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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından : 

3 . 6 . 1975 Salı günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15,10'da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Zihni Betil Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kabay 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay'ın, TRT Genel Müdürüne dair yazılı soru önerge
si, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/360) 

Teklif 
1. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve 

Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin, Millet 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

/. — Başkanın, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 58 ve 59 ncu Birleşimindeki görüşmelerin 
tarzına ve İçtüzüğün 54 ncü maddesinin uygulama 
şekline dair demeci. 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım; 
Bundan önceki iki hafta içerisinde Cumhuriyet 

Senatosu ancak iki Birleşim aktedebilmiştir. Bu iki 
Birleşim, müzakere itibariyle bir tek gündem dışı 
konuşmadan doğmuş ve süre gitmiştir. Bendeniz mü
zakereleri takip edemedim, müzakereleri takip eden 
arkadaşlarım herhalde sözlerimi iştirak edeceklerdir. 
Bendeniz cereyan eden müzakerelerin zabıtlarını dik
katle ve tek tek okudum. 15 seneden beri Cumhuriyet 
Senatosunun 15 senelik tarihinden bu yana, geçen 
iki celsede cereyan eden görüşmelerin seviyesinde 

2. -^ Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumlarına 
dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön-. 
derilmiştir. (7/362) 

Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 2/101; 
C. Senatosu : 2/88) (İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve tmar - iskân, Dşişleri, Turizm ve Tantıtma ve Büt
çe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 5'er gün). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

herhangi bir görüşme cereyan etmemiştir. Burada kul
lanılmış olan kelimeleri esefle ifade etmek isterim ki, 
bu Cumhuriyet Senatosunu teşkil eden sayın üyeleri 
ziyadesiyle üzmüştür. 

Buna yeniden ve bundan böyle şahit olmak iste
mediklerini, sayın üyelerin bu hususta takip edilecek 
olan yolu ve cereyan edecek olan müzakereleri dik-: 
katle takip etmeleri ve Cumhuriyet Senatosunun ta
rihine yakışır, seviyesine yakışır müzakerelerin ce
reyan etmesine titizlik göstereceklerine kalpten inanı
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Öteden beri, Tüzüğümüzün 54 ncü maddesini, ya

ni günden dışı söze cevaz veren maddesini bendeniz 

II. — GELEN KAĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü) 

BAŞKAN — 61 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI. 
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nasıl anladığımı defaatle ifade ettim ve bu Meclisin 
zabıtlarına tescil ettim. 

Bu madde bir denetim maddesi değildir. Kısaca 
zabıtlara tescil için fikrimi yeniden arz ediyorum. Bu 
madde, bir denetim maddesi değildir, siyasî grupların 
siyaset yapacakları veya siyaset yapmalarına müsaade 
edecek bir made de değildir. Ancak, her iki maddeyi; 
54 ve 55 nci maddeyi de okuyorum, fikrimi açıklaya
cağım. 

«Bir üyenin gündem dışı bir diyeceği olursa, gün
deme geçilmeden önce, mevzu ve mahiyetini yazılı 
olarak Başkana bildirir. 

Söz verip vermemek Başkanın takdirine bağlıdır. 

Başkanın söz vermemesi halinde, üye ısrar ederse 
Genel Kurul görüşmesiz işari oyla bu konuda bir ka
rar verir. 

Gündem dışı konuşmalar üzerinde müzakere açıl-
lamaz.» 

Bu, gündem dışı konuşmaya ait bir madde. 
İkinci bir maddeyi daha okuyorum müzakerelerle 

ilgili olduğu için: 
«Hiçbir üye, önceden ismini yazdırmadan yahut 

birleşim esnasında Başkandan izin almadan söz söyle
yemez. 

Söz, kürsüden söylenir ve Genel Kurula hitabedi-
Iir. 

Bir üyenin pek kısa bir diyeceği olursa, Başkan, 
onun bulunduğu yerden söylemesine izin verebilir. 
Bu takdirde o üye Başkana hitabeder.» 

Sayın üyeler; 
Bu madde gündem dışının ne demek olduğunu 

açıkça izah ediyor. Müteaddit defalar açıkladığım 
fikrimi kısaca arz edeceğim. Bu madde ile ancak bir 
sayın üye, bir afet olur, zelzele olur, yangın olur, sâ
ri hastalık olur, harp hali olur, şu olur bu olur.. Gü
nün meselesi veyahutta mahsul idrak edilir, Hükümet 
henüz taban fiyatını açıklamamıştır; bir üye mahsulü
müz idrak oldu taban fiyatı henüz ilân edilmedi; Hü
kümetin nazarı dikkatine arz ederim gibi, böyle gün
cel meseleleri içine alan mevzuları ancak bu madde 
götürür; ama bu madde üzerinde yine bu Yüce Heyet
te birtakım müzakereler cereyan etti ve bu madde 
mâalesef bu söylediğim mananın dışına çıktı. Bende
niz de ayrı bir tatbikat yapmamış olmak için, aynı fi
kirde olmadığım halde bu maddeyi arkadaşların di
yeceklerine uygun olarak her mevzuda söz vermek 
durumuna girdik Heyeti Umumiyenin temayülü ile. 

Ancak, şunu arz etmek isterim ki arkadaşlarım, 
bu maddeyi bu şekliyle ve bundan sonraki gösterdiği 

istidat istikametinde tatbik edecek olursak, şimdiye 
kadar nasıl ki bu madde Tüzüğümüzün 117 ve 118 
nci maddelerinde konulan denetim maddesi olan söz
lü soru müessesesini ortadan kaldırmış ise (ki, ortadan 
kaldırdı bu madde) kısa yoldan konuşmak için her 
sayın üye gündem dışı söz istedi ve bu denetim mad
desi ortadan kalktı; denetim maddesi olmayan bir 
madde ile. 

Şimdiki haliyle de, yani bundan evvelki iki celsede 
cereyan eden hadiseler ile de bir istidat daha göste-
termektedir: Bu madde, Meclis müzakerelerinin de
vamına mani olur bir istidat göstermiştir, zabıtlardan 
tetkik ettiğim hale göre. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tüzük maddeleri, Meclisin gündemindeki mesele

leri görüşmek için konmuş maddelerdir. Yoksa, gün
deme geçmemeyi, gündeme geçilmesini önlemeyi he
def tutan bir madde Tüzüğe giremez; bu bedihîdir. 
Binaenaleyh, ben, benden evvel Yüksek Heyetinize 
Riyaset etmiş olan bir arkadaşımı hatalı bulmuyorum, 
sözlerime dikkat buyurun. Hatalı bulmuyorum, an
cak gündem dışı söz isteyen arkadaşa, vazifesini yap
mış, Anayasanın 132 nci maddesi gereğince bu mev
zuun görüşülmesinin mümkün olmadığını beyan et
miş ise de arkadaşımız «Bu maddenin kapsamına 
giren mevzulara dokunmayacağım» diye kürsüye çık
mış; ama insanlık halidir, kürsüde konuşurken mut
laka sözler taşabilir. Binaenaleyh, sözler taştığı taktir
de hem konuşan arkadaşımız, hem Tüzüğü tatbik 
eden, Anayasayı tatbik eden Başkan, Anayasayı ihlâl 
etmiş olur. Önceden kimin ne konuşacağının hududu 
tespit edilemeyeceğine göre, Anayasa hükmüne ria
yet etmek mecburiyetindeyiz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Maşallah, ana-
yasacıya bak.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Tüzüğün 55 nci maddesini de okudum Sayın Fey-

yat. Tüzüğün 55 nci maddesini de okudum. 

«Kimse Başkandan müsaade almadan konuşa
maz» demektedir. Bunun manası, kimse oturduğu 
yerden müdahale edemez demektedir. Bunun mana
sı, kimse oturduğu yerden müdahale edemez demek
tir. Rica ediyorum, Tüzüğe riayet edelim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Allah nazar
dan korusun, maşallah. Yanlış konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Şimdi gün
deme geçmek mecburiyetindeyim. Gündemde mühim 

J meselelerimiz vardır. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum konu
şacağım. Sayın Başkan, gündem dışı konuşmalar var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, beni dinleyin, 
ben de sizi dinlerim. 

Gündeme geçmek mecburiyetindeyim, Tüzüğü 
tatbik etmek mecburiyetindeyim; Tüzük, bu madde 
ile müzakere açılmasına manidir, iki celsedir gün
dem dışı bir konu Meclisi işgal etmiştir. 

Bu itibarla, eğer siyasî gruplar siyaset yapmak is
terlerse, Tüzüğümüzde onların da maddesi vardır. 
Ezcümle, 127 nci madde vardır; genel görüşme. 131 
nci madde vardır; üyenin hükümeti açıklamaya da
vet etmesi.. 

Bunlar, müzakereyi enine boyuna açabilecek mad
delerdir. Kim, bir hakkı olduğunu iddia ederse, bu 
maddelere mücaat etmek suretiyle Mecliste müzakere 
açılması her zaman mümkündür. Ben, Tüzüğün mad
desinin yanlış tatbik edilmemesi ve bundan böyle 
gündemin ihmal edilmesini önlemek maksadıyla Baş
kanınız olarak meselenin burada kesilmesini rica edi
yorum gruplardan sırada gündem dışı söz isteğinde 
bulunan iki sayın üyeye kısa konuşmaları ricası ile 
söz verip, ondan sonra gündeme geçeceğim. Maru
zatım bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gündem dışı söz talebi Sayın Ataîay'ın vardır. Sa

yın Atalay'm söz talebi, iki celsedir cereyan eden mev
zu hakkındadır. Anayasanın 132 nci maddesi gereğin
ce hududunu tespit edemeyeceğim mevzuda Anayasa
nın dışına çıkmak istemediğim için ve daha doğrusu 
Anayasa mani olduğu için kendilerine bu mevzuda 
söz veremeyeceğim arz eder özür dilerim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum 132 nci 
maddeye uyup uymadığımı siz nereden biliyorsunuz? . 

BAŞKAN — Efendim, hududunu tayin edemem; 
132 nci madde, mahkemeye intikal etmiş mesele üze
rinde 

SIRRI ATALAY (Kars) — Falcı mısınız siz Sa
yın Başkan?. Direniyorum. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Bir dakika 
Sayın Atalay, bir dakika. Zaten, Sayın Başkanvekili 
arkadaşımızın hüsnüniyetinden doğmuştur, bu mesele. 
Hududunun nereye kadar.. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Karşı tarafın 
anlayışsızlığından doğmuştur. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) Anlayışsız sensin. 
BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. Bir daki

ka efendim. Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Karşı taraf 
anlayışsızdır. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum efen
dim, istirham ediyorum, benim idaremi güçleştirme-
yiniz. 

Sayın Feyyat, ben zatı âlinizin bu Mecliste söy
lenmemesi gereken sözleri tekrarlamamanızı rica ede
ceğim ve Başkandan söz isteyerek konuşmanızı gene 
istirham edeceğim; aksi taktirde bu Meclisin sükûnet
le meselelerini halletmesine imkân yoktur ve birbiri
mize saygılı olmaya zaten mecburuz. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Siz saygılı olun, 
biz de olalım. 

BAŞKAN — Hitaplarımızda; birbirimize ne ka
dar düşman olursak olalım, ne kadar dost olursak ola
lım seçeceğimiz kelimeleri saygılı kelimelerden seç
meye mecburuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İsabetli de ol
ması lâzım. 

BAŞKAN — Onun için istirham ediyorum, gürül
tüye sebebiyet vermeyelim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade eder misi
niz sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) —Sayın 3aşkan, ya yap
mış olduğunuz beyanata karşı söz verirsiniz yahut 
gündem dışı hususunda direniyorum önergeyi okur, 
gerekli işlemi yaparsınız. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim: Burada Baş
kanın taktiri 54 ncü maddedeki takdir değildir. Bu
radaki takdir, Anayasanın.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Nereden biliyorsu
nuz, siz falcı mısınız?.. 

BAŞKAN — Anayasanın men ettiği bir hususa 
Başkanın izin vermesinin mümkün olmayacağı takdi
ridir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergemi lütfen Ge
nel Kurulda okuyun. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, istirham ediyorum 
efendim, istirham ediyorum. Meseleyi burada kesme
ye mecburuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır Sayın Başkan, 
haksızlık ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Haksızlık etmiyorum Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Önergemi okuyun 

Yüksek Heyet hakemlik edecektir Sayın Başkan, siz 
edemezsiniz. 

BAŞKAN — Okutamayacağım. Başka şeyler de 
olsa. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Önergemi oktun Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, hayır efendim; Anayasa 
sarahatan... 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğü ihlâl ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Anayasa sarahatan menetmiştir. Ba
na 

SIRRI ATALAY (Kars) — Neyi menetmiştir?.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo

rum. (C. H. P. sıralarından gürültüler.). 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, keyfî hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Elâzığ senatörü Sayın Dr. Celâl Er-
tuğ özellikle Doğu Anadolu'da siyasî düşünce, din, 
mezhep farklarını bir tahrik aracı olarak kullanma, 
birbirine düşman kamplar yaratma çabası olduğunu 
yerinde. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Keyfî 
idare ediyorsunuz. 

BAŞKAN — «Yerinde yapıldığı incelemelerle 
tespit etmiş bulunyorum.» 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
Anayasa Mahkemesinin bu hususta kararı vardır. Kre
di suiistimali sırasında 132 nci maddeye göre söz ve
rilmediği için Millet Meclisinde, Anayasa Mahkeme
si karar vermiş. O madde bu tür konuşmaya engel de
ğildir. Binaenaleyh, lütfen Anayasa Mahkemesinin 
kararım okuyun. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, Sayın Sarlıcalı, ben 
esbabı mucibeyi ortaya koydum, zabıtlara girdi; ku
sur bana ait. İstirham ediyorum. Kusurum varsa ba
na ait. 

Sayın Ertıığ?.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, ben.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sizden izin almadan konuşulmuyormuş; öyleyse 
dinleyiniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet. Biraz 

evvelki beyanlarınızın hukuk dışı olduğu herkesin hiç
bir şekilde tereddüdüne mahal vermeyecek kesinlikle 
ortaya konmuştur. 

BAŞKAN — Kusur bana ait, zabıtlara girdi efen
dim, Evet buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kusurun 
hukuku yoktur. 

BAŞKAN — Onun takdiri de sizin değildir, rica 
ediyorum. Evet, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yalnız sizin 
Başkanlığınız lâyüs'el, bir Bonoportizm şeklinde de
ğildir. Siz de yazılı hukuka kesinlikle bağlısınız. Ma
demki zabıtları okudum diyorsunuz ve bilmem ne 
olayları oldu diyorsunuz o zabıtlarda bana söyleme
diğim fikirlerin izafesinden vesaireden dolayı sataşma 
olduğundan naşi söz verildiğine dair bir Başkanlık 
kararını görmediniz mi?. 

BAŞKAN — Ha, rica edeyim, istirham edeyim, 
bir zapta geçirilmiş olan herhangi bir söz, ondan son
ra cereyan edecek hadiselere ipotek koymaz. Bu bir, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Karar?. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, karar 

yok. İpotek koymaz bir.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başkanın 

tebliği var. 
BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, yani gü

rültü yapacaksak, müzakereleri şey edeceksek.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Gürültüye siz sebep 

oluyorsunuz. 
BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bunu ilk 

defa mı görüyoruz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır efendim, zabıt
lara girdi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, hakkımızı verin, yoksa ben burada Grup olarak 
durmam. 

BAŞKAN — Şimdi, sayın Gündoğan, Sayın Gün-
doğan... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Böyle key
fî idareye boyun eğemem. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, istirham ediyo
rum, şimdi hak diye, hakkınız, diye bu meselede, bu 
maddeye göre bir şey yoktur. Müzakere mevzuu ya
pılamaz sarahati kesindir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sataşma
dan söz aldım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O zaman bu müzakereler haftalar
ca devam eder. Başkalarına da.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başkanlık 
karar vardı. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, yalnız 
kendinizi düşünmeyin. Başkalarına da yapılmış olan 
birçok sataşmalar var. Bu meseleyi ben Cumhuriyet 
Senatosunun müzakerelerinin selâmeti yönünden ri
ca ettim ve maddelerini de gösterdim. Eğer hakkınızı 
kullanmak istiyorsanız, Tüzüğün size hak veren mad
deleri var, onları kullanın; ama bu maddeyi yanlış 
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kullanırsak bundan böyle içinden çıkamayız. Onun 
için ben, Tüzüğü tatbike memur bir kimse olarak su
reti katiyede Tüzüğün kastettiği mananın dışına mü
zakereyi çıkartamam. Beni buna zorlarsanız, zorlaya
bilirsiniz; ama istirham ediyorum benim vazifem bu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Zorlama 
değil Sayın Başkan, İçtüzük hükümlerine sadık ka
lınız, hukuk anlayışına sadık kalınız, 132 nci madde
de yazılı hükümler Sayın Atalay'ın konuşmasını ken
disine hak diye tanır. Benim konuşmam gerekir. Çün
kü bundan evvelki celsede sataşmadan dolayı bana 
söz verileceği beyan edilmişti; ama siz şimdi tama
men keyfî olarak Senatonun idaresini yazılı hukuk 
metinlerinin dışına çıkmış oluyorsunuz. Bizi Senato' 
da durmak veya durmamak gibi bir karar verdirme 
durumuyla karşı karşıya bırakıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, istirham ediyo
rum herhangi bir maksadım yok bunu yaparken. 

SAFFET URAL (Bursa) Var, var, sizin maksa
dınız ortada. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum herhangi bir mak
sadım yok. Sadece Cumhuriyet Senatosunu bir dar 
boğazdan çıkarmaktan başka, öteye bir.. (C. II. P. 
sıralarından «Var» sesleri ve gürültüler). Cumhuriyet 
Senatosunu bir dar boğaza sokmuşsunuz efendim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Siz sokuyorsunuz. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. 

• MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Siz aşiret mi 
idare ediyorsunuz? (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bizi dinle
yin. 

BAŞKAN — Dinlemiyorum; bir dakika efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dinlemez

seniz, biz de sizi dinlemeyiz. 
BAŞKAN — Bir dakika, dinleyeyim, buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bugün sö
ze başladığınız andan bu ana kadar, sözleriniz ve mua
meleleriniz tamamen hukuk dışıdır ve hak ketmedicı 
bir davranıştır. Lütfen bundan dönünüz. Ha, bir şey 
isteyebiliriz sizden; hakkınız vardır, teslim ediyoruz; 
«Şu veya bu nedenlerle bu haklarınızdan feragat et
mek lütfunda bulunur musunuz?» derseniz, bu hak
kımızı kullanmak veya kullanmamak bize aittir. Bu 
hakkı elimizden alamazsınız. (A. P. sıralarından «Ne 
büyük insanlar» sesleri) Bu hak'bize aittir; ondan vaz 
geçmek veya onu kullanmak bize aittir, bizim irade
miz olmaksızın bu hakkımızı ketmedemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, tamam anladım; 
anladım efendim, müsaade buyurun. Şimdi, Sayın 
Gündoğan, ben konuşmalarımın sonunda siyasî grup
lardan ricada bulundum, «Müzakerelerin sükûnetle 
cereyan edebilmesi için burada bu meseleyi keselim.» 
dedim. Sizin söylediğiniz şeyi yaptım ve ondan sonra. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hakkı tes
lim edin. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, ama gürül
tü ile meseleler halledilmeyeceğine göre konuşarak 
meselelerimizi halletmek imkânına sahibiz, gürültü 
ile nihayet müzakereler önlenmiş olur, bunun da her 
halde mesulü ben olmam. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, usulün 58 
nci maddesi gereğince İçtüzüğe uymanızı sağlamak 
üzere usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, anlayamadım. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğümüzün 58 

nci maddesi gereğince, İçtüzüğün 54 ncü mad
desine uygun hareket etmenizi sağlamak üzere usul 
hakkında söz rica ediyorum. Vermeye mecbursunuz. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Bu 
ne biçim konuşma «Vermeye mecbursunuz» ne de
mek?.. 

BAŞKAN — Durun efendim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Otur ye
rine, niye oradan bağırıyorsun. 

BAŞKAN — Neyin usulüne?.. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Otur yerine. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 

Otur yerine deli. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğün 54 ncü mad

desine göre.. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Utanmaz 

adam, saygısız adam. Ben mi deli?. (Gürültüler) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, rica ediyorum. 
(Gürültüler) Efendim, meseleyi hallederiz, müsaade 
buyurun. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Senin ba
ban, sülâlen deli. (Gürültüler) Şimdi dışarıda görüşü
rüz saygısız adam. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, Sayın Arıkan istirham 
ediyorum. Bu kelimeleri kullanamazsınız. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın Baş
kan, şahsımıza karşı «Deli» dedi. Sözünü geri alsın. 
Ben ona bir şey söylemedim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Ben sana 
bir şey söylemedim. 
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MUSTAFA GÜLCÜGÎL (İsparta) — Sana yakış
maz. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Sayın Baş
kan, arkada oturan arkadaş bana «Deli» dedi. Bana 
«Deli» diyene aynı şekilde mukabele ederim; ayıptır, 
yakışmaz sana. Ben Sayın Gülcügil'e bir şey söyleme
dim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan bir dakika efendim. 
Sayın Gülcügil, size hitaben herhangi bir hakaret 

amiz kelime söylemediler. Ama zatıâliniz.. (Gürültü
ler). 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Ben ona 
söylemedim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin. 
Sayın Arıkan belki, belki değil, ben inanıyorum ki, 
isteyerek çıkmadı ağzınızdan; ama sizden istirham 
ediyorum, böyle kelimeleri konuşmamaya dikkat ede
lim, Senatoyu korumaya mecburuz, lütfedin, Böyle 
bir şey ağzımdan çıkmadı, deyin meseleyi halledelim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Arkada 
oturan arkadaş bana «Deli» diyor. Bana deli diyene 
ayni şekilde mukabele ederim. 

