlerinin kuruluşu ile ilgili mevzuata da kısa
ca temas etmek istiyoruz. Yüksek malûmunuz ol
duğu üzere '5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren 469 sayılı Kanunun 
1 ve 3 ncü maddesi ve bu üçüncü maddeye ek
lenen son fıkra; mülkî idare bölümlerinin kuru
luşu ile ilgilidir. Bununla da belli kamu hizmet-
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lerinin ifası maksadiyle birden fazla ili içine alan 
çevrede bu hizmetler için yetkili kişiliğine sahip 
•'kuruluşlar meydana 'getirilmek istenmektedir. 
Eski maddeden farklı olarak yeniden tedvin 
edilmiş, bu hükme dayanılarak Bakanlığın bu 
mevzuda yaptığı çalışmalar ve aldığı neticeler 
olması gerekmektedir, Bu hususta izahat veri-. 
lirken mülki taksimat durumumuza da teması 
mümkün görüyor ve halihazır vaziyetin aynen 
muhafaza edilip edilmiyeceği, ileriye muzaf her
hangi bir kusurun meveudolup olmadığı husus
larında' Sayın Bakanın bilgi lütfetmelerini 
bekliyoruz. 

İçişleri Bakanlığının en önemli hizmet kuv
vetlerinden belki en mühimini Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jantlarına Genel Komutanlığı 
Teşkilâtıdır. 

Memleketin huzur ve sükûnunu tesis ve va
tandaşın can, mal ve namus emniyetini sağla
mak gibi zor olduğu kadar şerefli hizmet ve va
zifeler bu iki teşkilât tarafından temin ve ifa
ya çalışılmaktadır, İşte bu mevzularla ilgili 
aksaklıkların süratle âmme vicdanında makes 
bulunduğunu da dikkate alarak bu teşkilât ih
tiyaçları ve meşeleri üzerine ehemmiyetle eğil
menin lüzum ve zaruretine inanmaktayız. 

Genel durumu böylece tesbit ettikten sonra 
şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaç ve •me
selelerini kısaca ele alarak görüş ve temennile
rimizi tebarüz etmeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar, polise, adlî, idari ve 
siyasi vazife ve mesuliyet tahmil eden birtakım 
kanunlar meyanmda meselâ Emniyet teşkilât 
ve polis vazife ve salâhiyet kanunlarının tatbik 
sahasında, bilhassa sosyal bakımlardan değişiklik
ler husule gelmesi dolayısiyle halen ihtiyaca ce
vap verip vermediği meselesiyle karşı karşıya 
bulunduğumuz kanaatindeyiz. 

Bugünkü sosyal bünyemizin mânız bulun
duğu. tesirler neticesi vuku bulmakta olan sos
yal hareketler karşısında polisin mesuliyet sa
hası bir hayli genişlemiş ve vazife hududu elâs
tikî bir mahiyet almış bulunmasına rağmen sa
lâhiyet ve maddi imkân bakımlarından durumun 
ıslâhına müteveccih her hangi bir gayret ve te
şebbüsün görülmemesini ibretle kayda değer 
görmekteyiz. 

Binaenaleyh memlekette; bilhassa huzur ve 
güvenliği sağlanmış bir zemin yaratılmasında, 
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nazik rol ve vazifesi bulunan polisi maddi ve 
mânevi cepheleriyle ele almış ve meselelerini, ih
tiyaçlarını iyi bir şekilde tesbit, ifa ve ıslah yol
ları aramak lüzumuna bir kere daha ehemmiyet
le değinmek istiyoruz. 

A. P. si Grupu, Emniyet Genel Müdürlüğü
nün : 

1. Kadro durumu; 
2. Polis yetiştiren kaynakları; 
3. Trafik polisi ve kazaları; 
4. Toplum zabıtası, 

5. Polisi maddi ve mânevi bakımlardan tak
viyesi ile ilgili hal ve ıslahı lâzımgelen çetin me
selelerinin mevcudolduğuna kaanidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Polis kadrolarının kifayetsizliği meydanda

dır. Polis bulunan mıntakalarda nüfus başına 
isabet eden miktar 771 kişidir. Her türlü imkân 
ve araçlara sahip medeni memleketlerdeki bu 
nibet 300 - 350 arasındadır. 