BAŞKAN — Kim dedi efendim, kimse demedi. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Arkada

ki arkadaş. 
BAŞKAN — Duymadım efendim, duymadım. Bir 

dakika efendim. Müsaade edin efendim. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Teessüf 

ederim. 
BAŞKAN — Demedi efendim. Müsaade edin 

efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkanım, ben 

de sataşma ve zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Ona verin artık» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Muhterem arkadaşlar, eğer 54 ncü maddeyi bu 

manada kullanır isek, yani kullanılmış olduğu mana
da kullanır isek Meclisin, müzakeresine devamına 
imkân göremiyorum. Bu itibarla istirham ediyorum 
arkadaşlarımdan, bu meseleyi burada keselim. Bu 
meseleyi eğer görüşmek istiyorsanız, söylediğim mad
delerle görüşün, istirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, direni
yorum. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
direniyor, oylayın mesele bitsin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, 58 nci madde sarih. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, siz hak

sız hareket ettiğiniz için direniyorum. 54 ncü madde

ye göre usule uygun olarak oylamak mecburiyetinde
siniz, bu muameleyi yerine getirmeniz lâzımdır. Na
sıl olsa ekseriyette olan Adalet Partili arkadaşlar ka
bul etmeyecekler; ama siz gene hukuka uyun. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, usule göre mevzu 
henüz görüşülmedi.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Direndiğime göre 54 
ncü madde gereğince Genel Kurula başvurmak zo
rundasınız sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, 54 ncü maddeye.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kabul etmeyecekler; 

ama hiç olmazsa hukuka uyun. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, Anayasanın saraha

ten menettiği bir meseleyi ben Tüzüğe uygun bula
mam efendim, rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, öner
geyi okuyun, eğer öyle ise ben istifa edeceğim; yok
sa, siz utanç duymayacak mısınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ?.. Yok. 
Sayın Öztürk, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde 

günlerdir devam eden öğrenci boykotuyla ilgili ola
rak gündem dışı söz istiyorsunuz, buyurun Sayın 
Öztürk. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır Sayın Başkan, 
siz İçtüzüğü çiğneyemezsiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, istirham ede
rim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Çiğnetmem. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sizin bu şekilde Ge
nel Kurulun müzakeresine mani olmak istemenize 
ben de müsaade etmem. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Bu konuşma
lar size yakışır mı? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siz yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, rica ediyorum 

efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, siz saygılı ol

muyorsunuz. 
2. — Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı'nın, Anayasa 

ve Hürriyet Bayramı konusunda gündem dışı demeci. 
BAŞKAN — Sayın Tığlı, Anayasa Bayramı mü

nasebetiyle gündem dışı söz talep etmişsiniz. Kısa ol
ması ricasıyle buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hani söz 
vermiyordunuz?.. (A. P. sıralarından «2 kişiye gün
dem dışı söz vereceğini ifade etti» sesleri) 

BAŞKAN — Eğer, benim yanlış yaptığım bir iş 
varsa, Tüzüğe göre benim hakkımda da muamele is
tersiniz efendim, o kadar. 
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milliyetçiliği olarak ifade etmiştir. Bu ifadesiyle Ana
yasa; Türk milliyetçiliğini gerçek ahlâkı, gerçek insa
nî duyguyu getirmiştir. Hatları ve hudutları kesin ve 
açık olarak ahlâkın en yüksek seviyesini getirmiştir. 
Tasaya ortaklık,- yanlış anlaşılmasın kasaya değil; ta
saya ortaklık, insanlık ahlâkının en yüksek seviyesini 
teşkil eder. Hiç bir cemiyette insan sevgisinden, in
san tasasına ortaklıktan daha üstün bir ahlâkî seviye 
yoktur ve hattâ mülâhaza dahi edilemez. İslâmın da 
Tanrı inancından sonra en yüksek davası insan sevgi-
sidir, insan tasasına ortaklıktır; hatta yegâne davası 
budur. Böyle bir milliyetçiliği Anayasamız kesin ola
rak ortaya koymuş olduktan sonra, bunun gereği ne 
olabilir; diye mütalaa edilir. Ne olabilir? Getirmiş, 
getirmemiş. Bu büyük sorunun ve sorunun cevabını 
Anayasamızın 8 nci maddesi vermiştir. «Bütün Dev
let müesseseleri, Devletin bizzat kendisi ve kişiler 
Anayasa ile mukayyettir»' demiştir. O halde, Devlet 
bu büyük irşadın karşısında çıkaracağı kanunlarla 
Türk vatandaşmın tasasına ortaklığını ispat etmek 
mevkiindedir. 

SIRRÎ ATALAY (Kars) — 58 nci maddeye göre 
söz verin öyleyse. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurunuz. Konuş
maktan vaz mı geçtiniz?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hayır Sayın Baş
kan, vazgeçtim diye bir şey yok, arz edeyim : 

Sizden önce vazife gören Sayın Başkan benim söz 
sıramı tespit etmişti, ama gerçekten o zaman benden 
önce söz talebi vardı. Başkanlığın benim için verdiği 
söz sırasındaki devamlılıkla, diğer arkadaşlarım için 
bu devamlılığın bir olmaması... (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, yapmayın Al
lah aşkına. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Böyle Başkanlık 
hakikini devamlı olarak kullanmayan bir Başkanlıkta, 
benim kalkıp da konuşmamın bir anlamı yoktur. 
Keyfî hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Anayasa ve Hürriyet Bayramı münasebetiyle res

mî teşekküller arasında resmî ziyaretten ibaret kalan 
bu merasimi görilümce kâfi görmediğim için ve bil
hassa fazilete, adalete aşık Türk Milletine emanet 
edilmiş olan bir Anayasanın her şeyden evvel onun 
gerçek mümessilleri arasında bayramının yapılması 
ve fakat bu Bayramın bir 30 Ağustos Bayramı gibi 
hesabı görülmüş, o kutsal günü yaratmış olan gazi ve 
şehitlere ebedî minnet şükranı ifadesiyle kalmayıp, 
onun seneden seneye «Nesi tatbik edilmiş, neyi edil
memiş, Anayasa ne getirmiş, ne götürmüş» onun he
sabının Yasama Meclislerinde verilmesinin daha uy
gun olduğu kanaatiyle geçen sene de olduğu gibi bu 
sene de söz almiş bulunuyorum. 

Her şeyden evvel Anayasayı yürütecek tek organ, 
Yasama Meclisleri olması itibariyle Türk Milletine 
karşı uygulamayı yemin ile taahhüt etmiş olan Yasa
ma Meclisleri onu yine Türk Milletinin huzuruna ge
tirip bu Millete Anayasa yoluyle neyin getirildiğini 
ve ne hizmet verildiğinin ifadesi, bayramın mahiyetiy
le kabili telif olabilir. Ben de Türk Milletinin bir 
mümessili olarak; fakat zatıma ve şahsıma münhasır 
olma'k üzere duygularımı ifade etmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Anayasamız her şeyden evvel milliyet mefhumun

da onu hayalîlikten, hissîlikten, meçhullükten ve müp-
hemlyetten kurtararak, Türk milliyetçiliğini kıvançta, 
kaderde ve tasada ortaklık şuuruna dayanan Türk 

Şimdiye kadar tasa ortaklığını gösteren, daha doğ
rusu Devletin Türk vatandaşına sahip olduğunu gös
teren bana göre bir tek kanun dahi gösterilemez. 
Yalnız bir tek kanun istisna edilirse, gösterilemez. O 
da Sayın Erim Hükümeti zamanında, onun şahsen 
gerçekten inançlı, kararlı ve realist bir insan olarak, 
«eğer gerçek değer, vergi değeri üzerinden kamu
laştırma kanunlaşmazsa çekilirim» demek suretiyle 
vergi değeri esasını Anayasaya getirmek suretiyle top
rak reformunun bugün kuvveden fiile inkilâp etme
sine sebep olmuştur. Artık Türk Devleti toprak mev
zuunda Türk vatandaşına bu kanunla sahip olmuştur. 
Büyük hizmet verilmiştir. 

Bu itibarla, Sayın Erim Hükümetine böylesine 
Devletine sahip olmanın, Anayasal reformların ancak 
bu sayede mümkün olacağını düşünmenin gayreti 
içinde bulunmasından dolayı elbette şükranlarımı ifa
de etmek isterim. 

Anayasanın getirdiği ikinci bir davadan daha bah
sedeceğim. 

Bu dava, emeğin namusu davasıdır. Hizmetin, işin, 
emeğin hakkının verilmesi davasıdır, bu dava emeğin 
fazileti davasıdır. Evet «Anayasamız Türik içtimaî ve 
iktisadî hayatı adalete ve tam çalışma esasına göre 
düzenlenecektir.» der. Hüküm bu, millî emir bu, mil
lî misak bu, büyük reform bu. Türk İçtimaî ve ikti
sadî hayatı adalete ve tam çalışma esasına göre dü
zenlenecektir, der. Bu ne zaman müzakere olunmuş-
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tur; hangi grup, hangi iktidar, hangi muhalefet bunun 
anlamını ortaya koymuştur? Bunun hesabını, Anaya
saya sadakat yemini etmiş bir senatör olarak sormak 
istiyorum, bunun anlamı nedir? Hüküm budur. Ge
rekçe, topyekûn Türk Milletinin insanlık haysiyetine 
yaraşır yaşamasını sağlamaktır. Gerekçe de bu. Ne 
çıkarılmıştır, hangi kanun çıkarılmıştır? Evet, itiraf 
etmek lâzımdır ki, bugün Türk Devleti, sadece, va
tandaşın ölüsüne sahiptir. O ölünce sokakta kalmaz, 
onu mutlaka mezarına götürür; işte o kadar. Türk 
vatandaşının garantisi sadece mezardır. Onu sokakta 
bırakmaz; ama ölünceye kadar Türk vatandaşı sokak
tadır. İşin açığı bu. Onun vazgeçilmesi mümkün ol
mayan, feragati mümkün olmayan bir arsası dahi bu
gün sömürü sermayesinin elindedir. Onun arsası, evi 
dahi sömürü sermayesinin istismarına terk edilmiştir. 
Bu vatandaş nerede çalışacak, hangi evde yatacak, bu
nu düşünen iktidar olmamıştır. 

Toprak Reformu Kanunu ile, «Türk köylüsü şu 
kadardan fazla toprağa sahip olamaz.» dedik, bunu 
şerefle dedik; ama asalak sermaye sahibi, şu kadar
dan fazla eve sahip olamaz, şu kadardan fazla arsa
ya sahip olamaz, diyemedik. O isterse bütün çarşı -
pazarı satın alır; evsiz bırakır vatandaşları, bin evlik 
arsa alabilir; buna kanun mani değildir. Asalak ser
maye, imtiyaz sahibidir. Türkiye'de; ama elinin nası-
rıyle toprağı eşecek olan vatandaş, 301 de nüm topra
ğa sahip olamaz, bir dönüm fazla alamaz, milyonları 
dahi olsa alamaz; ama asalak sermayenin m;Iyon!an 
varsa şehri satın alabilir. 

İşte ben, bu vesileyle Anayasanm Bayramını yap
mıyorum. Anayasa hukuken mer'i ise, tatbikat ola
rak mülgadır, diyorum. 

Teessürlerimi arz etmek için çıktım, saygılar su
narım. (M. B. G., Cumhurbaşkanınca S. Üyeler Gru-
pu ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

3. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, bir süre ön
ce Milli Türk Talebe Birliğinin yaptığı bir deneme sı
navında öğrencilere dağıtılan bildiri konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Erzincan Üyesi Sayın Niyazi Unsal, 
«Bir süre önce Millî Türk Talebe Birliğinin yaptığı 
bir deneme sınavında öğrencilere dağıtılan bildiri üze
rinde» söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Unsal. 
Kısa olmasını istirham edeceğim, gündemde çok 

mühim meselelerimiz var. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan ve 

sayın senatörler; 

Bir süre önce Millî Türk Talebe Birliğinin düzen
lediği bir deneme sınavında öğrencilere dağıtılan sı
nav broşüründe yer alan bir bildiri üzerinde durmak 
için söz aldım. 

Sanırını bu bildiriyi sizler de gazetelerden okudu
nuz. Son günlerin ilginç gelişmelerini ve bazı çevre
lerin demokratik düzene yönelim çalışmalarım en gü
zel belirleyen bu bildiri ilk hedefte 65 bin öğrenciye 
dağıtılmıştır. 65 bin öğrenci bu bildiri yolu ile Ata
türk'e, devrimlere, Anayasaya, demokratik düzene ve 
tüm bilimsel verilere karşı çıkmaya çağırılmıştır. 

Konuyu iyi değerlendirmek için, izninizle bildirinin 
bazı bölümlerini bir defa da burada okuyalım : 

«Devlet ve milletin büyük çapa ermiş yedi asırlık 
hayatında, ilk iki buçuk asrını aşk, vecd, fetih ve hâ
kimiyetle süsleyici, üç asrını kaba softa ve ham yobaz 
elinde kündeleyici, son bir asrını Allah'ın Kur'anında 
«Beelhüm Âdâl»' dediği hayvandan aşağı taklitçilere 
kaptırıcı, en son yarım asrını da, işgal ordularının 
bile yapamayacağı bir cinayetle, Türlk'ü madde pla
nında kurtardıktan sonra ruh planında helâ'k edici 
tam dört devre bulunduğunu gören, bu devreleri yük
seltici aşk, süründürücü satıhçılık, çürütücü taklitçilik 
ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi; evet 
şimdi, beşinci devrenin kapısı önünde dimdik bekle
yen bir gençlik... 

Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün 
dikeyleri yatay hale getirecek bir nida kopararak mu
kaddes emaneti ne yaptınız diye meydan yerine çıka
cağı günü bekleyen bir gençlik... 

Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, 
kininin, öcünün davacısı bir gençlik... 

Halka değil, Hakka inanan, Meclisinin duvarında 
«Hâkimiyet hakkındrr» düsturuna hasret çeken, ger
çek adaleti bu inanışta ve halis hürriyeti Hakka kö
lelikte bulan bir gençlik... 

Bugün komik üniversite, hokkabaz profesörü, ya
lancı ders kitabı, çıkartma kâğıdı şerhi muzahrafat 
kanalı sokağı, fuhuş albümü gazetesi, şaşkına dönmüş 
ailesi ve daha nesi ve nesi, hâsılı güya kendini yetiş
tirecek bütün cemiyet müesseselerinden aldığı zehirli 
tesiri üzerinden silkip atabilecek, kendi öz talim ve 
terbiyesine, telkin ve temniyesine memur vasıtalara 
kadar nefsini koruyabilecek, tek başına onlara karşı 
durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlik sava
şını kazanabilecek bir gençlik...» dedikten sonra : 

«Genç adam! Bundan böyle senden beklediğim 
manevî babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu 
kıtası büyüklüğünde dava taşını da gediğine koymak
tır. 
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Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes! 
Ey kahpe rüzgâr, artık ne yandan esersen es!» di

ye) bitiyor. 
Sayın senatörler; 
Çizilen tabloyu ve gençliğimizden isteneni dinle

diniz. Bildiride açık seçik; Anayasaya, devrimciler, 
demokratik düzen, bilimsel veriler ve devrimleri ya
panlar kötülenmektedir. Şimdi bunları sıra ile ele 
alalım : 

Giriş bölümünde Devlet ve millet hayatını bazı 
devrelere ayırmış. Bunlar içinde Atatürk ve Cumhu
riyet Dönemine özellikle ağırlık vererek şu dili kul
lanmıştır. 

«En son yarım asrını da, işgal ordularının bile ya
pamayacağı bir cinayetle, Türk'ü madde planında 
kurtardıktan sonra ruh planında helak edici bir dev
re...^ 

Bu devreyi; yani Kurtuluş Savaşımızın başından 
Cumhuriyetin 50 nci yılına kadar olan süreyi, genç
liğin; «Sürüridürücü satıhçılik, çürütücü taklitçilik ve 
öldürücü küfürcülük» diye yaftalaması istenmektedir. 

Demek ki Türk'ü ve Türkiye'yi kurtaran Atatürk 
ve arkadaşları Türk'ü ve Türkiye'yi kurtarmakla iş
gal ordularının bile yapamayacağı kötülüğü yapmış
tır. işgal ordularının işleyemeyeceği cinayetleri işle
miştir. Yapılan kötülük nedir? İşlenen cinayetler ne
lerdir? Türk'ü ruh planında helak edici durumlar ne
lerdir? Bunları bildirinin bu bölümünden anlamak 
mümkün değildir; ama bildirinin devamı okununca 
bunların neler olduğu, hangi amacı güttüğü anlaşıl
maktadır. Bakın bu ifadenin hemen altında gençliği 
isyana ve öç almaya çağıran şu ilginç ifadeye rastlı
yoruz :i 

«Dininin, dilinin, beyninin, ırzının, evinin, kininin, 
öcünün davacısı olan bu mukaddes emaneti ne yap
tınız diyen ve yeni kurbağa diliyle haykıracağı günü 
Kollayan bir gençlik»' dedikten sonra bu ifadelerle ne
yi ya da neleri hedeflediğini belirleyen şu ifadelere 
geçiyor? :' 

«Halka değil, hakka inanan; Meclisinin duvarın
da «hâkimiyet hakkındır» düsturuna hasret çeken, 
gerçek adaleti bu inanışta ve halis hürriyeti hakka 
kölelikte bulan bir gençlik.» 

Böylece yukarıda kapalı bulduğumuz ifadeler daha 
ha açıklık kazanmış ve neleri hedeflediği ortaya çık
mıştır., 

50 yıldır hilâfetin kalkmasını, halifenin kovulma
sını hazmedemeyenler bekledikleri günün yaklaştığı
nı sanıyorlar. Akıllarınca hilâfet fermanı hazırlar gi-
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bi, bildiriler hazırlıyorlar, demeçler veriyorlar, kar
şı devrimlere ortam hazırlıyorlar. Gençleri bu yolla 
demokratik kuramları tahribe, Anayasal düzeni yık
maya zorluyorlar. 

Halk egemenliği ile hak egemenliğini ayıramayan 
aptallar, Yüce Meclisin duvarındaki yazıya gözünü 
dikmiş, onu kazımak, yerine din esasını yazdırmak is
tiyorlar. Var oluşumuzu, özgürlüğümüzü böyle bir 
bildirinin yayınlanmasını bile o yüce söze borçlu ol
duğumuzu unutuyorlar. Layikliğin ne demek olduğu
nu bilmiyorlar, Anayasayı anlamak istemiyorlar. 

Halk egemenliği ile, hak egemenliği ayrı ayrı şey
lerdir. Bunları bir arada değerlendirmeye, birini di
ğerine eş saymaya olanak yoktur. Türk halkı bu il
kelliğin sınırını 1923'terde aşmıştır. O sınıra Türk 
halkını bir daha çekmeye kimsenin gücü yetmez. Türk 
halkı hak egemenliğinin ne demek olduğunu anlıyor 
ve onu nerede, ne zaman kullanacağını iyi biliyor. Bu 
zorlamayı yapan yobazların anlayamayacağı ve bile
meyeceği ölçüde hak egemenliğine Türk halkının say
gınlığı vardır. Bu saygınlığı zedelemeye, güncel işler 
arasına katmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Türk gençliğin Türkiye'yi geriye değil, ileriye gö
türecektir, görevi budur, ona yaraşan budur. Tüm 
dünya ulusları çağdaş olmak savaşında yarışırken, bi
zim bunları konu etmemiz sadece düşündürücüdür. 

Bakınız sayın senatörler, aynı yazının bir yerinde 
ne diyor; «Bugün komik üniversite, hokkabaz profe
sörü, yalancı ders kitabı, çıkartma kâğıdı şerhi, mü-
zahrefat kanalı sokağı, fuhuş albümü gazetesi, şaşkı
na dönmüş ailesi ve daha nesi nesi. Hâsılı güya ken
dini yetiştirecek bütün cemiyet müesseselerinden aldı
ğı zehirli tesiri üzerinden silkip atabilecek, onlara 
karşı durabilecek ve çetinler çetini destanlık savaşını 
kazanacak bir gençlik.» evet gençlikten istenen budur. 

Üniversite komik, profesör hokkabaz, ders kitabı 
yalancı, sokak pislik kanalı, gazeteler fuhuş albümü, 
bütün kurumlar zehirli tesir yapan yer olarak tanım
lanıyor ve bütün bunlara gençliğin karşı çıkması, ken
di öz kültürüne dönmesi isteniyor. Gençleri bu uğur
da tek başına da olsa savaşa çağırıyor. 

Sayın senatörler, 
Tüm bunları bir imza sahibi istese bu kadar 

önemsemezdim. Kendine özgü düşüncenin sonucu sa
yardım; ama durum böyle değil. Bunu bir talebe ku
ruluşu yazıyor ve yayınlıyor. Bununla da kalmıyor; 
65 bin öğrencinin sınav broşürüne koyuyor. 

Şimdi tüm ilgililerden soruyorum : Bu yazı ile il
gili bir işlem başlamış mıdır? Başlamamışsa, bunun 
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nedeni nedir? Kurtuluş Savaşım yapanlara, işgal or
dularının bile yapamayacağı kötülüğü yaptılar, cina
yetleri işlediler diyenlerden bunların hesabı sorulma
yacak mıdır? 

Anayasal düzeni tanımadığını söyleyen ve Mecli
sin duvarına «Hak düzeni»1 yazılsın diyenlere gereken 
karşılık verilmeyecek midir? Meclisin duvarına yazı
lan o yazı kanla silinir. Akıtabilecek babayiğit varsa 
buyursun. 19 Mayısta Atatürk'ün etrafında toplanan 
halk yazdı onu oraya. Bu yazgının değişmesini iste
yenler, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de 
kafalarını halk duvarına çarpacaklardır. 

Halk duvarı, devrimlerin önünde, Atatürk'ün izin
de dim dik ayakta durmaktadır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Millet, 
millet. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Atatürk'e, onun 
kurduğu düzene dil uzatan gafiller bunu böyle bilsin
ler. Bizim hedefimiz ileridir, geri değil. Öz diline sa
hip olamayanlar, onu öğrenip kullanamayanlar, di
nine de sahip olamazlar. 

Son günlerde Türkçe konuşan, Türkçe yazan düş
manlığı başlamıştır. Kendi öz dilini, kendi öz deyimi
ni silip, yerine Arapça, Farsça ya da başka dili ya
zanın ben Türklüğünden şüphe ederim. 

Yazdıkları yazıda, «Gerekçe»' yazanların bu de
yiminin silinip yerine Arapça kökenli «Esbabı mu
cibe» yazıldığı, «Kişisel» deyiminin silinip yerine 
«Ferdî» yazıldığı söylenmektedir. Bu yazıda da Türk-
çemiz «Kuşdili» olarak nitelenmektedir, Türkçe kü-
çümsenip kötülenmektedir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Türk değiller
dir. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Tüm vatandaşla
rın, bu dil ve din yobazlarıyle mücadele etmesi kaçı
nılmaz; hale gelmiştir. Yıllardır solcuları rejim düşma
nı gösterenlerden bir şeyi daha öğrenmek istiyoruz. 
Bu bildiriyi yayınlayanların amacı nedir? İktidar eli
nizde olduğuna göre bunlarla ilgili ne yapmayı düşü
nüyorsunuz? Sudan bahanelerle gazete ve dergi top
lattıran savcılar neden susuyorlar? Bunların karşılığını 
ilgi ile bekliyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, benim 

bir talebim vardı. 
BAŞKAN — Rica ettim onu, vazgeçtiniz her hal

de. 

4. — Ankara Valisi Dr. Şerif Tüteri in, Cumhu
riyet Senatosu Üyeliğine seçildiğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/631) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 9 Mayıs 1975 gün ve 2871 -6203 sayılı ya

zınız. 
3 Mayıs 1975 tarihinde vefat ettiği ilgi yazınızla 

bildirilmiş olan Ecvet Güresin'den boşalan üyeliğe, 
Ankara Valisi Dr. Şerif Tüten'in seçilmiş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

5. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Şerif Tüteri 
in, Anayasanın 77 nci maddesi gereğince and içmesi. 

BAŞKAN — Sayın Şerif Tüten burada olduğuna 
göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 77 nci ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 2 nci maddesi ge
reğince kendilerini yemine davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Tüten. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Şerif Tüten andiçti) 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Hayırlı uğurlu olsun efendim. 

6. — Iran Şahı Muhammet Rıza Pehlevi'nin res
mî daveti üzerine İran'a giden Cumhurbaşkanı Fahri 
S. Korutürk'e, Cumhuriyet Senatosu Başkanı M. Te
kin Arıburım'un vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/626) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
takdim1 ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin resmî da

veti üzerine, 2 Haziran 1975 Pazartesi günü Ankara' 
dan uçakla Tahran'a hareket ve 7 Haziran 1975 Cu
martesi günü avdet etmem kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü mad
desi gereğince, dönüşüme kadar; Cumhurbaşkanlığı
na, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın M. Tekin 
Arıburun'un vekillik edeceğini arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
7. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabrı Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, (3/623) 
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BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resi vardır, takdim ediyorum. 

Cumhuriyeti Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh

san Sabri Çağlayangirin dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Milli Sa

vunma Bakanı Ferid Melen e, Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan Öztrak'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/628) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezkere
sini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev île yurt dışına gidecek olan Millî Savunma 

Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar; Miüî Sa
vunma Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
9. — Görev ile yurt dışına giden Adalet Bakanı 

İsmail Müftüoğlu'na, İçişleri Bakanı Oğıızhan Asil-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/621) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tez
keresini takdim ediyorum. 

Cumhuriyel: Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Adalet Bakanı İsmail 

Müftüoğlu'nun dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Başba

kan Süleyman Demirel'e, Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/622) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tez
keresini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet, Senatosu Başkanlığına 
29 - 30 Mayıs tarihlerinde yapılacak NATO Zirve 

toplantısına katılacak Heyete Başkanlık etmek üzere 
Brüksel'e gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel' 
in dönüsüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan' 
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
/ / . — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Sey
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/629) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişle
ri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Fleyetin bilgilerine sunulur. 
12. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Yılmaz Ergenekona, Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/624) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezkere
sini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Ba

kanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un dönüşüne ka
dar; Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanı Halil Başol' 
un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 
BA.ŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
13. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç a, Devlet 
Bakanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/625) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resini takdim ediyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın dönüşüne 
kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Dev
let Bakanı Gryasettin Karaca'nın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahrİ S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
Muhterem arkadaşlarım; yarınki, 4 . 6 . 1975 Çar

şamba günü saat 15,00'de Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı yapılacaktır. Bilgilerinize arz 
ederim. 

14. — İmar ve İskân Bakam Nurettin Ok'un, 1757 
sayı!; Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
teklifinin havale edilmiş olduğu komisyonlardan alı
nacak üçer üyeden kurulu bir geçici komisyonda gö
rüşülmesine dair tezkeresi. (2/88, 4/241) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa ' 

Millet Meclisinin 29 . 5 . 1975 tarihli 82 nci Bir
leşiminde öncelikle görüşülerek işarî oyla kabul edilen 
25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanım teklifinin Cumhuriyet 
Senatosunda havale edilmiş bulunduğu İçişleri, Bayın
dırlık, îmar ve İskân, Dışişleri Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plan Komisyonlarından alınacak üçer 
üyeden kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Önergede derpiş edildiği üzere bir geçici komisyon 
kurulacaktır. 

15. — 29 - 30 Mayıs 1975 tarihleri arasında Brük
sel'de yapılacak Nato Zirve Toplantısına Kütahya Se
natörü Osman Albayrak'm katılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/627) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var, tak
dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
29 - 30 Mayıs 1975 tarihleri arasında Brüksel'de 

yapılacak Nato Toplantısına Türk Parlamentosundan 
Kütahya Senatörü Osman Aibayrak'ın katılması hak
kındaki Dışişleri Bakanlığından alınan 23 . 5 . 1975 

tarihli ve MGGM/MGED : 1010 - 75/SİA - 2382 sa
yılı yazının sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu hususta Anayasamızın 78 nci maddesine göre 
alınacak kararın gönderilmesini saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsalın, Türkiye 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan and-
l aşmalar a dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/644) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim 
ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Un

sal tarafından Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
sunulan ve Başkan tarafından da İçtüzüğün 6 nci 
maddesinin 8 nci bendine istinaden yapılması gerekli 
işlem hakkındaki görüşünü bildirmesi maksadıyle 
29 . 1 . 1975 tarihinde Başaknlık Divanına havale 
edilen 9 . 1 . 1975 tarihli önerge üzerine, Divanca; 
gerekli istişari görüşmeler yapıldıktan sonra : 

Meclis Araştırması, Anayasamızın Cumhuriyet 
Senatosuna da tanıdığı 4 denetim yolundan birisidir. 
Diğer 3 denetim yolu; soru, genel görüşme ve Meclis 
Soruşturmasıdır. (Madde : 88) 

Gensoru şeklindeki denetim yolu ise, bilindiği 
gibi, sadece Millet Meclisine tanınmış bir yetkidir. 
(Madde : 89) 

Anayasamızın tarifine göre Meclis Araştırması, 
belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incele
meden ibarettir. 

İçtüzüğümüz; bu tarifi 133 ncü maddesine aynen 
almış, Araştırma önergesinin şekli, ne suretle işleme 
tabi tutulacağı ve nasıl sonuçlandırlıacağı hakkındaki 
hükümleri de 134 - 138 nci maddeleriyle tespit et
miştir. 

Sözü edilen önergenin (Araştırma Komisyonu) 
kurularak incelemeye tabi tutulup tutulamayacağı 
açısından üzerinde bilhassa durulması gereken husus; 
önergenin belli bir konuyu mu, yoksa pek çok ko
nuyu mu ihtiva ettiği noktası olup, bu ise takdiri 
bir yetki bulunduğundan ve ancak Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunca kullanılması uygun olacağı 
görüşüne varılmış ve bu görüşün Başkana sunulması 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurula saygıyle arz olunur. 
M. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Ne sözü efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Daha üzerinde bir muamele yok 

efendim, müsaade buyurun. 

17. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'in, Türkiye 
ile Amerikan Birleşik Devletleri arasında yapılan 
Andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/21) 

BAŞKAN — Araştırma önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü mad

desi uyarnıca aşağıdaki araştırma önergemin işle
me konulmasını saygılarımla rica ederim. 

Erzincan Senatörü 
Niyazi Unsal 

Giriş : 
Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye yaptı

ğı askeri yardımın kesilmesi için bu ülke meclislerin
de açılan görüşmeler aylardır sürüyor. Uzun görüş
me ve tartışmalar içinde Türkiye'ye yapıldığı söyle
nen yardımlar kesilme noktasına gelmiştir. 

Şüphesiz bu yardımın «yapılması» «ya da» ke
silmesi, yardımı yapanın bileceği bir iştir. Bu ko
nuda yardım edilenin yardım yapana bir diyeceği 
olamaz. 

Ne var ki, bildiğimiz kadarıyle uluslararası siyasî, 
askeri, ekonomik ve kültürel alanlarda sürdürülen 
ilişkiler taraflar arasında düzenlenen bir anlaşma 
uyarınca yürütülür. Bu ilişkilerin nasıl ve neye göre 
yürütüleceği, niteliği ve niceliği bu anlaşmalarda 
belirlenir. Anlaşmalar sonucu devletlerin birbirine 
verdiklerinin «yardım mı» «karşılıklı mı?» ya da 
anlaşmalar gereği «yükümlülük mü» olduğu bü an
laşmalarda yer alır. 

Şüphesiz, bizim de Amerika Birleşik Devletleriyle 
üzerinde durulan konularda ilişkilerimiz olmuştur; 
ama bu ilişkilerin nasıl ve neye göre yürütüldüğü, 
arada yeterli bir anlaşmanın bulunup bulunmadığı iyi 
bilinmemektedir. Son yıllarda arka arkaya ortaya 
atılan tartışmalar, Amerika Birleşik Devletlerinde 
açılan görüşmeler bu görüşü doğrulamaktadır. 

Artık, Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız 
araç, gerecin ya da aktüel deyimiyle yardımların ne
ye göre verildiği, karşılığında nelerin alındığını her
kes öğrenmek istiyor. Geçmişte Amerika bu konu-
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yu birkaç kez ele almış, her defasında konuya işine 
geldiği açıdan bakmıştır. 

Her defasında, Türkiye'ye verdiklerini «yardım» 
olarak göstermiş ve dünyaya böyle yayrmştır. 

1942'lerde Alman Harbine Türkiye'yi zorladığı 
günlerde, İnönü Hükümetinin Kıbrıs çıkarması sıra
sında, Ecevit Hükümetinin son Kıbrıs Barış Hare
kâtında aynı görüşü savunmuş ve bilinen tehdidini 
savunmuştur. Bu tehdit hepimizin bildiği, «Yardımı 
keserim.» 

Elbette böyle tehditlerle Amerika Birleşik Devlet
leri Türkiye'yi dümen suyuna sokamaz. Amerika 
Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye verdiklerinin «yar
dım» olmadığını bilmeyen yoktur . Dolaylı ve dolay
sız yollarla Amerika'nın Türkiye'den neleri götür
düğünü herkes bilmektedir. Bizce, üst bir siyaset 
adamımızın ünlü deyimiyle «Tesislerde Türk Hal
kını hangi geleceğin beklediğini düşünmeyen ve he
saba katmayan yoktur. Harbi daha uzak ülkelerde 
karşılamak uğruna düzenlenen «yardım» oyunu bo
zulurken zor durumda kalan Amerika olacaktır. 

Türk halkı artık bu oyna gelmeyecektir. Amerika 
Birleşik Devletleri ile arasındaki askeri, siyasî ve 
diğer sahalardaki ilişkilerin tümünü aydınlığa çıkara
caktır. Son davranışı ile Türkiye'ye bu fırsatı ver
miştir Amerika... Artık kimin kime yardım ettiğini, 
kimin kime oyun oynadığını, kimlerin kimleri sö
mürdüğünü herkes öğrenecektir. 

«Türkiye'yi bir kaşık suda boğacağız», «Bizim 
yardımımız olmasa Türkiye ayakta duramaz.» «Ben
den aldığın silâhı izin almadan kullanamazsın.» 
«Benden izinsiz tarlana haşhaş ekemezsin.» diyenle
rin ve ilişkilerini bir «baskı» unsuru olarak kulla
nanların verdiklerine karşılık Türkiye'den neleri gö
türdükleri ve telâşlarının asıl nedeni gözler önüne 
serilecektir. Üslerde yarın patlayacak nükleer silâh
ların bedeli, «Yardımı keserim» diyenlerden ve bu
na göz yumanlardan istenecektir. 

Hiçbir ulus diğerine karşılıksız yardım yapmaz. 
Bunu biz de beklemiyoruz. Amerika Birleşik Dev
letleri de beklememelidir. Amerika Birleşik Devlet
leri, değil Türkiye'ye, müttefiki olduğu her ülkeye 
yerdiklerinin karşılığını fazlası ile almaktadır. Bu ger
çek ortaya konmalıdır. Konu, üzerinde önemle duru
lacak noktaya gelmiştir. Aylardır sorumsuzca yapı
lan konuşmalarla ulus onurumuz zedelenmiştir. 

Amerika'nın ve tüm ilgililerin «yardım» değimini 
kullanmaya, hele bunu istismara hakları yoktur. Ame
rika'nın bize yardım ettiği doğru değildir ve olamaz. 
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Varsa derhal kessin... Biz başımızın çaresine bakarız. 
Aylardır dinledik, şimdi biz konuşacağız. Her konu
yu enine, boyuna didikleyeceğiz, her şeyi ortaya dö
keceğiz. Kimin, kimi sömürdüğünü açığa çıkaraca
ğız. Yüce Türk Ulusuna «yardım» almadan yaşamanın 
yollarını öğreteceğiz. Bunun için son günlerin tartışma 
konusu yardımların mana ve mahiyetinin iyi bilin
mesinde ulusal yarar vardır. Bu yararı sağlamak, Yüce 
Senatoya, Hükümet ilgililerine, gerekirse kamuoyuna 
sağlıklı bilgi vermek, aylardır dünya kamuoyunda 
yaratılmak istenen yanlış havayı düzeltmek için Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü maddesi uya
rınca aşağıda belirtilen konularda bir Cumhuriyet 
Senatosu araştırması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Araştırma açılması istenen konular : 
î. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ara

sında bugüne kadar askerî, siyasî, ekonomik ve kül
türel alanlarda yapılan anlaşmaların : 

a) Her iki ülkeye sağladığı haklar ve yükümlü
lükler, 

b) Haklar ve yükümlülüklerin kullanılmasında 
gösterilen uyum, varsa aksaklıkların kimin tarafın
dan yapıldığı ve sonuçları? 

c) Anlaşmalar gereği verilen araç - gerecin kul
lanma ve denetleme hakkının nasıl düzenlendiği, 
verilen araç - gereç ve diğer maddî yardımlara karşı
lık nelerin alındığı, 

ç) Anlaşmalarda ülkelerin içişlerine karışma, ya 
da hükümranlık haklarını kısıtlayıcı bir yanın bulu
nup, bulunmadığı? 

d) Bugüne kadar alman ve verilenlerin hangi sa
halarda kullanıldığı?, 

2. Amerika Birleşik Devletlerinin NATO İttifakı 
dışında karşılıklı yardım, ya da ikili anlaşmalarla Tür
kiye'den sağladığı hakların ve bunlara dayalı olarak 
kurduğu tesislerin: 

a) Hangi amaçlarla ve nerelerde kurulduğu? 
Bunlara hangi hükümetler zamanında ve neye karşı
lık izin verildiği, bu tesislerin denetim hakkının ki
min yetkisinde olduğu ve son durumlarının nereye 
varacağı? 

b) Bu tesisleri kurmak için verilen arazinin neye 
karşılık verildiği?, değişen şartlarla durumlarının ne
ye varacağı?, bunlarla ilgili anlaşmaların olup olma
dığı?, 

c) Ticarî amaçlarla kurulan tesislerin, siyasî 
amaçlarla kurulanlarla ilişkisinin bulunup bulunma
dığı, bu tesislere girip çıkan hammadde ve araç - ge
reçlerin ve kazanç transferlerinin denetim hakkının 
bulunup, bulunmadığı?, 

ç) Tüm siyasal ve askerî alanlardaki ilişkilerin 
«yardım mı?» «karşılıklı mı?», yoksa anlaşmalar ge
reği «yükümlülük mü?» olduğunun araştırma konu
su yapılmasını teklif ederim. 

3 . 11 . 1974 
BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 134 ncü maddesi ge

reğince gündeme alınacaktır. 
Sayın Unsal ve Sayın Atalay söz istediler. Sayın 

Unsal açıklama yapmak için, Sayın Atalay da karar 
aleyhinde söz istediler. Ancak, okunan Başkanlık tez
keresinde, İçtüzüğümüzün 133 ncü maddesine veril
miş olan bu önergenin uygun olup olmadığı hususu
nun Genel Kurulda, Genel Kurulun takdirine bıra
kılmış olduğu ve bu itibarla gündeme alındıktan son
ra esas hakkında görüşmeden evvel verilmiş olan 
önergenin 133 ncü maddeye uygun olup, olmadığı 
müzakeresi yapılacaktır... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Onun için söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
O itibarla, gündeme alınacak ve bu söz talepleri

nizi kaydediyoruz. Müzakeresine başlama... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usûl hakkında. 
BAŞKAN — Usûl müzakeresi yapılacak efen

dim, o zaman söz vereceğim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, hayır Sayın 

Başkan; tatbikatınız yanlış olacaktır. 

BAŞKAN — Niye efendim? Buyurunuz, buyu
run, izah edin. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ayrıca izin verir mi
siniz? 

BAŞKAN — Hayır, oradan buyurun, Neye yan
lış olacak? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Çünkü, Başkanlık Di
vanı, Başkanın, böyle bir konuyu götürme yetkisi 
yoktur. Başkanın sadece içinde kaba, edep dışı ke
limeler bulunan bir önergeyi geri çevirme hakkı var
dır. Onun dışında önergeyi olduğu gibi gündeme al
mak zorundadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı görevini kötüye kul
lanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sözlerimi bitireyim 

Sayın Başkan. 
Sırf Amerika ile ikili ilişkiler vardır diye, Baş

kan açık ve seçik bir şekilde görevini kötüye kullanmış
tır. görevini ihmal etmiştir, aylarca önergeyi günde
me koymamıştır. Nihayet uzun tazyiklerden sonra, 
Başkanlık Divanından bu kararı getirebilmiştir. Bu 
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karar usule aykırıdır, binaenaleyh, gündjeme alına
maz. 

Doğrudan doğruya otomatikman İçtüzüğün 134 
ncü maddesine göre, önerge, araştırma Önergesi ola
rak gündeme girer. Yoksa, Genel Kurulda bu hu
susta bir usul müzakeresi açılması için gündeme alın
ması hususundaki beyanatınızın aleyhinde söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müsaade buyurun. 
Bu maddeler: Tüzüğümüzün 133, 134 ncü madde

leri, müzakereye cevaz veren maddeleri değildir. Şu
nu arz etmek istiyorum: 

133 ncü maddeye birgüna uymayan bir önerge ve
rilse, bunu Başkan mutlaka burada getirip okutacak 
demek midir? Böyle bir manası mümkün değil. Tü
züğe uymayan bir önergeyi Başkan işleme koyamaz. 
Başkanın o yetkisi vardır, o takdir hakkı vardır efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lütfen gösterin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başka yet
ki yoktur. 