Polis mensuplarımızın vazifede yorulmadan 
ve huzur içersinde çalışmaları, yani günlük me
sailerini 8 saat üzerinden tatbika imkân bula
bilmeleri için mevcut kadronun asgari üç misli
ne çıkarılması gerekmektedir. Bunu tatbik 
mevkiine koymanın güçlüğü ve hele bugün için 
imkânsızlığı aşikârdır. Ancak mümkün olabi
leceğin yapılmaması da dikkati çekmektedir. 

Meselâ emniyeti umumiyesinin bir (L) cetveli 
vardır. 3 seneden beri kapalı tutulan bu polis 
kadrolarından 500 adedi ancak bu sene serbest 
bırakılmıştır. Geri kalan 1 174 polis kadrosu
nun da süratle serbest bırakılmaları hususunu 
maslahata uygun bir tasarruf olarak kıymetlen
diriyor ve yerine getirilmesini tehalükle bekli
yoruz. 

Halen polis memuru yetiştiren iki okulumuz 
vardır. Bunlar ihtiyacı tam mânasiyle karşıla
mak durumunda değildir. Meslekî tahsil veren 
ve polis yetiştiren bu okullarımızdan biri İzmir'
de olup bir ilk okul binasında hizmet görmekte
dir. Bu okul idaresi halen tahliye talebiyle kar
şı karşıyadır. Kayseri'de olanı da şehirden uzak
tır. Şehir elektrik cereyanından mahrumdur. 
Bu iki okulumuzun durumları nazara alınarak 
önümüzdeki sene İstanbul'da yeni bir polis oku
lu açılması kararlaştırılmış ve bunun için bir 
milyon liralık tahsisat da kabul edilmiştir 
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yoruz. Kazaların % 40 ı faz1^ süratten % 10 u 
ehliyetsiz vasıta kulla" maktsn, % 12 d de di
ğer çeşitli sebeplerden ileri gelmeke ve bu ka
zalardan büyük bir kısmı da Ankara - İstanbul 
şosesi üzerinde vuku bul araktadır Bu gü^kü 
ta tbkata göre; kazaların önlenmesi maksadiyle 
kontrol vazifesi ve kazaların vukuundan so'ira 
hazır.ık tahkikatı keşif ve araştıımnlar trafik 
polisi tarafından yapılmaktadır. Motorlu vası
tanın hu baş döndürücü artışı karşısında önü
müzdeki yılla re! a bü'ün polis mevcudunun umu
mi hizmetlerden çekilp münhasıran trafik hiz
met' erinde hiihdam gibi proplemle karşılaşılma
sı mukadder göründüğüne göre, Bakanlığın da 
bu önemli konu üzerine ş"mdiden eğilip bir çö
züm yolu aram:.sı o derece zaruret halini al
mıştır. Trafiği fazla olan güzergâh1 arda özel 
talim ve terbiye görmüş motor'.u kontrol ekip'e-
rini devamlı bulundurmanın ve yine güzergâhın 
muayyen yerlerine te'siz ve hattâ aksine radar 
cllır.zl'aıı koymak suretiyle trafiği kontrolsüzlük
ten kurarmanın ve herhalde b ı m vzuda öıleyici 
tedbir almanın mümkün ve faydalı olac~ gına ve 
zamanın da çoktan geldiğ ;ne inanıyoruz. 