BAŞKAN — Bunu müsaade buyurun, 134 ncü 
maddeye... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Var diye bir şey yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın Atalay yapmayın rica ediyo
rum. 134 ncü maddeye göre gündeme alındı. Bu söz
lerinizi o zaman söz ister, pekâlâ konuşursunuz. Ama 
şimdiden söz vermem, bu maddelere göre mümkün 
değildir. 

f SIRRI ATALAY (Kars) — Bu şekilde gündeme 
I koyamazsınız. Araştırma önergesi olarak gündeme 

koymak zorundasınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İşte efendim; rica ediyorum Sayın 

Atalay, ben de izah edeyim, zabıtlara girsin. 
Araştırma önergesi olarak gündeme girdi; ancak Baş

kanın bu önergenin 133 ncü maddeye uygun olup ol
madığı hususu gündeme önerge olarak; yani araştır
ma önergesi olarak girmiş olan önergenin müzakeresi 
sırasında usul müzakeresi yapılacak demektir. Bunu 
arz etmek istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başkanlık Divanın
dan nasıl getiriliyor, araştırma önergesi karakterinde 
midir değil midir?... Bu mümkün değildir. Bu ka
rakteriyle siz gündeme alamazsınız. Araştırma öner
gesi olarak gündeme almak zorundasınız. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Tüzük maddesine, ve
rilmiş olan bir önergenin uygun olup olmadığını tak
dir etmek, ya Başkanın hakkıdır, ya Genel Kurulun 
hakkıdır. Başkanın hakkı değildir denilmiş, Başkan
lık Genel Kurulun takdirine getirmiş meseleyi. Neyin 
hakkında konuşacaksınız artık efendim?... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Getiremez. Gündeme 
almak zorundasınız, görevini kötüye kullanmıştır, 
keyfî hareket etmiştir. 

BAŞKAN — Gündeme girmiştir efendim, müza
keresi sırasında usul hakkında da konuşmak hakkı
nızdır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Millet önünde bunla
rın hesabini teker teker vereceksiniz. 

BAŞKAN — Vermeye amadeyiz efendim, zabıt
lara giriyor. Sizin sözünüz de, bizim sözümüz de za
bıtlara giriyor. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teş
kilâtlanması, Silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi veril
mesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları (M. Meclisi : 11257; C. Senatosu : 
1/344) (S. Sayısı : 485) (1) 

(1) 485 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum 
Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanma
sı, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıy
le Millî Savunma Bakanlığına geçici yüklenmelere gi
rişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısının, günümüz koşullarında, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin modern teknik gelişmelere göre yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerini yenileştirmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına geçici yüklen
melere girişme yetkisinin biran önce verilmesinde ya
rar gören komisyonumuz, Genel Kurulda, gündemde
ki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü-. 
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şülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar al
tına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygiyle arz ederim. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Gündemimizdeki 485 sıra sayılı Ka
nun tasarısının gündemdeki diğer işlere takdimen gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının müzakeresiyle ilgili olarak Hükümet ve 
komisyon yerlerini almış bulunmaktadırlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Batur. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun tasarısnıın Senato Millî Savun
ma Komisyonundaki müzakerelerine maalesef başka 
bir yerde görevli bulunduğum için katılamadım. Şim
di tasarı üzerinde Grupumun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın senatörler... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Batur. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına mı konu

şuyorsunuz? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Eveı efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Batur, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grupu adına konuşuyor. Tescil için sordum 
efendim. 

Buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 

(Devamla) — Sayın senatörler; 
Tasarıya grup olarak olumlu oy vereceğiz; fakat 

bu oyu vermeden önce, eminim, hepimizin ve mille
timizin Hükümetimizden öğrenmek istediği bazı hu
suslar olacaktır. Şimdi bunları dile getirmeye çalışa
cağım. 

Gerek kendi basınımız, gerekse dış basın kana-
liyle dünya milletlerinin silâhlanma gayretlerini izli
yoruz. İzlediğimiz asıl önemli nokta, bu problemler 
üzerinde o milletlerin kamuoylarının ve Meclislerinin 
ne kadar büyük ilgi ve hassasiyetle durduklarıdır. 
Dört NATO devletinin askeri uçak seçimindeki yük
sek seviyeli müşterek girişimlerini takibediyoruz. 
Fransa'dan Mirage mi, Amerika'dan YF-16 veya 
YF-17 mi, İsveç'ten Saab mı seçelim konusu, bunun 
en tipik yeni misâlidir. Biz de ise kamuoyu ve Mec
lislerimiz bu konularda hiçbir resmî bilgiye sahip de
ğillerdir. 

Sayın senatörler; 
16C1 sayılı Kanunun hazırlanması ve Meclisleri

mizce kabulü esnasında bendeniz Hava Kuvvetleri
mizin Komutam idim. O sebeple konuyu biliyorum. 
16C1 sayılı Kanun, askeri yardımların azalmakla bir
likte devam edeceği, ancak devam edecek bu yardım
ların tutarı içinde modern silâh temini olanağı bu
lunamadığı gerekçesiyle hazırlandı ve sizlerce kabul 
edildi. 

Silâhlanma hamle veya yarışma biz başlamadık. 
Bunuda tekraren ifade etmek isterim. 

Şimdi şartlar çok değişti; Amerika'nın uyguladığı 
ambargo ve yardımı kesmesi meselesi ortaya çıktı. 
Bir hakikat daha ortaya çıktı: Millî menfaatlerimiz
le Amerikan menfaatleri çarpıştığı an, kaldırmak için 
çok uğraşıldığını müşahade ettiğimiz ambargo teh
didi her an bizi yine bekleyecektir. Bu sebeple, Ame
rikan yardımının güvenirliği bir yana, bağımsız ha
reket edebilme olanaklarımız da, bu yardıma tekrar 
ümit bağlarsak, sınırlanmış olacaktır. 

Değişen bu şartlar altında, yeni silâhlar alarak 
Silâhlı Kuvvetlerimizi modernleştirmeye mi çalışalım, 
yoksa belli bir planla alınacak ve yapılacak silâhlarla 
bazı birliklerimizi millî malzeme ile donatacak askerî 
yardım bağımlılığı ve politik komplikasyonlardan 
kurtaralım mı? Bu istenilen meblâğın ne kadarı hazır 
silâh almaya ve ne kadarı ulusal savaş endüstrisi ala
nına kaydırılacaktır. Üzerinde tartışılacak konular 
bunlardır değerli arkadaşlar. Halbuki, önümüzdeki 
ta:arı, fiyat artışları, süre kısaltılması, silâh yenileşti
rilmesi gibi tabirlerle ne yapılacağını sarih olarak or
taya koymaktan uzaktır. Benzer bir tasarı, örneğin, 
Ulaştırma veya Tarım Bakanlığı ile ilgili olarak Mec
lislere gelse, talep edilen milyarlarla neler yapılacağı, 
zannederim enine - boyuna tartışılırdı. 

Eğer, gizlilik güdülüyorsa, neleri almaya çalıştığı
mızı yabancı basın yazıyor. Konuda hakikaten gizlilik 
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olan bölümler olabilir. Örneğin, silâh ve araç - gereç 
yapımında bazı yeni olanaklar kazanıyorsak, bunla
rın bir süre için gizli tutulması haklı olarak istenebi
lir; ama herhalükârda Senatonun bu tasarının Silâhlı 
Kuvvetlerimize neler kazandıracağı hususunda aydın
latılmasını zorunlu görüyoruz. 

Milletimizin ve onu temsilen Meclislerimiz, Silâhlı 
Kuvvetlerimiz için her türlü fedakârlığı her zaman 
yapmışlar ve yapacaklardır; fakat ne olup bittiğini de 
milletimiz ve Meclislerimiz bilmelidirler. 

Bu sebeple, sayın Millî Savunma Bakanımızın ge
rekli aydınlatmayı yapacağını umuyoruz. 

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

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpan. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADINA 
CİHAT ALPAN (Cumhurbai>kanınca S. Ü.) — Sayın 
senatörler; 

Millî Savunma Bakanlığı 1975 malî yılı bütçesinin 
Genel Kurulumuzdaki müzakerelerinde Kontenjan 
Grupunun görüşlerini açıklarken; Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yeniden teşkilâtlandırılması ve çağdaş sa
vaş teknolojisinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte 
silâh, araç ve gereçlerle donatılması için REMO Planı 
adı altında yapılan devamlı çalışmalara dair düşünce 
ve temennilerimizi sırası geldikçe arz edeceğimizi 
belirtmiştim. 

işte, bu görevi yine grupumuz adına yerine ge
tirmek için, 485 Sıra Sayılı kanun tasarısı üzerinde 
söz almış bulunuyorum. 

Hatırlayacağınız gibi; bu konuda Millî Savunma 
Bakanlığına gelecek yıllara geçici 16 milyar liraya 
kadar yüklenmelere girişme yetkisi veren 1601 sayılı 
kanun tasarısı, Sayın Ferid Melen Hükümeti tara
fından hazırlanıp, Millet Meclisine sunulmuş ve 
27 Haziran 1972 tarihinde kabul edilerek, uygulan
masına 1973 malî yılı bütçesinden itibaren başlan
mıştır. 

1963 yılında yürürlüğe konulan beşer yıllık kal
kınma planlarımıza NATO çerçevesindeki karşılıklı 
güvenlik yardımları dolayısıyle dahil edilmemiş olan 
Silâhlı Kuvvetlerimizin, önemli ihtiyaçlarını, millî 
maksatlar için ve millî bütçeden de sağlamak imkânı 
bu kanunla bahşedilmiş ve devamlı bir çözüme bağ
lanmıştır. Fakat ne yazık ki, savaş sanayimizi kal
kınma planları içinde hâlâ düzenlemedik ve Teşkilât 
Kanunu, iki yıl önce çıkarılan Türk Uçak Sanayii 
Anonim Şirketini de hâlâ kurup, çalıştıramadık. 

Sayın senatörler; 
10 yıllık bir vade içinde yürürlüğe konulan ve 

yıllık harcamaları bütçe çerçevesinde 1 milyar 6C0ı 
milyon liralık programlara bağlanan 1601 sayılı Ka
nunun 1973 ve 1974 dilimleri, öngörülen bu sürede 
ve ele alınan konularda tam olarak gerçekleştirileme
miştir. 

Bu durumu, önceden kestirilemeyen bazı güçlük
lerle 20 Temmuz 1974 tarihinde giriştiğimiz Kıbrıs 
Barış Harekâtı üzerine, Amerikan Birleşik Devletle
rince yapılan karşılıklı güvenlik yardımlarının kesil
mesi ve nezdindeki siparişlerimize konan ambargo 
kararının uygulanması oluşturmuştur. 

Başgösteren bu aksaklıkları gidermek ve yeni ih-
hiyaçları cari şartlara göre karşılamak isteyen Sayın 
Sadi Irmak Hükümeti, programında da yer verdiği 
üzere, 16G1 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ilişkin bu tasarıyı hazırlayarak 24 Ocak 
1974 tarihinde Millet Meclisine sunmuştur. 

1975 malî yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki müzakerelerinde ittifakla şükrana ve 
takdire değer görülen bu tasarı, tehalük ve sabırsız
lıkla beklenmesine rağmen, ancak bugün önümüze 
gelmiş bulunuyor. 

1601 sayılı Kanunun uygulanmasındaki güçlükle
re ilâveten, cari şartların yarattığı büyük bir talihsiz
liğe de uğrayan bu tasarının 4 ayı aşkın bir süredir 
yasalaştırılmamasını, içinde bulunduğumuz genel ve 
özel durumlara ters düşen bir gecikme ve aleyhimiz
de gelişmeler gösteren karmaşık ihtimallere karşı da 
bir handikap olarak yorumluyorum. 

Böyle bir haline benzer mahiyetteki olgular ve 
tasarılar üzerinde bir daha tekerrür etmemesi için; 

Cumhuriyet Hükümetlerini süratle harekete geç
meye, Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde devam
lı takipte bulunmaya ve zamanında tam tatbikçi ol
maya, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile faaliyetini sağ
layan siyasî parti gruplarımızı da bu türlü kanunla
rın tedvini öncelik ve ivedilikle sonuçlandırmaya da
vet ederiz. 

Aksi takdirde; kusurları ve umursamazlıkları görü
len dost ve müttefik ülkelerin parlamentolarıyle hükü
metlerini eleştirmeye hakkımız olamaz. 

Cumhuriyet Senatosunun ilgili komisyonları ve Ge
nel Kurulu bu anlayış ve davranışı gösterdiği için, 
bir ferahlık duyuyor ve kanunun geleceğine ve sağ
layacağı çok yararlı sonuçlara şimdiden güveniyor ve 
seviniyorum. 
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Sayın senatörler; 
485 Sıra Sayılı kanun tasarısının 1601 sayılı Ka

nuna getirdiği yenilik ve değişiklikler genel olarak: 
1. Gelecek yıllara geçici yüklenmelerin malî tu

tarını 1,6 milyar liradan 23 milyar 7C0 milyon liraya 
kadar artırmakta, 

2. Meydana çıkacak lüzum ve şartlara göre bu 
tutara % 50 oranmda katkıda bulunabilme imkânını 
vermekte, (yani yetki tutarı gereğinde 35 milyar 550 
milyon liraya kadar yükseltilebilecektir.) 

3. Kanunun vâdesi 10 yıldan 6 yıla (yani 1973 
ilâ 197S yıllarına) indirilmekte, 

4. Çok önemli bir yenilik iie Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin programlarında heırp, silâh, araç, 
ve gereç alımlarını kapsayan savunmanın gerektirdi
ği Alını ve Giderler Harcama kalemlerinde yer a1 an 
ödeneklerle silâh, anamalzeme, yedek parça, araç ve 
gereçlerin satmalmması, tedariki, imalâtı da bu ka
nun hükümlerine tabi tutulmaktadır. 

Bütçe uygulamasında 1973 ve 1974 malî yıllarının 
bu husustaki karmaşıklığını gidererek muamelâtta 
büyük kolaylıklar ve çabukluklar, alımlarda daha 
fazla randımanlar sağlanacağına inandığım bu yeni
liğin kanunen Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bir pareau 
olan ve hudutlarla, kıyılardan sızan ve nıiktarlariyle 
türleri giderek artan kaçakçılarla sürekli mücadele 
halinde bulunan ve birkaç taburu da Kıbrıs'ta görev
li olan Jandarma Genel Komutanlığının 2 milyar 
ICO milyon tutarındaki 1632 sayılı RE-MO Kanma
na da teşmili için Hükümetçe derhal girişimde bulu
nulmasını ve uygulamanın koordineli olarak yürütül
mesini tavsiye ederiz. 

16C1 sayılı Kanunun 1973 ve 1974 malî yılların
daki uygulama sonuç!ariyle cari şartların ve beliren 
ihtimallerin değişkenliği karşısında 4S5 Sıra Sayılı 
tasarının 2 nci maddesindeki «Ödeme Planı» üzerin
de kısaca durmak istiyorum. 

Çünkü; iki yıllık deneme, 1 milyar 6C0 milyonluk 
harcamaların dahi tam olarak yapılamadağım gös
termiştir. Birçok ülkelerin, özellikle bu konularda 
alış veriş yapabileceğimiz ülkelerin memleketimize 
müteveccih siyasî ve iktisadî son konjonktürleri ile 
bunların etkileri karşısında üç ayı zaten geçmiş c'an 
1975 malî yılı için ayrüan 7 milyar 340 milyon lirayı 
nasıl harcar ve ne ölçüde harcama sözleşmelerine 
bağlayabiliriz. Yıllık harcamalar, Genelkurmay Baş
kanlığınca düzenlenen Stratejik Hedef Planına uygun 
yıllık icra programlarını kapsayan ve Devletimizin 
kaynakları ile inıkâıılarma, ayrıca kullanma yetenek

lerimize dayatılması gereken bütçelere göre yapıla
cağından bu tasarıdaki yıllık ödenekleri uygulanabi
lirlik niteliği tutarsız çıkabilecek bir ödeme planına 
bağlayamayı; kanunun geçerliliği, esnekliği, uzun 
ömürlü olması bakımlarından sakıncalı buluyoruz. 

Bunların yerine, 23 milyar 700 milyon liradan : 
1. Teştilatlanmaya (Bu arada, yalnız Silâhlı 

Kuvvetlerin teşkilâtlanmasını değil, ona harekât ve 
lojistik hizmetlerinde desteklik vazifesini görecek yurt 
enf rastrüktür tesislerini tamamlayacak ve genişlete
cek programlar dahil olmak üzere ki, bu program
lardan hemen ifade edebileceklerim var; meselâ, pet
rol boru hatlarının genişletilmesi, yeni hava alanları 
yapılması, elektronik tesislerin artırılması, Trakya ile 
Boğazladın savunmasını kolaylaştırıp güçlendirecek 
tesislerin ve donatımın sağ!anması, Silâhlı Kuvvetler 
böİ7e muhabere sisteminin tamamlanması ve ülke mu
habere sistemi iie entegre bir hale getirilmesi gibi. iş
te bahsettiğim yurt teşkilâtlanmasının gerektirdiği iş
ler. 

2. Yeni silâh tabiî, silâh denince paranın ters 
yüzü gibi mühimmatı da dikkate almak lâzım ki, bu 
konuda son Kıbrıs Harekâtımız gözümü açacak çok 
önemli neticeler vermiştir. Ateşli el silâhlarının dahi 
makineli bir hale getirilmiş olması, kitaplarda bulu
nan lojistik faktörlerin sağlanmış olması halinde bile, 
kuvvetlerimizi güçsüz durumlara düşürebilecektir. 

Binaenaleyh; yalnız silâhı değil, mühimmatı da 
onun ayrılmaz bir parçası olarak en dikkatli bir etü
de ve karara bağlamak gerekir. 

Yeni silâh araç, gereç akm ve yapımının ve bun
ların cari, millî ve NATO faktörlerine göre savaş 
stoklarının tamamlanmasına, (savaş stokları, dönem 
dönem yeni düzenlere bağlanır. Ama bütçe sıkıntıla
rı bunların uygulamasının sonuca ulaştırmaz. Bu, 
askerlerin devamlı bir üzüntüsüdür. Ki, bu plan için
de stok konusuna yer verilmesi lüzumunu hatırlatı
yorum.) 

3. Birinci derecede ihtiyaç duyulan özel savaş 
sanayi kuruluşlarına ne oranlarda harcama yapılaca
ğının belirlenmesi kuşkusuz daha yararlı olurdu. 

Bunları, ödeme planının metninden mutlaka çıka
rılması için önermediğirnide hemen ilâve eîrnek is
tiyorum. 

Millî Savunma Komisyonumuzdaki müzakereler
de Ödeme Planının, 1975 malî yılının bütçesinde yer 
akın ve yeni ihtiyaçlar karşısında bunlara 1978 yılı 
sonuna kadar eklenmesi öngörülen programlara ve 
kuvvetlere yapılacak yeni ödenek tahsislerine daya-

254 



C. Senatosu B : 61 

midığını öğrendik, fakat gizlilik taşıdıkları sanılan bu 
programların mahiyetleri üzerinde yeterli ölçüde bil
gi almadık. Bunun için kapalı oturum karan alınması 
gereği ileri sürüldü, tasarının ivedilikle yasalaşması 
istendiği için de komisyonca buna nedense lüzum gö
rülmedi. 

Düşünülmesi ve mutlaka makûl b ir esas ve usule 
bağlanması gereken bu önemli iki husus üzerinde; 
yani gizlilik ve ivedilik üzerinde bilhassa durmak ih
tiyacını duyuyorum. 

1. Gizlilik: Çağımızın milletler ve müitefikier-
arası münasebetlerin istihbarat, istihbarata karşı koy
ma ve psikolojik harp konularındaki icapları, imkân
ları ve şartları karşısında gizliiik, eski manasuıı bütün 
dünyada kaybetmiş ve yeni bir anlayışa bağlanmıştır. 
Bunu, ilgili bir misal ile kısaca açıklayayım: Silâhlı 
Kuvvetlerin efektif varlığı ile harekât ve lojistik enf-
rastrüktürü bütün unsurları ile herkesin gözü önün
dedir. Bunlar, bugünkü istihbarat imkânları karşım
da çizlenemez. Buna ait de küçücük bir misali sözle
rime katıyorum; dikkat etmişsinizdir, ama hatırlatma 
bakımından belki faydası o'acaktır. Haberin başlığı 
şu: i 00 kilometre uzaktan bir sigara paketinin fo
toğrafını çekebilen yapma uydular geliştirildi. Ha
berin bizde yayınlanma tarihi 20 Mayıs. Amerika ta
rafından geliştirilip uzaya fırlatılan son yanma uy
dular sayesinde ki, benzeri Sovyet ve Bloku ta
rafından da aynı şekilde hizmete konmuştur şüphe
siz-100 kilometre yükseklikten yer yüzündeki bir si
gara paketinin fotoğrafın! çekmenin mümkün hale 
geldiği ve yabancılara ait uçakların pilotiarmm ko
nuşmalarının ayrıntıları biçiminde saptanabildiği bil
dirilmektedir. Bunun denemesi ve MİG uçaklarını 
kullanan Mısırlı pilotların konuşmaları 10 dakika 
içinde Waşhington"daki bir merkeze LÜaşünlmıştır. 

Uzayda dolaşıp duran yapma uydular tarafından 
çekilen fotoğraflar ve sağlanan bilgiler o kadar art
mıştır ki, bu bilgilerin toplanıp değerlendirilmesi için 
de çalışanların sayısı büyük ölçüde artırmak gerek
miştir. Savunma Bakanlığı yetkilileri bu alanda çalı
şanların sayısında meydana gelen artışın, ülkenin sa
vunma bütçesine yeni yükler getirdiği belirtilmektedir. 
Yasalar, yapma uydular ve bunlar aracılığı ile topla
nan bilgiler konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılma
sını kesinlikle yasaklamaktadır. Buna rağmen çeşitli 
kaynaklardan sağlaman bilgiler, yapma uydulardan 
bir şey gizlemenin olanaksız hale geldiğini ve bir süre 
sonra casus kullanmanın bile gereksiz hale geleceğini 
göstermektedir. 
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Dinleme ve görmenin, tespit araçlarının sağladığı 
son gelişmeler de bu haberi kanıtlayan diğer bir bil
gidir. 

Savunma Bakanlığı yetkililerinden biri, yapma 
uydular aracılığı ile Amerika'nın istediği her türlü 
bilgiyi çok kısa bir süre içinde elde edebildiğini açık
lamıştır. 

Anaihtiyaçlarının ikmalini dış kaynaklardan ya
pan Silâhlı Kuvvetler için bunların cinslerinden ziyade, 
millî isteklerle özellik kazanmış karakteristikleri - ba
zıları itibariyle - tüm miktarları ve stok seviyeleriyie 
bunların idam ettirilmesi imkânları bir dereceye ka
dar değer bir önem taşırlar. Binaenaleyh, bunların dı
şında, elimizdeki tasarıda da, gelecek müteakip tasa
rılarda da tam bilgiler bulunmalıdır. 

Değerli arkadaşım Muhsin Batur'un basına verdiği 
son demecinde ve biraz önce buradaki konuşmasında 
belirttiği gibi, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesinin veya konuya ilgi duyan bir Türk vatandaşı
nın bu hususlardaki bilgileri, kendi makamları ve 
kaynakları yerine, yabancı kaynaklardan ve millet
lerarası kuruluşlardan öğrenmesi bizi garip ve hatta 
hazin bir duruma sokmaktadır. Düşmanlarımızın, bu 
türlü haberleri psikolojik bir silâh elarak, propagan
da olarak yapmaları yanında, bizim tamamen suskun 
ve gizliliği aşırı derece kollar davranmamız gerçekle
re ve milletimizin psikolojik savunma ihtiyaçlcrma 
aykırı düşmekte ve bir bakıma zararlı da olmakta-
dır. Bu sebeple, gizlilik esas ve usulünü Parlamentoda 
ve her ortamda doğru olarak kullanalım ve kullan
dıralım. 

2. İvediük konusu : 
Bu hususu 485 S. Sayılı kanun tasarısı için değil, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama çalışmaları 
ve ezcümle Cumhuriyet Senatosunun kendisinden bek-

j lenen yasama görevlerini tam olarak yerine getirebil-
İ mesi için açıklamak istiyorum. 
İ 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki vadesi sonun
da veya sonuna yakın bir zamanda Senatoya gelen 
kanun tasarıları, daha ziyade gecikmenin telâfi edil
mesi için; yeni bir işe biran önce başlamak yerine, 
gecikmenin telâfi edilmesi için esasta, usulde ve ka-

• nun edebiyatında kusurlu ve noksan olmalarına rağ
men, bazen grup kararlarının da bir zorunluluğu 
diye aynen geçirilmek istenmekte ve çok kere de ge
çirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin lüzumunu, ya
rarlılığını ve saygınlığını ilgilendiren bu husus üze
ride bütün sayın üyelerin ve grupların aynı derecede 
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duyarlılık ve dikkat göstermelerini bu tasarı müna
sebetiyle bir kere daha hatırlatıyor ve diliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden ivedi çıkarıl

ması gereken bir duruma girmiş olan 485 sıra sayılı 
tasarı ile birlikte, bu tasarının uygulanmasında ilk 
günden ihtiyacı duyulacak 1975 malî yılı Bütçe Ka
nunundaki gerekli değişiklikleri düzenleyecek tasarı
yı da bekliyorduk. Çünkü, 485 sıra sayılı tasarı çık
madan bu değişikliği karşılayacak bir bütçe değişikli
ği tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde işlem 
görmesini engelleyen bir tüzük hükmü yoktur. Ak
sine geçmiş tatbikat vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi iki tasarı üzerinde 
gerekli göreceği değişiklikleri koordineli olarak daha 
tutarlı bir tarzda ve aynı zamanda yapabilirdi. Bir 
daha boyler hareket edilmesini, usullerimize ve bir va
deye bağlı olarak kullanılan çok değerli zamanın ta
sarruf edilebilmesi bakımından, yararlı ve zorunlu 
mütalaa ediyoruz. 

Hazırlandığını Maliye Bakanlığı temsilcisinden ko
misyonda öğrendiğimiz bütçe değişikliği tasarısının 
tatile girilmeden çıkarılması lüzumunu da Hüküme
timizin dikkatine sunarız. 

Bu tasarının getireceği programların her konuda 
uygun görülecek Ölçüde ve ayrıntıları haiz olarak 
düzenlenmiş bulunması temennisiyle bunlar üzerinde 
de belki yararlı olabilecek diye tasarladığımız bazı 
düşünceleri açıklamak niyetinde olduğumuzu şimdi
den arz ederim. 

Bütün bu mülâhazalardan sonra, 485 sıra sayılı 
tasarının aynen yasalaştırılması kanaatinde olduğu
muzu da ilâve ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpan, bir hususu öğrenebilir 
miyim efendim? Zatıâliniz grup adına söz istemedi
niz. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Devamla) — İfade etmiştim. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim. Grup adına ko
nuşuyorsunuz? 

Buyurun. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI

NA CİHAT ALPAN (Devamla) — Sayın senatör
ler; 

Sözlerimi bitirirken iki önemli konuya daha te
mas etmek istiyorum. 

1. — Millet Meclisi Savunma Komisyonu rapo
runda; 23 milyar 700 milyon liradan, 3 milyar 200 
milyon liranın 1973 ve 1974 malî yıllarının program

ları için harcandığı, önümüzdeki yıllarda kullanıla
cak 20 milyar 500 milyon liradan Kara Kuvvetleri
ne 9 milyar 138 milyon, Deniz Kuvvetlerine 2 mil
yar 273 milyon, müşterek programlara 1 milyar 908 
milyon lira tahsis edilmesinin öngörüldüğü belirtil
miştir. Bu, üzerine dikkatle eğilinmesi ve doğru bir 
karara bağlanması gereken büyük ve stratejik bir 
ağırlık taşımaktadır; hepimizin sorumluluk yüklene
ceği bir ağırlık... Bu sebeple, sorunu etraflı olarak 
incelemeye ve tartışmaya şimdiden hazırlanmak zo
rundayız. 

Bu çalışmaya girerken; Amerikan yardımının ke
silmesi ve sonrasının da güven verici bir ümide bağ-
lanamaması dolayısıyle, anamalzemelerinin çoğunlu
ğu Amerikan menşeili olan Deniz ve Hava Kuvvet
lerimizin durumu ve idamesi önemli bir sorun yarat
mış, Kıbrıs müdahalemiz ve Türk - Yunan ilişkileri 
ile Ege Denizindeki menfaatlerimizin gerçekleştiril
mesi ve korunması da, Deniz ve Hava Kuvvetlerimi
ze çok önemli ve büyük görevler yüklemiştir. Bu se
beple bu iki Kuvvete, 1978'e kadar sürecek vade için
de Kara Kuvvetlerinden daha büyük öncelik veril
mesi gerekir; anakuvvetimiz olan Kara Kuvvetlerine 
rağmen. 

Bu sebeple, 1975'den itibaren ilkin Deniz ve Ha
va Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına, ikmale öncelik ve
rilmesini ve öngörülen ödenek tahsislerinin de bu ola
ğanüstü duruma uyacak bir değişikliğe tâbi tutul
masının şimdiden incelenmesini lüzumlu mütalâa edi
yoruz. 

İkinci konu da; Türk Silâhlı Kuvvetlerini geliştir
me çalışmalarımıza parelel olarak, Kıbrıs Cumhuri
yeti Türk Federe Devleti Silâhlı Kuvvetlerinin de teş
kili çalışmalarına maddî ve manevî her türlü yardım
larda bulunulması ve bu husustaki işleri hızlandırmak 
için, kadro dışı bırakılan silâh, araç ve gereçlerimiz 
hakkındaki 1176 sayılı Kanunun geniş ölçüde kulla
nılması lüzumunu da arz eder, Kanunun Silâhlı Kuv
vetlerimize ve memleketimize hayırlı olması temenni
siyle, saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğîu. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
İki yıl evvel çıkardığımız bir kanunla, Silâhlı 

Kuvvetlerimizin gücünü arttırmak üzere, her yıl 1,5 
milyar ödenek ve % 10 ilâvesi ile 10 yılda 16,5 mil
yarlık bir yardımı öngörmüştük. 

Değişen koşullar Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç
larının altı yıl içerisinde ve 23 milyar 700 milyon ola-
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rak karşılanmasını gerektirmektedir. Buna Hükümet 
kararı ile % 50 ilâve edilmesi isteniyor; toplam, 35 
milyar 550 milyon liralık bir ödenek öngörülüyor. 

Geçen iki yılda; 1973-1974 malî yıllarında bu
nun 3 milyar 200 milyonu ödenmiş, geride 32 milyar 
350 milyon liralık bir ödenek öngörülmektedir. Bu
nu 1975 malî yılı dahil, 1978 yılına kadar dört yılda 
ödeyeceğiz. Yıllık, 8 milyarın üstünde bir ödenek is
teniyor. 100 milyarı aşan bütçelerimizin içerisinde 
c/o 8 gibi bir nispeti ifade eden bu ek yardımı ya
pacağız. Türk Devleti bu masrafları yapmaya muk
tedir. Dostlar da, dost olmayanlar da bilsinler ki, 
Türk Devleti savunma gücünü her zaman en üstün 
ölçüde tutmaya muktedir. Başka masraflarından kı
sarak savunma gücümüzü daima günün koşullarına 
göre güçlendirmeye mecburuz, muktediriz. 

Bu Millet, Kurtuluş Savaşından geliyor, elli kü
sur yıl önce nasıl, ne güç şartlar altında millî gücü
nü bir araya getirerek kendini kurtarmışsa, önümüz
deki meçhul gidiş karşısında da daima savunma gü
cümüzü üstün tutmaya, onu millete yeterli halde 
bulundurmaya mecburuz. 

Belki, bütçemize ağır yük olacaktır, başka saha
lardan kısmaya mecbur olacağız; fakat en zorunlu 
olan bir sahadır. Millî Savunmamızı güçlendirirken. 
sanayimizin çeşitli kolları da bundan faydalanacak
tır. Çünkü, hazırlanan planda memleket içinde sa
vunma sanayiini geliştirici çalışmalara geniş ölçüde 
yer verilmektedir. 

O bakımdan, kanun tasarısını çok olumlu karşı
lamaktayız. Milletimize, Millî Savunmamıza hayırlı 
olacağı inancındayız. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Cevap vermek üzere Millî Savunma Bakanı Sayın 

Ferid Melen, buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Van) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Evvelâ sayın grup sözcülerine, bu tasarı hakkın

da gösterdikleri yakın ilgiden dolayı şükranlarımı arz 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşulmakta olan tasarı hakkında aradaşları-

mız izahat istediler. Bundan dolayı da kendilerine 
teşekkür ederim. Bu vesile ile bana izahat vermek 
fırsatını vermiş oldular. Aslında bunlar pek gizli kal
mış şeyler de değil. Belki parça parça muhtelif vesi

lelerle basınımıza intikal etmiş ve kamuoyuna intikal 
etmiş konulardır; ama bu arada toplu olarak, ancak 
ayrıntılara girmeden Yüksek Senatoya bilgi vermek
te de fayda olacaktır. Bu arada kamuoyu da konuya 
toplu olarak bakmak imkânını bulur. 

Huzurunuzda bulunan bu tasarı 1601 sayılı Ka
nunda bazı değişiklikler getirmektedir. Kısaca «RE-
MO» diye adlandırdığımız, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin Yeniden Teşkilâtlanması, Silâh, Araç ve Gereçle
rinin Yenileştirilmesi Amacıyle Millî Savunma Ba
kanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Gi
rişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki Kanun (bir talih 
eseri olarak), benim yine Millî Savunma Bakanı ola
rak vazife gördüğüm zaman içinde, dönemde hazır
lanmıştır. Yine Hükümetin başında bulunduğum za
man kanunlaşmıştır ve bugün de yine bir talih eseri 
olarak bu kanunda değişiklik yapan ve bu kanunu 
genişleten tasarıyı savunma görevi de bana düştü. 

REMO Kanunu ile alınan tedbirlerin mahiyeti 
ve gerekleri hakkında kısaca Yüce Senatoya bilgi arz 
etmek istiyorum. 

Gerekçesinde de ifade edilmiş olduğu üzere, 
REMO Kanununun hazırlandığı dönemde dünya 
kuvvet dengesinde büyük değişiklikler olmaya baş
lamıştı. Sayın Batur da buna işaret ettiler. Yurdumu
zun jeopolitik durumu, karadan, havadan mâruz kal
dığımız tehditlerin artması, genişlemesi, harp kon-
septindeki değişmeler, NATO stratejisindeki değiş
meler, yine ortamın olup binilere müsait bir hale gel
miş olması gibi sebepler ve Silâhlı Kuvvetlerimizin 
elinde bulunan o tarihteki malzeme, Silâhlı Kuvvet
lerimizin durumu ve imkânları yeni bir değişiklik, yeni 
bir tedbirler almaya bizi zorlamış bulunuyordu. 

Özellikle o tarihte yeni stratejinin kabul edil
miş olması, muhtemel çalışmanın ilk aşamasında' 
nükleer silâhların artık kullanılamayacağı gerçeğinin 
ortaya çıkmış olması ve bu nedenle geleceğin sava
şının daha çok konvansiyonel silâhlarla olması ih
timalinin, daha doğrusu gerçeğinin meydana çıkmış 
olması, esnek mukabele stratejisi, klâsik silâhları ön-
plana çıkarmış bulunuyordu. 

Ayrıca, dış yardımın da yine kısa bir süre sonra 
kesileceği ihtimalleri, REMO planı hazırlandığı za
man ortaya çıkmıştı. Amerikan yardımının 1976'da 
tamamen sona ereceği artık anlaşılmış bulunuyordu. 

Bu durumda bir yandan Silâhlı Kuvvetlerimizin 
hareket gücünü ve ateş gücünü artırmak, müessiri-
yetini çoğaltmak üzere harp silâh, araç ve gereç
lerinde tespit edilen eksiklikleri tamamlamak ve ba-
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zı modası geçmiş silâhların veya geçmek üzere olan 
silâhların yerine yenilerini ikâme etmek ve bir yan
dan da teşkilâtın bünyesinde, Silâhlı Kuvvetlerin ku
ruluşlarında bazı yeni şartlara göre değişiklikler yap
mak; diğer yandan da yine silâhlarımızı kendimizin 
yapmaya başlaması zorunluluğu ortaya çıkmıştı. 

İşte Genelkurmayımız, Askerî Şûramız bu duru
mu dikkate alarak bir inceleme yapmış ve REMO 
Planım vücuda getirmişti. İlk REMO Planına göre 
acilen Silâhlı Kuvvetelrimizi yeni şartlara intibak 
ettirmek üzere 35 milyarlık bir harcama gerekiyor
du. Bu 35 milyarla Silâhlı Kuvvetlerimizi yardım yo-
luyle alamadığımız silâhlara kavuşturmak ve bazı 
eskimiş olan silâhların yerine yenilerini ikâme etmek 
ve bazı tesisler vücuda getirmek için 35 milyarlık bir 
harcamanın yapılması gereği ortaya çıkmıştır. 

Ancak, bunun Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde tamamen gerçekleştirilmesi halinde kal
kınmamızı da zaafa uğratacağı ve kalkınmamızı ge
ciktireceği dikkate alınarak, bunun bir kısmının da 
yardımlarla sağlanacağı ihtimali hesaplanarak, ilk 
aşamada 16 milyarlık bir program vücuda getiril
di. REMO Planı bu suretle meydana geldi ve 1601 
sayOı Kanunla bu program Büyük Millet Meclisince 
de kabul edilerek, Hükümete 10 yılda harcanmak 
üzere ve her yılı bütçr/e 1 600 000 000 liralık taksit 
konmak üzere. 16 milyarlık taahhüde girme yetkisi 
verildi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunlarla neler yapılacaktı? Arz ettiğim gibi, ayrın

tılara grnıeden, teferruata girmeden fikir vermek 
üzere bunlardan en önemlilerine işaret edeyim: 

Bir defa Hava Kuvvetlerimizi rnodernize etmek 
üzere eldeki eskimiş, daha doğrusu miyadmı tamam-
laşırnş uçakların yerine yeni filolar kurmak kararlaş
tırıldı ve ilk hamlede 40 Fantom mübayasına girişil
di. Maalesef bunların sadece 16 tanesi gele bunu şiir, 
parasını ödediğimiz halde diğerleri ambargo kararı 
sebebiyle halen Amerika'da depolarda bulunmakta
dır. 

Meydanların genişletilmesi planlanmıştı. Meydan
ların bu uçakların serbestçe inip kalkmasına müsait 
ıiale gelmesi planlanmıştı. 

Büyük şehirlerimizin maalesef hava savunması o 
tarihte zayıftı ve büyük şehirlerimizi, özellikle sanayi 
bölgelerimizi, büyük hava meydanlarımızı korumak 
üzere uçaksavar bataryaları mubayaasına karar ve
rildi ve bunlar için bir taalıhüte girildi. Bu batarya-

\ 1ar bugün peyderpey memleketimize gelmektedir ve 
bir kısmı görev ifasına başlamıştır. 

j Güdümlü silâhlara süratle ihtiyacımız vardı ve 
| bunlar için teşebbüse girildi. Deniz Kuvvetlerimiz 
j için denizaltılar (4 denizaltı), hücum botları sipariş 
i edildi ve hücum botlarımızın güdümlü mermilerle, gü-
! dümiü silâhlarla teçhiz edilmesi yine bu program ica-
! bmdaydı. 
| Kara Kuvvetlerimizin zırh gücünün kuvvetlendi-
i rilmesi için bir taraftan mevcut zırhlı vasıtalarımızı 
! rnodernize etmek üzere bir program hazırlanırken, 

diğer taraftan da bilhassa zırhlı taşıyıcılar için yetki 
! verilmişti; programa dahildi. Bunlar için bazı teşeb-
| büslerde bulunduk ve taahhütlere girişilmiş oldu. 

I Hava Kuvvetlerimiz için helikopterler satın alın-
| mıştır ve alınmaktadır. 
I Muhtelif tanksavar silâhlan, muhabere cihazları, 
İ bilhassa elektronik cihazlar, telsiz ve saire cihazları 
| ve saire... 
j Muhterem arkadaşlar; 

Fazla ayrıntılara girmeyeyim. Arz ettiğim gibi, 
REMO Plamyle ilk aşamada bunlar mubayaa edil
miştir, edilmektedir ve bu mubayaalar devam etmek -

j tedir. Silâhlı Küvetlerimizin eksikleri süratle tamam-
| İanmak üzere bu plan uygulanmaktadır. 

Bu sırada ikinci aşamada, bildiğiniz gibi şartlar
da büyük değişiklik oldu. Bir defa, dünyada ve Tür
kiye'de büyük fiyat artışları oldu. Komşularımızın 

| istisnasız hemen hepsi büyük bir silâhlanma yarışına 
| girdiler ve bizim bölgemizde denge süratle Türkiye 
I aleyhine bozulma istidadını göstermeye başladı. Bun-
| lar arasında tabiî Kıbrıs dolayısıyle ihtilâfa girdiği-
s miz Yunanistan'ın giriştiği aşırı silâhlanma teşebbüsü 
j de vardır. 