O. Senatosu B : ' 
Üç sene evvel İstanbul'da meveudolanm kaldı
rılması ile ilgili sebepler meehulümuzdür. Ak
sine bunun üzerinde de bilgi verilmesini fayda
lı görüyor ve diğer taraftan İzmir ve Kayseri'-
deki polis okullarının mâruz bulundukları sıkın
tıdan kurtarılmasını ve İstanbul'da yeniden 
açılacak okul binası ve malzeme temin işlerinin 
büyük bir dikkat ve itina ile hal yoluna konul
masını ve kısa zamanda muvaffak olunmasını 
samimî selâmlarımla temeni ediyoruz. 

Polis âmiri yetiştiren Polis Kolej ve Enstitü-
tüsü müesseseleri mütevazı ve o derece verimli 
çalışmalariyle dikkatimizi çekmekte ve vakit dar
lığı hasebiyle tadadına imkân bulumadığımız ih
tiyaçlarının ilgililer tarafından her halde dik
kate alınacağından emin bulunmaktayız. Trafik 
polisini ve kazalarını memleketimiz için ciddî 
birer mesele telâkki ediyoruz. Ve şimdi takdim 
edeceğim rakamları haklı olduğumuzun misal 
ve delilleri sayacağınıza da inanıyoruz. Türki
ye'de halen mahzurlu araç sayısı 224 000, her 
seneki artış vasatisi 25 000, yine bir yılda vu
kua gelen trafik kazası 11 500, aded, can kay
bına sebebolanı ortalama miktar 2 450 insan ve 
bu kazalar sonunda her sene millî servet zayiatı 
1 446 000 000 liradır. Bu millî gelir zayiatından 
dolayı vergi kaybımız da 238 000 000 liradır. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan vaktiniz doldu, 
umumi olarak toparlayın. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Hep böyle 
trafiğe» geldiği zaman oluyor. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyenin 'kararı ile 
gayet tahditli olarak yapıyoruz. Çok mühim, 
varsa başka bir arkadaş sırasını size verir. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Trafik 
mevzuunda .gayet mühim rakamlar vereceğim. 
Yüksek Senatonun ıttılaına arz emek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, beş dakikada, lütfen 
münakaşa ile g3ç"rmiyelim, toparlayın. 3 - 4 
dakikaüa toparlamaya gayret ediniz. 

CEMAL TARLAN (Davamla) — Muhterem 
arkadaşlar m, trafik polisi va Trafik k^zâ'arı 
dolayısiyla yapılan fazla ithalat için 85 758 401 
liralık döviz tahsis edilmektedir. 

Bu bilgileri verdikten sonra kazaların sebep
leri üzerinde durmak ve kıymetlendirmek isti-

Muhterem arkadaşlar: 
Mahrumiyeti sefaleti için vazife gören polis 

mensuplarımızın maddi ve mânevi bakımlardan 
tam bür huzur iç'nde bulunduklarını rahatlıkla 
söylemeyi pek mümkün göremiyoruz. Çünkü gö
rünüşe göre küçük rütbeli polis âhirlerin n ve 
.bilhassa polis memurlarının maddi bakımlardan 
hissedilen çıkıntıları her türlü tarifin dışındadır. 
Bakanlığı; bu durumu tesbit etmiş ve tsdbir'e-
rine başvurmuş görmenin arzusu için leyiz. Bu 
meyanda büyük şehirlerde Hazine emvalinden 
faydalanmak suretiyle temin cdiecek ucuz arsa
lar üzerine uygun krediler sağlanarak polis 
niteleri vücuda getirip hakiki ihtiyaçlara loj
man olarak tevzi ve tevdi eylemenin idareye 
büyük mesafeler kazandıracağı hususunu bilhas
sa z'kir ve tavsiyeye şayan görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; İçişle:»! Bakanlığının 
1965 yılı Bütçe iyle ilgili görerek eb aldığımız 
mesele hakkında açıklad ğımız görülerimizi, 
yaptığ;mız tasviyelerimizi tamamlamadan evvel 
memleketin iç huzur ve si'fıûn meselelerine tek
rar temas ederak bunların, dış güvenliği ı sağlam 
ve devamlı tutulmasından hükümetlerin müsta
kar vazife görebilmelerine kadar umumi mes> 
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İçlerimizle olan rabıta ve münasebetlerini dik
kate alarak maruzatımızı bu önemli Ikonuya tah-
sisan itham etmeyi faydalı görmekteyiz. 