Bunlara ilâveten ,biraz önce de arkadaşlarımızın 
işaret ettiği gibi, müttefiklerimiz askerî yardımı kes-

I tiler; Kıbrıs hâdisesi vesilesiyle. Bugün sadece yardım 
[ kesilmekle kalınmamış, ayrıca ambargo konmuştur; 

yani para ile dahi silâh satmalma imkânları Amerika 
tarafından, Amerika Kongresi tarafından çok yanlış 

\ bir değerlendirmeyle ortadan kaldırılmıştır. 
Bu durum üzerine ,saym Irmak Hükümeti döne

minde, yine Genelkurmayımızın talebi üzerine REMO 
planında süratle bir değişiklik yapılması gereği ortaya 

i çıkmış ve bir taraftan REMO Plamyle kabul edilen 
miktar yeni şartlar karşısında; fiyat artışları ve saire 
ve bazı malzemenin süratle alınması ihtiyacının doğ
ması üzerine hem miktar olarak artırılmış ve 16 mil
yar lira 23 milyar liraya çıkarılmış ve hem de 10 yıl-
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lık süre kısaltılmış; 6 yıla indirilmiştir. Huzurunuza 
gelen tasarı değişikliği getirmektedir. 16 milyar li
ralık taahhüde girme yetkisi, 23 milyar liraya çıka
rılmakta ve 1983 yılında sona erecek süre 1978'e 
alınmak suretiyle dört senelik bir kısaltılma yapılmak
ta ve REMO Planının daha süratle tatbiki imkânı bu 
suretle elde edilmek istenmektedir. 

Bu tasarı kabul edildiği takdirde (ki, arkadaşları
mız daha peşinen gruplarının tasarıya müspet oy ve
receklerini bildirmişlerdir.) REMO Planı daha kısa 
bir süre içerisinde gerçekleştirilecek ve Silâhlı Kuvvet
lerimizin eksiklikleri süratle tamamlanmaya çalışıla
caktır. 

Bu anda silâh alma müşkülâtı bir bakıma mevcut
tur; ama bu müşkülâtı yeneceğimizi ümit ediyoruz. 
Muhtelif memleketler nezdinde teşebbüsler yapılmış
tır ve bu tasarıyı kabul ettiğiniz takdirde döviz im
kânlarımızın müsaadesi ölçüsünde süratle bu eksiklik
lerimizi, Ordumuzun eksikliğini tamamlıyacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu tasarı ile; yani bu verdiğiniz ödeneklerle Or

dumuzun ihtiyacı hiç şüphesiz tamamen dışarıdan 
sağlanacak değildir. Bunların bir kısmı; nakil vasıta
sı gibi, memleket içerisinde imal edilmesi mümkün 
olanlar tercihan memleket içerisinde sağ'anacaktır. 
Hatta memleket içinde ima! edilmesi mümkün olan 
maddeler de yine memlekette sağlanacaktır. Hatta 
Silâhlı Kuvvetlerimiz bazı projeleri gerçekleştirmiş
tir. 

Sayın Alpan mühimmata temas etti. Mühimmatın 
mühim bir kısmını memleket içerisinde kendi sanayi
mizde imal etmek imkânlarını sağlamaya çalışıyoruz. 
Piyade silâhlarını, piyade mühimmatının büyük bir 
kısmını, topçu mühimmatımızın büyük bir kısmını 
sağlamaya çalışıyoruz ve sağlayacağız. Bunun dışın-
dakilerini şüphesiz dışarıdan almaya devam edeceğiz. 

Ancak, arkadaşlarımızın da temas ettikleri gibi, 
bu, şüphesiz bize yeni bir istikamet göstermiştir. Tür
kiye dış politikada serbestisini elde edebilmek için si
lâh bakımından bağımlılığını ortadan kaldırmaya mec
burdur. Kısa zamanda, tamamı olmasa bile; çünkü, 
yeni modern silâhlar gayet basit silâhlar değildir, bü
yük teknolojiye dayanan silâhlardır; bunların hepsi
ni bugünkü seviyemizde bugünkü teknolojik imkânla
rımızla yapmaya belki muktedir olamayız; ama bunun 
dışında ihtiyacımızın büyük kısmını da memleket için
de yapmak imkânları vardır. Nitekim, uçaklarımı
zın bir kısmını imal etmek imkânına sahip olacağımı
zı ümit ediyoruz. 

Yine piyade silâhlarımızın büyük bir kısmını imal 
etmek imkânına sahibiz. Yani, bu teknolojimiz buna 
müsaittir. Araçlarımızın mühim bir kısmını Türkiye 
içerisinde imal etmek imkânına sahibiz. Bu sebeple 
harp sanayiimizi geliştirmek kararındayız. Bu sadece 
bizim kararımız değil, bir süreden beri gelip giden 
bütün hükümetler buna yönelmişlerdir. Doğru bir yol
dur. Süratle harp sanayiini geliştirmek lâzımdır. «Kur
mak» demiyorum; çünkü Türkiye'de harp sanayii 
var; Cumhuriyetin başından beri kurulmuş bir harp 
sanayiimiz var; fakat bunu modern teknolojiye uy
durmak ve geliştirmek durumundayız. Bu yapılmalı
dır ve yakılacaktır. Bu uğurda bugüne kadar birçok 
çalışmalar olmuştur; 1967'de ortaya basit bir plan 
konmuştu; o uygulanmıştır, uygulanmaktadır. Silâhlı 
Kuvvetler kendi bünyesinde Kırıkkale'de tesisler vü
cuda getirmiştir, getirmektedir. Bunların bir kısmı 
faaliyete geçmiştir; bir kısmı yakın zamanda geçecek
tir; ama bunun dışında harp sanayiini, bizim görüşü
müze göre, ekonomik planımızla ahenkli bir halde ye
ni bir plana bağlama zamanı gelmiştir. Bugün bunu 
yapmak lâzımdır, Hükümetimiz bugün bu istikamette 
bir çalışmaya girmiştir. Eevvelcmirde ve kısa zaman
da, beş veya on yılda uygulanacak bir plan vücuda 
getirmek lâzımdır. Buna göre ilk aşamada hangilerini 
yapabileceğiz, bunları tespit edip süratle gerçekleştir
meye çalışmak lâzımdır. Şimdi Hükümetiniz büyîe bir 
çalışma içindedir. Kısa zamanda böyle bir planı hu
zurunuza getirmek imkânına sahip olacağımızı ümit 

| ediyorum. Ondan sonradır ki, Silâhlı Kuvvetlerimi; 
zin teçhizatı bir sağlam esasa bağlanabilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu genel izahatı arz ettikten sonra, arkadaşlarımı

zın üzerinde durduğu konulardan bunun dışında ka
lan konular hakkında bilgi arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Batur, «Bu artan ödenekler nihayet fiyat 
artışlarını karşılamaktan öteye gitmez; meselenin esa
sı ne şekilde halledilecektir? Bilhassa ambargo kara
rı karşısında bu eksiklikleri nasıl tamamlayacağız?» 
dediler. Doğrudur. Getirilen kanun bir miktar geniş
leme yapmaktadır, tamamı fiyat artışı karşılığı değil
dir, bir miktar da genişleme yapmaktadır; ama mühim 
bir kısmı hakikaten fiyat artışlarını karşılayacaktır. 
Hatta biz bununla yetinmeyerek, ayrıca % 50 de yet
ki istedik; Hükümet % 25 istemiş, bunu Meclis % 50' 
ye çıkarmıştır. Muhtemel fiyat artışlarını karşıla
mak üzere Hükümet bu tahsisata gerektiği takdirde 
% 50 nispetinde bir ekleme, bir ilâve yapabilecek
tir ve şüphesiz ihtiyaç bundan ibaret değildir. 
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Silâhlı Kuvvetlerimizi etrafımızdaki muhtemel mu-
hasımlarımızla aynı seviyede ve onların güçleriyle 
dengede tutabilmek için daha büyük bir gayret gerek
mektedir. Genelkurmayımız yeni bir program çalış
ması yapmış, tamamlamış ve Hükümete bildirmiştir. 
Sanıyorum yakın zamanda 10 veya 15 milyar civarın
da yeni bir yetki talebiyle yine huzurunuza gelece
ğiz. Bunun ötesinde, yine sanayi kurmak üzere bazı 
ödenek taleplerinde bulunacağız; şüphesiz kaynakla
rını da beraber getirmek ve göstermek şartıyle bu ta
leplerle huzurunuza geleceğiz. Bunu da bu vesileyle 
arz edeyim. 

Sayın Ağanoğlu arkadaşımız, «Tür Milleti Ordu
sundan hiçbir şey esirgemez.» dediler. Tamamen ka
tılıyorum ve Türk Milletinin bu hasletine güveniyo
ruz zaten. Millî Savunma, daima olmuştur; ama bu
günkü şartlar içerisinde bilhassa Türkiye'nin bir nu
maralı problemi halindedir. Bağımsızlığımızı, millî 
bütünlüğümüzü, vatanımızı koruyabilmenin bugün bir 
numaralı şartı evvelâ güçlü olmaktır; silâh bakımın
dan güçlü olmaktır. Bunu sağlamaya mecburuz. Ak
si halde, bağımsız olarak yaşama hakkını süratle kay
bederiz; bu bir gerçektir. 

Sayın Alpan birkaç noktaya işaret ettiler, kendileri
ne teşekkür ederim. «Jandarmaya da teşmil edilemez 
mi?» dediler. 

Henüz jandarma böyle bir ihtiyaç ileri sürme
miştir. Sanıyorum ki, onlarda da bazı tetkikler var
dır. Eğer bir zaruret ise o vakit yine huzurunuza ge
liriz. 

Yine Sayın Alpan, «Harcama olabilecek mi, har
cayabilecek misiniz bu parayı?» dediler. 

Hiç şüphesiz harcama vazifemiz olacaktır, gö
revimiz olacaktır. Bilhassa yıllık taksitlerini harca
mak gerekmektedir. Bu, biraz da döviz imkânları
mıza bağlıdır. Eğer ödemeleri yapabileceksek zama
nında, gününde (ki, buna gayret ediyoruz), bunu kı
sa zamanda, gününde harcamak imkânı mevcuttur, 
harcayabileceğiz. Yalnız, döviz imkânlarımız dara-
lırsa, o vakit belki kredilere başvurmak zarureti 
doğacaktır; ama bu program yine tahakkuk edecek
tir. Fakat bu takdirde, kredili muamelelere başvur
mak suretiyle... 

Sayın Alpan sanıyorum ki, bu ilk iki yılda 3 mil
yar 200 milyonluk tahsisatın bir miktarının harcan
maması sebebiyle bu endişeyi izhar ettiler. Harcan
mıştır; ilk iki yılda 3 milyar 200 milyondur. Yalnız 
bunun 700 milyonu fiilen ödenmemiştir; fakat taah
hüde girilmiştir. Evrakının tamamlanmaması, tesli

matın tamam olmaması sebebiyle fiilen ödenme
miştir; devredilmiştir ertesi sene bütçesine. Kesin 
hesaplarda bunu görürüz ve ödenecektir, kısa za
manda. Bu anda belki de büyük bir kısmı öden
miş olacaktır. 

Kuvvetlere taksim konusu: 
Bu, hazırlamış olan plana göre, stratejik ihtiyaç

lara göre yapılmıştır. Bu hususta fazla bilgi maale
sef arz edemeyeceğim. Bizim Genelkurmayımızın yap
tığı bir taksimdir. Bu anda ihtiyaç hangi tarafta da
ha ağır basıyorsa, şüphesiz oraya daha büyük im
kânlar ayrılmıştır, ama ilk hamlede sanıyorum ki, 
harcamalar daha Hava Kuvvetlerimize olmuştur. İş
te, 40 Fantom alınmıştır, ondan sonra F-104'ler alın
dı, bir filo alınmıştır; "ikinci bir filo için de bugün
lerde bu kanunu bekliyoruz. Lütfedilir, bu kanun ka
bul edilirse, ikinci filoyu da almış olacağız; süratle 
bozulan dengeyi yerine getirmek üzere. 

Arkadaşlarımız gizlilik konusunda bazı şikâyet
ler ileri sürdürler. 

Sanıyorum ki, fazla titiz olmamıştır hükümetler 
bu konuda. Sözlerimin başında da arz ettim; bir de
fa gerekçelerde vardır, komisyonlarda bunlar izah 
edilmiştir; bunlarla hangi projeler gerçekleştirile
cektir ve basma da intikal etmiştir. Zaten, mubayaa
lar yapılırken (Bunlar büyük muamelelerdir), der
hal bunlar hakkında gazeteler çeşitli kaynaklardan 
bilgi veriyorlar, ama Büyük Meclis arzu ettiği tak
dirde her zaman Hükümet, bu bilgileri Büyük Mec
lise; gerektiği zaman kapalı celse yapmak sure
tiyle arz etmeye hazırdır. 

Bu tasarının kabulünü bu vesile ile Yüksek He
yetinizden arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. (Alkılar) 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkanım, 

bir şey rica edebilir miyim Sayın Bakandan?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkanım; 
Sayın Bakan bir hususu anlatırken Kırıkkale Si

lâh Fabrikamızda ve tesislerimizden de bahsettiler. 
1942 - 1943 senelerinde Hukuk Fakültesi talebeleri 
olarak yaptığımız gezilerde bizi bu tesislere götür
düler, gezdirdiler. O zaman bu tesislerle iftihar et
tik. Öyle bir siiâh yapımı vardı ki, hakikaten Türk 
çocukları olarak, Türk gençleri olarak gözlerimiz
den yaşlar geldi. Bir ara talih, kader beni Keskin'e 
hâkim olarak gönderdi; 1955 - 1956 senelerinde yine 
gördük, o zaman daha fazla iftihar ettim. 

Acaba sonradan bu güzel tesislerimiz Ameri
ka'nın tesiri altında kalarak mı bugünkü hale gel-
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di? Bundan ders aldık mı? Bununla ilgili olarak 
Sayın Bakanlığımız acaba yeni bir çalışma yapıyor 
mu? Yani, Kırıkkale Silâh Fabrikaları; mühimmat 
fabrikası, bir barut fabrikası bugün artık istediği
miz şekilde işletilebilecek midir? Bunu rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sual anlaşıldı, değil mi Sayın Ba
kan? 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Devamla) — Efendim, sözlerimin başında da arz et
tim, Cumhuriyetin başından beri bir silâh sana
yii, bir harp sanayimiz mevcuttur. O zamanın şart
ları ve o zamanın teknolojisine göre bir harp sana
yii kurulmuştur. 1950'den sonra Amerikan silâh 
yardımı başlayınca, ordumuzunda o tarihte yeni si
lâhlara sahip olma zaruretinin ortaya çıkması se
bebiyle bu silâhlar alınmış ve bu silâhlar alınır
ken, şüphesiz öteki fabrikalar kısmen çalışamaz 
hale gelmişlerdir. Bir zaman sonra, bunların bazısı 
ziraat aletleri ve makine sanayii halinde kullanıl
mıştır. 

Bunların büyük bir kısmı bugün çalışmaktadır; 
ama silâh yerine başka malzeme imal etmektedir, 
memleket ekonomisine başka şekilde faydalı ol
maktadır. Bunları tekrar silâh yapar hale getirmek 
kabil mi? Bir kısmı getirilmiştir. Son 5-6 senelik 
bir çalışma vardır, modern piyade silâhlarımızın 
tamamını artık burada yapıyoruz. 

Harp teknolojisinde, silâh teknolojisinde son yıl
larda, (Bilhassa İkinci Dünya Harbi ve onu takibe-
den yıllarda) çok süratli gelişmeler olmaktadır. Ev
velce bir yerde okumuştum, ilk zamanlarda silâh
lar 50 yılda bir değişirmiş; yarım asırda bir. Birinci 
Dünya Harbine doğru 25 yılda bir değişmeye baş
lamış; yeni tipler çıkıyor, yeni silâhlar çıkıyor. Şim
di ise, 5 yılda bir değişiyor. Her 5 senede bir eski 
silâhlar demode oluyor ve yeni silâhlar ortaya çı
kıyor ve silâhlarınızı yenileme mecburiyetinde ka
lıyorsunuz. 

Binaenaleyh, harp sanayiini de buna göre ayar
lamanız lâzım. Yeni silâhlar çıkınca, o teknolojiye 
göre yeni tezgâhlar kurmanız lâzım, yeni teknolo
jiler içerisinde yeni silâhlar imal etmeye elverişli ha
le getirmek lâzım. Bu muamele bugün yapılmakta
dır. 6 - 7 yıldan beri, arz ettiğim gibi çalışılmak
ta ve bazı eski silâh fabrikalarımız yeni tezgâhlar
la modernize edilerek yenileşmektedir. 

Mühimmat fabrikalarımız o şekilde yenileştiril
mektedir ve birçok projeleri yürürlüğe koymuş bu
lunuyoruz ve koymaktayız; ama yeterli değildir. 
Arz ettiğim gibi, bugün ortaya bir elektronik sana
yii çıkmıştır, güdümlü silâhlar çıkmıştır. Bu güdüm
lü silâhların bir kısmını yapıyoruz, ama güdümlü 
o silâhlar o kadar çeşitlidirki... 

Sonra, uçak sanayiinde, hava sanayiinde gelişme 
olmuştur. Bütün bunları karşılamak üzere harp sana
yiimizi de modernize etmek ihtiyacındayız; yani bir 
sanayi vardır, ama bunu bugün yeni şartlara göre 
modernize etmek ihtiyaciyle karşı karşıyayız. Bel
ki yeni tesisler de kurma durumuna gireceğiz, ama 
arz ettiğim gibi, bunların hepsini bir anda yapma 
imkânıda yoktur. Flarp sanayii, ağır sanayi ve 
elektronik sanayiinin gelişmesiyle beraber yürüye
cektir Türkiye'de. Harp sanayini yalnız başına alıp 
yürütemezsiniz. Belki öncülük yapabilir; fakat öte
kilerle beraber yürümeye mecburdur. 

Bilhassa kimya sanayimiz, harp sanayii ihtiya
cında da eskiden olduğu gibi kullanılmaktadır; ba
rut ve diğer maddelerin yapımında. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, 
silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle 
Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 
1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme

sine ilişkin Kanun tasarısı 

Madde 1. — 1601 sayılı Kanunun 1, 2, 4 ve 5 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Müzakeresini yapmakta olduğumuz 
485 S. Sayılı Kanun tasarısının 1 nci maddesi, 1601 sa-

> yılı Kanunun 1, 2, 4 ve 5 nci maddelerini değişti
ren bir çerçeve madde olması hasebiyle, bu madde
nin içinde bulunan 1601 sayılı Kanunun değiştirile
cek olan maddeleri tek tek müzakere edilip, ondan 
sonra çerçeve madde ile birlikte hepsi oylanacaktır. 

- Takip edeceğimiz usul budur. 
Değiştirilecek maddelerin 1 ncisini okuyoruz 

efendim. 
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Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin modern 
teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için 
Millî Savunma Bakanlığına 23.7 milyar liraya ka
dar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi verilmiştir. Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve 
şartlara göre Bakanlar Kurulu karariyle (/c 50 oranın
da artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Tunçkanat, 
buyurunuz efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın senatörler; 

Kanunun bu maddesiyle Türk Silâhlı Kuvvet
lerine 23 milyar 700 milyon lira ve ayrıca da ihtiyaç 
duyulduğu takdirde, Bakanlar Kurulu karariyle 
% 50 fazlasıyla 35 milyara yakın bir harcama yet
kisi verilmektedir. 

Bundan çok yıllar önce biz bu kürsülerden, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin, Ulusal Ordumuzun Amerika'ya 
bağlı bir lojistik desteği ile memleketimizin çıkar
larını koruyamayacağını ve ulusal bütçemizle bu iş
leri gerçekleştirmemiz gerektiğini, ulusal bütçemiz
le harp sanayiini de gerçekleştirecek bir biçimde 
millî savunma politikasının tespit edilmesi gerek
tiğini, NATO'ya ve Amerikan yardımına fazla gü-
venilmernesini önerdiğimiz zaman da bir iıayîi gü
rültülere yol açmıştık. Fakat nihayet Kıbrıs'a yapı
lan bu son çskarma karşısında Amerikan yardımı
nın, daha doğrusu (yardım demek de doğru değil ya.., 
bu tabir yerinde bir tabir değil) bir karşılık olarak; 
bizim Türkiye'deki Amerikan üs ve tesisleri karşı
lığında Amerikalıların da Türkiye'ye anlaşmayla ver
mek taahhüdünde bulundukları bazı askerî malze
melere (Paramızla satınaidıklarımız da dahil olmak 
üzere) nasıl ambargo koymak, düşmanca bir hare
ketle bizi zor bir duruma düşürmek istediğini ve bu
nun da anagaryesinin Kıbrıs'taki zaferimizi gölge
lemek ve oradan çekilmemizi, aynı zamanda Yu
nanistan adına Türkiye üzerine bu yardımı bir bas
kı aracı olarak kullandığını gördük. Biz bunu çok 
evvelden söylediğimiz zamanlar, pek taraftar bula
mamıştık, fakat bugün bu konuda taraftarlarımızın 
bir hayli çoğaldığmı hakikaten memnuniyetle görü
yorum. 

Yalnız, burada üzerinde durulması lâzım gelen 
çok önemli birkaç husus var, onu arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş oldum. 