Bir memleketin iç huzur ve sükûna sahibol-
masmı bir zaruret ve bir hak telakki ediyor ve 
bunun hiçbir aksaklığa mâruz bırakılmadan te
mini mevzuunda ilgililerin her türlü tedbiri ola
rak, fedakârlık göstererek vazifelerini ifa eder 
görmenin arzu vs iştiyakı içinde olduğumuzu da 
açıkça beyan etmcik istiyoruz. Ancak iç huzur ve 
sükûnun sağlanabilmesiyle de sosyal hareketlerin 
büyük bir dikkatle izlenmesi ve bu kabîl teza
hürlerin bütün sebep ve veçheleriyle tesbit edi
lip özel bir değerlendirmeye tabi tutulması, ni
hayet memleket için zaruri mahiyet alma istida-
dındadır. Görüşümüz üzerinde behemhal duru
lup 'tedbirler alınması gibi, emniyet asayişimiz
le ilgili sosyal meselelerimizle yakın alâka ve 
münasebetleri olduğu bir vakıadır. 

Diğer taraftan son senelerin Türkiyes'nde 
sosyal bünye düşünce ve münasebetlerim zde 
büyük çapta değişiklikler yaratılması ve birta
kım organize topluluklar vücude getirilmesiyle 
ilgil,i ciddî gayret ve çakışmaların mevcudiyeti de 
gözlerimizden kaçmıyan hâd'se'erdir. 

A. P. si Senato Grupu; bu kıs~ca tenrs et
tiğimiz sosyal mcseleler'mizle i*giî>i bir kısım 
tezahür ve inkişafların artık kendi hal ve Ikade-
rine terk edilemez bir mahiyet taşıdığı kanaatin
dedir. 

Ve y'ne bugün görünen sosyal, manzaramı
zın; toplumumuzun huzur ve sükûn içinde oldu-
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ğu mânasına gelen bir mazisi bulunduğunu da 
rahatlıkla söyliyecek bir durumda değ'ldir. 

Binaenaleyh her türlü itham ve çekişme1 eri 
bir tarafa bırakarak şu Aziz Vatanı ve mi'leti 
özlediği huzura kavuşturmak rraksadiyle bu ya
dırganan atmosferin tesirinden sıyrılarak ne-
rove gidilmekte olduğunun hep birlikte tahrişe 
geçi'mesi ve lüzumlu görülen en mirss'r önle
yici ve hattâ 'bertaraf edici tedbirlerinin derhal 
ve müştereken a'ınması lüzumuna ehemmiyet
le temas eiiyor ve durumu buladan îç:şleri 
Bakanımızdan dikkat nazlar ına da arz et
miş olmakla da bir vazife yaptığımıza inanı
yoruz. 

A. P. Senato Grupu olarak İçişleri Bakanlı
ğı 1965 yılı Bütçssinin Millet ve memlekete ha~ 
yır1! olmasını temenni eder, Yüce Heyefnizi en 
derin saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Topuluğu adına yok. 
C. K. M. P. Topluluğu adına Sayın Enver Kök, 
yok. (Burada burada sesleri) Sayın Kök göre
medim. affınızı r!ca ederim. (Yann devam ede
lim, sesleri) 

Arkadaşlarımızın temayülüne uyarak yarın 
devam etme şeklini oylıyalım. (Oylamaya lüzum 
yok, sesleri) Esasen saat 19 a kadar mesai yapma
mız lâzımdır. Bütün arkadaşlarımızın da temayü
lü böyledir. Fazla çoğunluk da yoktur. Bu itibar
la, Iç'şleri Bakanlığı Bütçesine yarın saat 10 
da devam etmek üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10.15 
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