Şimdi, 35 milyar lira: 1975 yılında 7 milyar 340 
milyon, 1976 yılında 6 milyar küsur, 1977 yılında 
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5 milyar küsur milyon olmak üzere 4 yılda bu pa
ralar ödenecek. Ayrıca, Millî Savunma masraflarımız 
da bunun dışındadır ve bunlar da bütçemizde bü
yük bir bölüm olarak kendisini göstermektedir. 

Ayrıca, halen 4 ilde uygulanmakta olan Sıkıyö
netim nedeniyle Silâhlı Kuvvetlerimize; yani Sıkıyö
netimin emrine girmiş olan bütün kolluk kuvvetle
rine de ayrıca Sıkıyönetim tazminatı ödenmekte
dir. 

Kıbrıs Barış Harekâtı dolayısıyle orada bulunan 
birliklerimizin maaşları, ücretleri ve onların özel 
masrafları için ayrıca yeni bir kanun tasarısı gel
mektedir ve bu da bütçemize ayrı bir ödenek ve 
yük getirecektir. Bu tasarıda Millî Savunma Komis
yonundan çıkmış vaziyettedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin mevcudu da bir hayli 
kabarıktır. Bildiğiniz gibi, bugün Silâhlı Kuvvetler
de kullanılacak olan büyük ve modern araçlar çok 
pahalıya satmalmmaktadır. Bir uçak 75 milyon TL., 
bir tank; bugün Almanların Leopar tanklarının ma- ' 
îiyeti 12 milyon mark civarındadır ve o fiyattan sa
tmalına çaktır. Bunu 6,5 ile çarptığımızda, bir tankın 
dahi kaça mal olduğunu hesaplamak gayet kolay
dır. Denizaltılar, deniz üzerindeki savaş gemileri, 
güdümlü füzeler... Bunların hepsi birbiri ardından 
çok büyük fiyatlarla satmalınabilecek şeylerdir. 
Cnun için. Millî Savunma masraflarımız gün geç
tikçe artmaktadır. Zaten İran, Irak, Suriye, Yuna-

| lîistan dahil olmak üzere, etrafımızdaki bu silâhlanma 
î yarışında kendi memleketimizin güvenliğini sağla-
I m?k istiyorsak;, bu masraflara katlanmak zorunda-
| yız. 

Yalnız, bunlarla ilgili olarak benim üzerinde dur
mak istediğim önemli bir konu da şudur: Vakıflar 

1 kuruldu Silâhlı Kuvvetlerde. Silâhlı Kuvvetlerde kuru-
i 

| lan bu Vakıflara büyük önem verilmekte ve sanki 
1 Silâhlı Kuvvetlerde bu Vakıflar kurulduğu zaman 
I birçok meseleler halledilir gibi bir izlenim yahut bir 
| inanış var. 
i 

i Arkadaşlar, mümkün değil. Biraz evvel açıkladım; 
bir uçak 75 - 80 milyon TL. Bugün en çok para top-

i layan Kava Kuvvetleri Vakfının 1,5 milyar lirası ile 
ı 15 tane dahi uçak almak mümkün değildir. Bunun 
| idame etmesi oldukça zordur; ama Türkiye Cumhu-
| riyeti Hükümetinin bu yol ile memlekette bir kam-
I panya yaratmak suretiyle halkımızın dikkatini Millî 
| Savunmaya çekmesi bakımından önemli. Bunlar, mem-
| leketimizde harp sanayinin kurulmasında öncü, pilot 

tesisler olarak kurulabilirler, başlangıç olabilirler; fa
kat bütçeden bunların beslenmesi şarttır, zorunludur. 
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Bu bakımdan diyorum ki, şimdi 35 milyar lira 
civarındaki bu paranın büyük kısmiyle dışarıdan silâh, 
malzeme alınacağını Sayın Bakan açıkladırlar. Dışa
rıdan bu malzemelerin bir kısmını satınalacağrmız 
yerde, bunların hiç olmassa bir kısmının montajını ve 
bir kısmının da yapımını Türkiye'de sağlamak üzere 
tezgah ve tesisler kurma bakımından harcarsak, daha 
verimli hareket etmiş, daha isabetli hareket etmiş olu
ruz kanısındayım. 

Millî Savunma Bütçesine her yıl bu malzemelerin 
yurt içerisinden satınahnmaları için; harp silâh, 
araç ve gereçleri için bir tahsisat konur. Ben bu büt
çeyi yıllardan beri yakından izlerim. Zaten eskiden 
beri bu bütçe ile yakından ilgilenirim. Bu paranın bu 
amaçla, konuluş amacına göre sarfedildiğini çok az 
zamanlarda gördüm. Hatta ben bilirim ki, (şahitleri 
halen burada huzurunuzda bulunuyorlar); 50 milyon 
liralık bir tahsisat verilmişti Millî Savunma Bakanlı
ğına, Genelkurmay Başkanlığından bunun kuvvetler 
arasında ihtiyaçlara göre paylaştırılmasını istedim; 
17 milyon Türk Lirası sadece ambalaj masrafı için 
Kara Kuvvetlerine ayırmışlardı ki, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde o zamana kadar ambalaj masrafı diye bir 
şey yoktu. Bu kadar paralar bazan olanaksız çarçur 
edilmek suretiyle harcanır. 

Bu bakımdan, eğer Türkiye'deki Devlet elinde bu
lunan harp sanayi tesislerine veyahut özel tesislere; 
yani özel sanayie ait tesislere her yıl bazı mubayaalar 
verilmek suretiyle bu tesislerin imkân ve kapasiteleri 
belirli bir parayla desteklenmiş olsaydı, şimdiye kadar 
birçok şeyleri kendi ülkemizde yapma olanağına sahip 
olacaktık. 20 milimetrelik bir uçak mermisi dışarı
dan 178 liraya satmahnmakta, yerli imalât ise, yap
tığım tetkikata göre, Makine Kimya Endüstrisinde 
daha fazlaya maledilmektedir; fakat bundan birkaç 
gün evvel bir gazetede okudum, Hava Kuvvetleri 
Komutanının beyanatı olarak, Hava Kuvvetleri ik
mal merkezinde veyahut bir tesiste çok daha ucuza 
maledilmesi olanağı sağlanmış. Bunlar hakikaten ümit 
verici şeyler. 

Onun için, benim Sayın Millî Savunma Baka
nından istirhamım, bu paranın mümkün olduğu ka
dar tasarruf edilebilecek; yani âcil ihtiyaçların dışın
da olan kısmının yurt içerisinde kullanılmasıdır. Bu 
savaş sanayiimizi; tabiî yalnız savaş sanayii diyemi
yorum, çünkü yapacağımız tank paletleri traktör te
kerleklerinde de kullanılabilir, ondan sonra Eskişe
hir'de dizel lokomotifleri için yaptığımız dizel mo
torları, biraz daha şekil değiştirilmek suretiyle; belki 

satınalacağımız tankların dizel motorlarını Eskişehiı 
fabrikasında, başlangıçta montaj ve ondan sonra da 
imalât yapmak safhasına geçebiliriz. Aynı zamanda 
Silâhlı Kuvvetlerimizin araç ihtiyaçlarını; döner teker
lekli araçlarının ihtiyaçlarını Türkiye'de imal etmek 
olanağım belki geliştirebiliriz. Bugün bu olanaklar 
var; fakat bir organizasyon mevcut olmadığı için 
maalesef bunları dışarıdan alıyoruz. Bu bakımdan, 
kendilerinin dikkatlerini bu konuda harcamalarını çok 
istirham edeceğim. 

Şimdi, sözlerimi burada tamamlamadan evvel, bir 
de bu konuyla ilgili olarak şu hususa değinmek istiyo
rum. Türk Silâhlı Kuvvetleri hakikaten çok büyük; 
yani bizim NATO içerisindeki müttefiklerimize oran
la oklukça büyük bir silâhlı kuvvetimiz vardır. Jan
darmayı ve son zamanda gelişen toplum polisi ve po
lisi de ilâve edecek olursak, iç güvenlik meselesinde 
dahi hakikaten Silâhlı Kuvvetlerimizin yekûnu 600 
bini aşmaktadır. Bu nedenle diyorum ki, ordumuz 
hazii' hareket kabiliyeti artırılırken, ateş gücü artırılır
ken, insan mevcudunda da bazı tasarruflara riayet 
edilmesi ve bu suretle geri hizmetlerde, geri tesislerde 
çalışanların da miktarlarının azaltılması suretiyle Si
lâhlı Kuvvetlerimizin mevcudunun azaltılmasında bü
yük faydalar mülahaza ediyorum. 

Bundan evvel bir bütçe konuşmasında, eski Gen:l-
Kurmay Başkanı arkadaşımızla şurada karşılıklı bir 
görüşmesi yapılmıştı. Bu görüşmeler sonunda, sadece 
MİT Teşkilâtında 400 tane erin bulunduğunu, bura
da sadece şu karargâh binalarının her birinde belki 
2000 civarında er bulunduğunu ve bunların bulun
masının hakikaten zarurî olup olmadığı üzerinde dü
şünülmesi lâzım geldiğini eski bir Genelkurmay Baş
kanı olarak burada acı acı şikâyette bulunmuşlar ve 
burada açıklamışlardı. 

Bu nedenle Silâhlı Kuvvetlerimizin kadrolarında; 
ileri kadroiamıda, savaş kadrolarında demiyorum; fa
kat geri hizmet kadrolarında çok büyük bir yığılma 
vardu-. Bu geri hizmet kadroları muhakkak azaltıla
rak, ya ilerideki birliklerin mevcutlarını takviye bakı
mından kullanılmalı veyahutta bunlar eğer fazla ise, 
terhis edilerek Silâhlı Kuvvetlerin mevcudu azaltıl
malı. Bu suretle personel giderleri bakımından büyük 
bir yekûn tutan Ordu masrafları bir ölçüde kısıl
mış olur. Böylece Ordunun eğitimine, hareket kabili
yetinin artırılmasına, ateş gücünün daha fazîalaştırıl-
masına olanak sağlanması temin edilmiş olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 

sayın üye? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde gereğince yapılacak 
yüklenmelere karşılık Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinde «Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlan
ması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesine ait 
her türlü alım ve giderler» adı altında açılacak özel bir 
bölüme 1973 yılından itibaren aşağıdaki ödeme planı
na göre ödenek konulur. 

1973 yılında 
1974 yılında 
1975 yılında 
1976 yılında 
1977 yılında 
1978 ydmda 

1.600 
1.600 
7.340 
6.040 
5.440 
1.680 

Milyar lira 
» » 
» » 
» » 
» » • 

» » 

Toplam 23.700 Milyar lira 

1973 ve 1974 yılı Bütçe kanunlarıyle verilen 3.2 
milyar liralık ödenek bu miktardan mahsup edilir. 

BAŞKAN — Sayın Öztekin.. 
" MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Saym Baş

kan, burada kâtip arkadaşımızın okuduğu metin ile 
elimizdeki metin aynı değil. Meselâ rakamlar arasın
da nokta var virgül yok. 

BA.ŞKAN — Yani rakamları mı diyorsunuz; 
1.600 milyar lira, 7.340 milyar lira? 

SAFFET URAL (Bursa) — Yazılı metin doğru 
değil; noktalamış. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — «1.600 mil
yar» lira deniyor.. 

BAŞKAN — «1 milyar 600 milyon lira» dedi 
efendim. Bir başka ifadesini kullandı buradaki yazılış 
şeklinin. Bir başka ifadesini kullandı; doğru ifade
sini kullandılar. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Yazılı me
tin esastır. 

BAŞKAN — Yani şöyle okunmasını mı istiyor
sunuz?. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Bende sizin 
ifade etmek istediğiniz gibi anlamak istiyorum; ama 
yazılı metin öyle değil. 

BAŞKAN — Öyleyse tekraren bendeniz okuya
yım : 

«1973 yılında : 1.600 milyar lira» 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — 1 virgül 

600 milyon lira olması lâzım. 
BAŞKAN — 1.600 milyar lira.. («Olmadı» ses

leri) Yani «1.600 milyar lira» demek, 1 milyar 600 
milyon demektir efendim. Rica ederim; doğrusunu 

okudular yanlış dediniz, doğrusunu tekrar okuyoruz, 
ona da yanlış diyorsunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, «1 milyar 600 milyon» diye okunması 
lâzım. 

BAŞKAN — Şimdi, öyle okundu da; yalnız met
nin yazılış şekli bir değişiklik şeklinde mütaıaa edil
mesin diye, arkadaşlar Başkanlığı ikaz ettiler. Ben de, 
böyle bir anlamaya mahal kalmasın diye, burada ya
zıldığı şekilde okuyorum tekraren; aslında doğrusu 
okundu. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Yanlış 
okundu.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 1.6 milyar olacak.. 

BAŞKAN — 1.6 şeklinde yazılmamış; 1.600 şek
linde yazılmış. 

Efendim doğrusu okundu. Doğrusu bir şekliyle 
okundu. Doğrusunu ikinci şekliyle; yazılmış olduğu 
şekliyle de ben okuyorum: 

«1973 yılında 
1974 yılında 
1975 yılında 
1976 yılında 
1977 yılında 
1978 yılında 

1.600 
1.600 
7.340 
6.040 
5.440 
1.680 

Toplam 23.700 Milyar lira» 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Yanlış 
efendim.. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz doğru şeklini; 
burada yazılmış olan şeklini okudum. Anlaşılması ge
reken şeklini de Sayın Divan Üyesi arkadaşımız oku
du. 

Binaenaleyh, bu okunan ve zapta giren şekilleriy
le kimsenin yanlış anlayacağı kanaatinde değilim. 

Bu itibarla, maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ödeneklerle yapılacak alım, yapım 
ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 
sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale kanunları hüküm
lerine tabi değildir. Yapılacak alım, yapım, onarım 
ve hizmetlere ait alım usulleri Bakanlar Kurulunca 
tespit edilir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçelerinin program
larında; 

Harp silâh, araç ve gereç alımlarını kapsayan 
«Savunmanın gerektirdiği alım ve giderler» harcama 
kaleminde yer alan ödeneklerle; silâh, anamalzeme, 
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yedek parça, araç ve gereçlerin satınalınması, tedari
ki, imalâtı bu kanun hükümlerine tabidir. 

Hizmetin devamlılığını sağlamak amaciyle her 
yılın bütçelerine konulup da harcanmayan ödenekle
rin tabi olduğu hükümler, 1601 sayılı Kanunda ön
görülen esaslara göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Yurt içinden sağlanamayan ihtiyaç
lar, yurt dışından peşin veya kredi usulü ile sağla
nır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hiz
metler için ayrı bir ödenek ve 6 yıllık süreye bağlı 
kalmamak kaydıyle ayrı bir ödeme planı yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kabul buyrulan dört ara maddeyle birlikte çer
çeve maddesi olan tasarının 1 nci maddesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte Sayın Çelikbaş, bu
yurunuz efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Son olaylar göstermiştir ki, Türkiye, millî savun
masını bir yandan kollektif savunma sistemi içeri
sinde yürütürken, onun yanı başında müstakil, millî 
bir savunma sistemi de kurmak ve geliştirmek mec
buriyetindedir. 

Sayın Bakanın izahatında, konuşan hatiplerin be
yanlarında bir gerçeği tespit etmiş bulunuyoruz: Tür
kiye'de birçok harp araç ve gereçlerinin yapılması 
mümkün olmakla beraber, savaş sanayimizi kurarken 
teknolojik üstünlük taşıyan konularda henüz im

kânlarımızın mevcut olmadığı belirtildi; doğruaur. 
Fakat dünyada İsveç gibi, İsviçre gibi harp sanayii 
oldukça gelişmiş ve bitaraf ülkele vardır. Bütçe mü
zakerelerinde de arz ettim; harp sanayii Türkiye 
için aynı zamanda bir ihraç endüstrisi haline de ge
tirilebilir. Makine - Kimya Endüstrisinin yaptığı 
bazı silâhlardan biliyorum ki, bazı ülkeler Türki
ye'den bu silâhları almak istemişler ve satılmıştır. 

Bu itibarla gerek zengin bazı komşu ülkelerin 
silâhlanma gayretlerini dikkate alırsak, gerekse Tür
kiye'de mühim bir istihdam mevzuunun hâlâ günbe
gün artarak devam ettiğini tespit ederek tedbir dü
şünmek lâzım gelirse, derim ki, Türkiye İsveç gibi, 
İsviçre gibi asırlar boyu bitaraf olarak kabul edilen 
ülkelerden teknolojik alanlarda patent anlaşmalarını 
yapmak imkânlarını arayarak, yerli sanayiimizde o 
silâhların yapılması yolunu da bulmaya çalışmalıdır. 
Çünkü, bu silâhlar kendi savunmamız için lâzım 
olduğu gibi, nihayet ihraç imkânları da olabilecek 
silâhlardır. Arz ettiğim gibi bu anlaşmalar, ancak 
bitaraf ülkelerle olursa bir imkân arz eder ve Türki
ye için emniyetlidir. İsveç'in harp sanayii oldukça 
ileridir. İsveç kadar olmamakla beraber, İsviçre'nin 
harp sanayii de ileridir. 

Bu bakimdan, yerli savaş sanayimizin üzerinde 
durulurken, bu konunun da tetkike değer olduğunu 
arz etmek için huzurunuza çıktım. Kanun tasarısı 
âcil bir ihtiyaca cevap vermekle yerindedir. Onu da 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde aleyhte 

söz isteyen sayın üye olmadığı için, tasarının tümü
nü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya sunula
caktır, küreler dolaştırılsın. 

2. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. 
Senatosu : 2/83) (S. Sayısı : 481) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Yüksek Başaknlığa 

Gündemin «Bir Defa Görüşülecek İşler» kısmı
nın 56 ncı sırasında bulunan Devlet Memurlarının 
Disiplin Cezalarının Af fma dair 481 S. Sayılı tek
lifin gündemde mevcut bütün diğer işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeci 
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BAŞKAN — Sayın Rendeci burada mı efendim?.. 
Yok. 

Komisyon Sözcüsü burada mı efendim?.. Yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, biliyorsunuz burada oylama oluyor. Haber 
gönderelim gelsinler... 

BAŞKAN — Efendim, zil çalıyorum, benim baş
ka yapacak bir şeyim yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben de 
size yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendisi dışarı da 
oturuyor, mümkünse çağıralım. 

BAŞKAN —• Birleşimin başından beri Sayın ilen-
deci'yi görmedim, efen d; m. Bu önergeyi gecen Bir
leşimde vermişler. 

Komisyon bulunmadığı ıçu önerge işleme konul
muyor efendim. 

4S5 Sıra Sayılı kanun tasarısının açık oylamasına 
oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir... 

(Oyların aynını yapıldı.) 
BAŞKAN — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden 

Teşkilâtlanması, Silâh, Araç ve Gereçlerinin Yenileş
tirilmesi Amaciyîe Millî Savunma Bakanlığına Gele
cek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi 
Verilmesi Ffakkındaki 1601 sayını Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun tasarı-
smm açık oylanmasına 122 sayın üye iştirak etmiş; 
122 kabul oyu ile tasarı kabul edilmiştir. 

Gündemimizde bulunan diğer maddelerle ilgili 
Bakanlar ve komisyon yetkilileri bulunmadığı cihetle 
müzakerelerin devarmna imkân görülememektedir. 
5 . 6 . 1975 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18>95 

- * a •"—jug^arja—»•— -**s -

VI, — SOEÜLAR VE CEVAPL^ 
A; YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatom İstanbul Üyesi Solmaz \ güne kadar neden onaylanmamıştır. Ne zaman ve 
Belûl'ün, I'-'^r.bul - Şişli Fulya mahallesi gecekondu j hang* plan onaylanacaktır?. 
bölgesi ıslah ulanma dair soru öııereesi ve imar ve 
Isk'-n Bakam Nurettin Okun yazdı cevabı. (7/354) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağ'daki sorumun umar ve İskân Bakam tarafın

dan yazdı olarak cevaplandırılmasına arackğınızı rica 
ederim. Saygılarımla. 

İstanbul Senatörü 
Solmaz Bslül 

İ Soru : i 
1. — istanbul - Sisli Fulva mahallesi 11 ada. I i 

30 . 5 . 1975 
T. C. 

İmar ve İskân Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

M. 11 1 794 
Konu : Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Solmaz Belül'ün yazılı so
ru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İki : 9 . 5 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

•sel 5 00? 1 okekli. k/6 nolu secekondu irlâh böl- i 6171 -2363. 7/354 sayılı yazınız. 

nesine a: isiâh ulam 1 Î96S u 
rihindc Bakanımızca onaylanmıştır 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Solmaz Be
lül'ün, tarafımdan cevaplandırılması istemiyle Başkan-

a cu pıan değiştirilerek 4 . -i . 1950 tamun- h.kîanna verdiği İstanbul - Şişli, Fulya mahallesi ge-
dc 2 nci bir plan onaylanmıştır. Bu 2 nci planda 26 cekendu bölgesi islâh planına dair yazılı soru önerge-
eşit parsel durumu 3 parsel lehine değiştirilmiştir. İti- si cevaplandırılmak üzere ilgideki yazılarınızla Ba-
raz üzerine itirazı yerinde gören istanbul Gecekondu kanlığıma gönderilmişti. 
Mesken Müdürlüğü 28 . 6 . 1974 tarih ve 2306 sayılı Yapdan inceleme sonucu hazırlanan cevap üç ör-
yazı ile tasdikinize sunulan olan Bakanlığınızca bu nek halinde ilişikte sunulmuştur. 
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Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

imar ve tskân Bakanı 

Sayın Solmaz Belül Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

1. Tarafımdan cevaplandırılması istemiyle Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına vermiş olduğunuz İs
tanbul - Şişli, Fulya mahallesi k/6 numaralı gecekon
du ıslâh bölgesi ile ilgili yazılı soru önergenize karşı
lık olarak hazırlanan cevap 2 nci maddeye çıkarıl
mıştır. 

2. Konu ile ilgili olarak yaptırılan incelemede; 
İstanbul - Şişli, Fulya mahallesi 57 pafta, 11 ada K-6 
numaralı ve 1 parsel sayılı yerin 1/5 000 ölçekli ge
cekondu ıslâh bölgesini teşkil ettiği bu yere ait 1/1 000 
ölçekli imar ve ıslâh planının 1 . 4 . 1968 gününde 
bakanlıkça onanmış bulunduğu. 

a) Söz konusu bölgeye ait planda değişiklik ya
pılması İstanbul Belediye Başkanlığının 15 . 1 . 1969 
gün ve 283/193 B. S. sayılı yazısı ile talep edildiği, 
talebin bakanlıkça uygun görülerek 19 . 3 . 1969 ta
rihinde onaylandığı, 

b) Daha sonra İstanbul Belediyesince 1 9 . 3 . 1969' 
da onanan planla, 1 . 4 . 1968 günü ile onamlı plana 
uygun olarak verilmiş olan tapularla mülkiyet hak
ları doğmuş bulunan vatandaşların haklarının zayi 

3 . 6 . 1975 O : 1 

olduğu belirtilerek «tapulara esas olan 1 . 4 . 1968 
tarihinde onanmış imar planının mer'i hale getiril
mesini- temin maksadıyîe» onanmasının teklif edilmiş 
olduğu. 

c) Teklifin bakanlıkça incelendiği ve «1 .4 .1968 
tarihinde onanmış olan planda 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu koşullarına uygun olarak ıslâhı mümkün 
olan binaların korunması nedeniyle belediyenin tekli
fi üzerine tadilat yapıldığı ve 19 . 3 . 1969 tarihli pla
nın onanarak kesinlik kazandığı bu nedenle de 
1 . 4 . 1968 tarihli plana dönülmesine olanak olma
dığı, ancak 19 . 3 . 1969 tarihli planda mevcut yapı
ların korunması şartıyle yeni bir plan değişikliği dü
şünülüyorsa buna yönelik yeni bir teklifin yapılma
sı» cevabının verilmiş olduğu. 

3. Bunun üzerine belediyece hazırlanarak bakan
lığa gönderilen imar planı değişikliğinin ilgili servis
te incelenerek bazı değişikliklerle kabul edildiği, ya
pılması teklif edilen değişikliklerin Mecidiyeköy paf
talarına da işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle 
onama işleminin gecikmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Çalışmalar sürdürülmektedir. Kısa bir süre son
ra içinde onanmış plan İstanbul belediyesine gönde
rilmiş olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması, Silâh, Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıyle 
Millî Savıımna Bakanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1601 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İliş\in Kanun Tasarısının Tümüne Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Rofet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kapları 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkaııat 
Ahmet Yıldı.*, 
Muzaff er Yurdakııler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mel'o 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet 'Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Sera fe t tin Paker 

ARTVİN 
Ret a i Kocaman 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : — 

Çekin a erler : — 
Oya fcatılmayanilaa* : 5â 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul c 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri ÇağlayangiJ 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özr-etin „ * 

Safa Yaleuk 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR. 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er gen el i 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi unsal 

denlerj 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hil mi Nalbant oğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa D el iv el i 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özel ol ay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Er dom 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gün doğan 
Ali Oğuz 

İZMİR. 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Nazif Cağatav 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN M AR AK 
Adnan Karaiküeük 

KARS 
Sırrı At alay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
1 )oğan Barutç.uoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR, o . 

İ. Şevki Atasağun 
NîGDE 

Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bdkk Sıtıkı Bayfeal 
Şevket Koksal 
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R İ Z E 
Talâ t Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 

B a h r i Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

Sİ İRT 
Süreyya Öner 

T A B İ İ Ü Y E L E R 
Vehbi E r s ü 
Mehmet Özgüneş 
M. Ş ü k r a n Özkaya 

A D A N A 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

A Ğ R I 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

A N K A R A 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
T u r g u t Cöbe 
Turhan! Kapan.li (B.) 
Mahmut Vural 

A Y D I N 
Ali Celâlettin1 Coşkun (İ.) 

B A L I K E S İ R 
Hikme t Aslanoğlu 
Raif Er i ş 
Cemale t t in İ n k a y a 

BİTLİS 
Kanaran İnan (1.) 

S İVAS 

Âdil Al tay 
Nure t t in E r t ü r k 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 

Ali Şaldı* Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

U R F A 
İbrahim Halil Balkı? 
Hasan Oral 

V A N 
Fer id Meleaı 

YOZGAT 
E . Süleyman E r g i n 
Veli Uya r 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya Katılmayanlar] 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gül ez 

BURSA 
Cahit Ortaç 

Ç A N A K K A L E 
İsmail K u t l u k 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(i. A) 

DİYARBAKIR 
Selâhat t in Cizre'lioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeç-en 

GİRESUN 
.Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlıı 

H A K K A R İ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
M. Teîkin Ar ıburun 
(Başkan) 

[Açık üy 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

Ahmet Vefa Poyraz (B.) 
İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Hilmi Soydan 

K A Y S E R İ 
Hüsnü Dikeeligil 

K I R K L A R E L İ 
Ali Arkan 

K I R Ş E H İ R 

Hali l Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin1 A'kyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 

MARDİN 
Sai t Mehmetoğlu 

MUŞ 
İsimail İ lhan 

elikler] 

Samsun 1 
Tunceli l 

— 
Yekûn 6 

C UMHURBAŞK ANIN

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 

Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
F e t h i Çelikbaş 
Niha t E r im 
Sabahattin Özbek 
Bahr iye Üeok 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

S İVAS 
Kâzım Kanga l 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tar lan 

TOKAT 
Zihni Beti l (Bşlk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Ataynr t 

C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Selâhaddin Babüroğlı 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Erg in 
Sadi Irmak 
Naiım Talû 
Hal i l Tüne 
Şerif Tüten 

t>&« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

61 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 6 . 1975 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız üye seçimi. 

B - ÎKÎNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun hük
münde kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun hükmünde kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gaze
tesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/10) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıldönü
mü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması program
lanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebebi
ne dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın. mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/26) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına da
ir, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, A. E. G., Telefunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/34) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Teke! İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü-ı 
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/37) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda-* 
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/38) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe olarak gön
derilen arabalara dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İlçesine bağlı 
Güneşli Nahiyesinde yapılmakta olan Ziraat Okulu 
inşaatına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka-! 
nından sözlü sorusu (6/40) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cema-
lettin İnkaya'nın, şeref tribününe ve resmî araba ile 
stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü sorusu (6/43) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğiu'riUn, TARİŞ Anasözîeşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/44) 

14 — Cumhuriyet Senatosu Giresun. Üyesi Saba
hattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Ticaret 

.Bakanından sözlü sorusu (5/67) 
15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/48) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek-; 
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay-* 
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 



18. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'm, Afyon Karahisar İli Daz 
kırı Kaymakamı hakkında hazırlanan müfettiş rapo 
runa dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/51) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'ın, 1974 yılı köy elektrik yapım progra
mına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/53) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın son günlerde vuku bulaı bazı öğ
renci ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/55) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru
su. (6/56) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 

rv 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham 
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır 
ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteysn önergesi, (10/9) 
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[ 6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs-
ıü Dikeçligü'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 

I rarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
{öre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 

I isteyen önergesi (10/10) 

I 7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
I vlirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
I emel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
J raştırması isteyen önergesi (10/11) 
I 8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
I ruran ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
I kbaş'm 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
I nüsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata-

naya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
10/12) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
I Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
I tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 

lakkmda Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 
I 10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
I eçiîen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 

Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma-

I s\ isteyen önergeleri. (10/14) 
I 11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
I Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 

Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 
I 12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs

nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner
geleri (10/16) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malî ve idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (lQ/44) (Dağıtma tarihi: 24 . 2 .1975) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi 
Bilgen'in, İçel - Al ata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Millî Hareket Partisi örgütünün bazı davranış 
ve eylemleri hakkında 'Senato araştırması isteyen 

I önergesi (10/20) 
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17. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesaplan 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısj : 404) (Dağıt
ma tarihi: 12 .12 .1974) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 4 . 1975) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1973 
malî yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 21.4 .1975) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanımn 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 1 6 . 1 2 . 1974) 

21. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28. 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

22. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genci Ku
rulunun 1 2 . 1 1 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabulut'a. 
5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Öz
gül Ertunç'a 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye Mut-
lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı Şerife Az 
rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat Anarman'a. 
5892 sayılı Meçi t Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saldı'ya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun. 
25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
5937/7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
Sayısı : 314'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975 

23. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1975) 

24. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

27. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 29 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 
t nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanh'ya ait kara-



rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
saydı raporları (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

29. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakana 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun. 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S. Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

30. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunırr 
Bakanı) îlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30,3.3.1975 tarih 
ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu: 4/166) (S. Say» 
sı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

31. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Gene1 

Kurulunun 19 .6 .1967 tarih ve 29 sayılı Haftalı' 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 14' 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararm Ge 
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko 
misyonunun, 20 .6 .1974 tarih ve 31, 6 .3 .1975 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S 

Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 
32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba

kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 .5 .1969 tarih ve 64 sayılı Hafta 
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize îzbul'a ait 
kararm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararm Genei 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 50, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

33. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge 
nel Kurulunun 2S.5 .1969 tarih ve 64 sayılı Hafta 
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
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| ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
j sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge

nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
I Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 târih ve 49, 
I 6 .3 .1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 

4/196) (S. Sayısı: 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

I 34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba-
I kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge-
I nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta-
I lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a. ait ka-
I rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
I Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
I Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar-
I ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 . 1975 
I iarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 

Sayısı : 385'e î nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 . 3 . 1975) 
I 35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
I bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
I TJenel Kurulunun.30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf-
I alık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
I jun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
I i 40 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka-
I arm Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
I Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
I 47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se

natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
I lakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
I Grenel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
I laftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
I iit kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
I ;ayıîı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge-
I nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
I ;e Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
I 6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporlar. (C. Senato

su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

I 37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
I Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 

Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
rîaftahk Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-

I mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
I ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka-
I rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
I Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
I ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se

natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
| tarihi : 20 . 3 , 1975) 
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38. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

39. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Ozaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 20 . 3 . 1975) 

40. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . İ>*75 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazılı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 

ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi: 20 . 3 . 1975) 

43. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

44. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye îzgfye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

46. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı '. 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
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6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

47. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı 
raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

48. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 123 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

49. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3.1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402've 1 nci ek (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 1 2 . 1 1 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
\ e 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S^ Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

51. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul

da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Varışlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/59) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 , 1975) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/507) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlfnın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/555) 
(S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/606) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

56. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. 
Senatosu : 2/83) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma Tarihi : 
13 . 5 . 1975) (RET) (Bitiş tarihi : 2 . 8 . 1975) 

V 
ÎKT DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

X I . — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teş
kilâtlanması, Silâh, Araç ve Gereçlerinin Yenileştiril
mesi Amacıyîe Millî Savunma Bakanlığına Gelecek 
Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Veril
mesi Hakkındaki 1601 Sayılı Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan Komis
yonları raporları (M. Meclisi: 1/257; C. Senatosu: 
1/344) (S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi 28.5.1975) 



Toplantı: 14 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması, Silâh, Araç 
ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıyle Millî Savunma Bakan
lığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Ve
rilmesi Hakkındaki 1601 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plan Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 1/257; C. Senatosu : 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 159) 

1/344) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1837 

21 . 5 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 20 . 5 . 1975 tarihli 78 nci Biri siminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması, siîiiı, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî 
Savunma Bakanhğsna gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine İlişkin Kanun tasarısı, dosyası ile birüikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Memduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanı V. 

Not : Bu tasan 27 . 1 . 1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
15, 20 . 5 . 1975 tarihli 77 ve 78 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
sı : 159) 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/344 
Karar No. : 12 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

22 . 5 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 5 . 1975 tarihli 78 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Sa
vunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı, Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilci
lerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzun 22 . 5 . 1975 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde : 
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Her ne kadar; 1601 sayılı Kanunla Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç

lerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmesi için 
1973 yılından itSbaren her malî yılda olmak üzere 10 yıl süre ile 1.600 milyar liralık ödenekle beraber her 
hangi bir lüzum ve şartlar karşısında bu miktara ilâveten Bakanlar Kuruluna % 15 nispetinde artırma yetkisi 
verilmişse de; 

Tasarının gerekçesinde de izah edildiği gibi, 1974 yıhrida yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle 5.300 
milyar liralık âcil bir ihtiyacın doğmuş olduğunu, ve bu ihtiyacın karşılanmasını, 

Bölgede silâh dengesinin sağlanmasını, 

Savaşların hızla yaklaşması ihtimali nazarı itibara alınarak, 1601 sayılı Kanunla kabul edilen 10 yıl müd
det yerine, bu sürenin 1973 yılından itibaren 6 yıla indirilmesini, 

Çağın koşullarına göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinin her türlü silâh, araç ve gereçlerinin modernleştirilmesi 
için 1601 sayılı Kanunla - % 15 oranındaki artırma ile beraber - 18.400 milyar liranın yetersiz olduğunu ve 
bunun yerine 23.700 milyar liralık bir harcama ile beraber meydana çıkacak lüzum ve şartlara göre c/c 50 
oranında artırma yetkisini Bakanlar Kuruluna verilmesini öngören bu kanun tasarısını, 

Komisyonumuz memnuniyetle benimsemiş ve; 

Millet Meclisinin kabul ettiği metni aynen kabulüne, 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdiine, 

Kanun tasarısının önemine binaen. Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle, 

Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 
Karar verilmiştir. 

Başkan 
Nevşehir . 

/. Ş. A t aşağım 

Başkan V. 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Manisa 

O. Süersan 

Kâtip 
İzmir 

0. Kor 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

C. Al patı 
Ordu 

S. Acar 

İstanbul 
A. Oğuz 

İçel 
T. Özdolay 

Malatya 
H. Özer 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. Batur 

Toplantıda bulunamadı 

A. Karahisar 
K. Şenocak 

Bursa 
S. Ural 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 485) 
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Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 26 . 5 . 1975 

Esas No. : 1/344 
Karar No. : 22 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 Mayıs 1975 tarihli 78 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edi
len, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle 
Millî Savunma Bakanlığına geçici yüklenmelere gir.'şrne yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Mayıs 1975 tarihli ve 
1837 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 26 Mayıs 1975 
tarihli Birleşiminde Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile Millî Sa
vunma Bakanlığına, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin silâh, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun 
biçimde yenileştirilmesi ve yeniden teşkilâtlanması için 23,7 milyar liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişme yetkisi verilmesini öngörmektedir. 

Bilindiği üzere, 1601 sayılı Kanunla Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve ge
reçlerinin yenilenmesi amacı ile Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmiş, bu yetkinin yanı sıra fiyat artışlarını da karşılamak üzere Bakanlar Kuruluna bu tutarı % 15 ora
nında artırma yetkisi tanınmıştı. 

Normal bir gelişme ve yenileşme amacına yönelik bulunan işbu kanunun günümüzün son siyasî ve 
askerî gelişmeleri karşısında ihtiyaca cevap vermediği müşahede olunmaktadır. 

1601 sayılı Kanunla 1973 yılından itibaren, 10 yılda ulaşılması planlanmış bulunan hedefler değişen as
kerî ve siyasî konjonktür gözönüne alındığında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, 
araç ve gereçlerinin biran önce yenileştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle daha önce tes
pit edilen hedefe zaman itibariyle daha kısa sürede ulaşmak zorunlu olmaktadır. Kaldı ki yurt dışından temin 
edilecek modern silâh ve teçhizatın stratejik hedef pla undaki tahmini, maliyetlere göre % 50 ile 60 oranında 
artış kaydettiği de ayrıca tespit edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh ve araçlarının modern teknik gelişmelere uygun 
biçimde yenileştirilmesi için Millî Savunma Bakanlığına 23,7 milyar liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişme yetkisi veren ve gerektiğinde bu oranın % 50'ye kadar artırılmasını düzenleyen işbu tasarıyı 
Komisyonumuz benimsemiştir. 

II - Millet Meclisinin kabul ettiği 1, 2 ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Günümüz koşullarında, Türk Silâhlı Kuvvetler'nin modern teknik gelişmelere göre yeniden teşkilât
lanmasını, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına geçici yüklenme-. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 485) 
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lere girişme yetkisinin biran önce verilmesinde yarar gören Komisyonumuz, işbu tasarının Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y, Köker 

Başkanvekili 
Konya 

F. Özlen 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Kahraman Maraş 

A. Karaküçük 

Kâtip 
Yozgat 

S. Ergin 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Talâ 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Edirne 
M. N. Ergeneîi 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Sivas 
K. Kangal 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Toplantıda bulunamadı 

Urfa 
/. H. Balkıs 

Yozgat 
V. Uyar 

Toplantıda bulunamadı 

Uye 
Münhal 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 485) 
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Miîîet Meclisinin kabul ettiği metin 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi amacıy-
le Millî Savunma Bakanlığına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişme yetkisi verilmesi hakkındaki 
1601 sayılı Kanunun bazı maddele

rinin değiştirilmesine ilişkin 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1601 sayılı Kanu
nun 1, 2, 4 ve 5 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin yeniden teşkilâtlanması, si
lâh, araç ve gereçlerinin modern 
teknik gelişmelere uygun şekilde ye
nileştirilmesi için Millî Savunma 
Bakanlığına 23.7 milyar liraya kadar 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişme yetkisi verilmiştir. Bu yetki 
meydana çıkacak lüzum ve şartlara 
göre Bakanlar Kurulu kararıyle 
% 50 oranında artırılabilir. 

Madde 2. — Birinci madde gere
ğince yapılacak yüklenmelere karşı
lık Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sinde «Silâhlı Kuvvetlerimizin ye
niden teşkilâtlanması, silâh, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesine ait her 
türlü alım ve giderler» adı altında 
açılacak özel bir bölüme 1973 yılın
dan itibaren aşağıdaki ödeme planı
na göre ödenek konulur. 

1973 yılında : 
1974 yılında : 
1975 yılında : 
1976 yılında : 
1977 yılında : 
1978 yılında : 

1.600 Milyar lira 
1.600 
7.340 
6.040 
5.440 
1.68Ö 

Toplam 23.700 Milyar lira 

1973 ve 1974 yılı Bütçe kanunla-
rıyle verilen 3.2 milyar liralık öde
nek bu miktardan mahsup edilir. 

Milli Savunma Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi amacıy-
le Millî Savunma Bakanlığına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişme yetkisi verilmesi hakkındaki 
1601 sayılı Kanunun bazı maddele

rinin değiştirilmesine ilişkin 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 1 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi amacıy-
le Millî Savunma Bakanlığına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişme yetkisi verilmesi hakkındaki 
1601 sayılı Kanunun bazı maddele

rinin değiştirilmesine ilişkin 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S .̂ Sayısı :- 485) 
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Millet Meclisinin Kabul ettiği metin 

Madde 4. — Ödeneklerle yapıla
cak alım, yapım ve hizmetler 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 
sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale 
kanunları hükümlerine tabi değil
dir. Yapılacak alım, yapım, onarım 
ve hizmetlere ait alım usulleri Ba
kanlar Kurulunca tespit edilir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçele
rinin programlarında; 

Harb silâh, araç ve gereç alımla
rını kapsayan «Savunmanın gerek
tirdiği alım ve giderler» harcama 
kaleminde yer alan ödeneklerle; si
lâh, anamalzeme, yedek parça, araç 
ve gereçlerin satınalınması, tedari
ki, imalâtı bu kanun hükümlerine 
tabidir, 

Hizmetin devamlılığını sağlamak 
amacıyle her yılın bütçelerine konu
lup da harcanmayan ödeneklerin ta
bi olduğu hükümler, 1601 sayılı Ka
nunda öngörülen esaslara göre yü
rütülür. 

Madde 5. — Yurt içinden sağla
namayan ihtiyaçlar, yurt dışından 
peşin veya kredi usulü ile sağlanır. 
Kredi ile yapılacak alımlar ve yap
tırılacak hizmetler için ayrı bir öde
nek ve 6 yıllık süreye bağlı kalma
mak kaydıyle ayrı bir ödeme planı 
yapılabilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

Millî Savunma Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 2 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 3 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir, 

Bütçe ve Pian Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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